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De kerk onderscheidt zich ten opzichte van vele 
andere neogotische kerken door de éénbeukige 
ruimte met hoge lichtvensters met een dubbel 
torenfront zoals voorkomt in de middeleeuwse 
bouwtraditie van abdijkerken. Het muurwerk 
van de kerk was tot 1903 in eenvoudige neu-
trale kleuren afgewerkt, de kerk was geheel 
gepolychromeerd. De vensters van de kerk wa-
ren in de oorspronkelijke situatie voorzien van 
grisaille glas met figuraties die verwezen naar 
traditionele Cisterciënzer motieven. Van deze 
beglazing zijn alleen de binnenvensters boven 
de toegangsdeuren bewaard gebleven. Tijdens 
het herstel van de geleden oorlogsschade is het 
interieur opnieuw veranderd. De polychrome 
afwerking werd in een neutrale tint overgeschil-
derd. In alle buitenvensters werd nieuw glas-in-
lood aangebracht. 

De uitgevoerde restauratie is allereerst ingege-
ven door bouwtechnisch verval. Hierbij is aan 
het exterieur onder meer de gehele leibedek-
king vervangen en is herstel uitgevoerd aan 
de Angelustoren en aan de vele dakkapellen. 

Tevens zijn de gietijzeren gootelementen afge-
nomen, geconserveerd en herplaatst, is natuur-
steenherstel uitgevoerd alsmede reparaties aan 
metselwerk en aan voegwerk. Van het interi-
eur is loszittend pleisterwerk hersteld en is het 
muurwerk na reiniging geheel opnieuw geschil-
derd. Vanwege onvrede met het sombere interi-
eur van de kerk door de aanwezige kleurstelling 
en het na de oorlog aangebrachte glas-in-lood, 
is gekozen voor een heldere neutrale kleurstel-
ling en een nieuwe, transparante beglazing 
met een in de traditie van de Cisterciënzers 
passende figuratie. Deze is ontwerpen door 
de kunstenaar Jeroen Henneman. Hierbij zijn 
de naoorlogse ramen in het priesterkoor, het 
roosvenster in het torenfront en de ramen ter 
plaatse van het zangkoor behouden. Het later 
tegen de zijgevel geplaatste orgel is verwijderd, 
waarmee de oorspronkelijke ruimtewerking van 
de kerk hersteld is. 

Het interieur heeft een vanuit de spirituele be-
leving gewenste sfeerverandering ondergaan, 
die ook een belangrijke toevoeging aan het 
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exterieur heeft opgeleverd, namelijk doorval-
lend licht. Ondanks de ingrijpende herstel-
werkzaamheden aan het exterieur vragen deze 
geen nadrukkelijke aandacht - het gevolg van 
vakmanschap en toewijding door alle betrok-
ken partijen.

In verband met het gebruik van een deel van 
de abdij voor logies door gasten zijn uitge-
breide maatregelen getroffen met betrekking 
tot brandpreventie. Deze maatregelen zijn ge-
integreerd in het monumentale karakter van 
het gebouw, waarmee voldaan wordt aan de 
betreffende voorschriften. Ook de andere ge-
bouwen van het complex behoeven dringend 
restauratie. In het thans voorbereide plan is 
voorzien in herstel van achterstallig onderhoud 
en van plaatselijk verkeerd uitgevoerde herstel-
werkzaamheden uit het verleden. In combina-
tie met benodigde functionele verbouwingen 
wordt getracht dit plan gefaseerd uit te voeren 
vanwege de hoge kosten gekoppeld aan de 
beschikbaarheid van subsidies.

Vanwege de noodzakelijke dynamiek van het 
bedrijfsgedeelte van de abdij en het  besef van 
de cultuurhistorische waarde hiervan, wordt 
gewerkt aan een masterplan voor het hele 
monumentale abdijterrein. In dit plan worden 
ruimtelijke kaders geformuleerd, waarbinnen 
ontwikkelingen met respect voor de cultuurhis-
torische waarden ingevuld kunnen worden.


