
Openingstijden

Oktober t/m maart 10.00 - 17.00 uur  
April t/m september 9.30 - 18.30 uur 
Kaartjesverkoop tot een half uur voor
sluitingstijd.
Jaarlijks gesloten gedurende de eerste
twee weken van januari.
Gesloten : 1 januari, 1 mei, 1 november, 
11 november en 25 december.

bestemming van het monument vindt haar oorsprong in
de structuur van het klooster : gebouwen geordend rond
open binnenplaatsen. Een opzet die zowel de afzondering
als het leven in gemeenschap mogelijk maakte. 

Dankzij de steun van de
Caisse Nationale des
Monuments Historiques
et des Sites , het
Ministerie van Cultuur,

de gemeente, département en Région , heeft sinds 1973
een cultureel centrum zich gevestigd in het Kartuizer-
klooster. Het betrof een origineel experiment : restauratie
van het kloostercomplex om een nationaal cultureel project
mogelijk te maken. Het Centre national des écritures du
spectacle (Nationaal centrum voor dramaturgie) is één van
de belangrijkste residentieplekken in Frankijk en in Europa,
gewijd aan toneelschrijven. Hier worden jaarlijks een zestigtal
schrijvers of gezelschappen ontvangen, voor onderzoek - 
enexperiment - of productieresidenties, opleidingscyclussen
en masterclasses. Het publiek is welkom bij openbare repetities
of bepaalde evenementen waarbij residenten en andere
gastartiesten zijn betrokken, vooral in juli in samenwerking
met het festival van Avignon.
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58 rue de la République
30400 Villeneuve lez Avignon
+ 33 (0)4 90 15 24 24

chartreuse.org

Fort & Abbaye 
saint-André

tour Philippe-le-bel

Musée Pierre-de-luxembourg

la Chartreuse

Office de
Tourisme

Colline des
Mourgues

Plaine de l’Abbaye

�

billet MonuMents et
Musée villeneuvois

Tarif unique de mars à
octobre. Valable un an.
One price 17 € from
March to October.
Good for an entire year
as of purchase date.

En vente auprès de
chaque monument
et du musée.
On sale at each
monument and
Museum.

Balade à
Villeneuve 
Exploring
Villeneuve
17 €

TICKET FOR MONUMENTS 
AND THE MUSEUM IN 
VILLENEUVE

�



La Chartreuse du Val de Bénédiction dankt zijn ontstaan aan
Innocentius VI. Na zijn verkiezing in 1352 tot paus schonk
hij de Kartuizerorde zijn landerijen en paleis gelegen in
Villeneuve lez Avignon ; bezittingen verworven in de
periode dat hij kardinaal was. Innocentius VI droeg er zorg
voor dat de bouwwerkzaamheden voorspoedig verliepen
en verleende de nieuwe stichting, oorspronkelijk bedoeld
voor twaalf kloosterlingen, talrijke privileges. De versiering
van zijn huiskapel vertrouwde hij toe aan Matteo Giovannetti
die ook fresco’s schilderde in het Pauselijke Paleis te Avignon.
De paus stierf in 1362. Overeenkomstig zijn laatste wilsbe-
schikking werd hij bijgezet in het hem zo dierbare klooster.
Zijn praalgraf was na de Franse revolutie naar elders over-
gebracht. In 1959 werd het op zijn oorspronkelijke plaats
in de kerk teruggezet. Het werk van Innocentius VI zou wor-
den voortgezet door zijn neef Pierre Selva de Montirac, kar-
dinaal van Pamplona, die de Sint Janskruisgang in 1372
voltooide. In de loop der eeuwen nam de rijkdom, de invloed
en de schoonheid van het klooster toe. Met name François
Des Royers de la Valfenière droeg bij aan de verfraaiingen.
Met zijn drie kruisgangen was dit complex het grootste
klooster van de Kartuizerorde in Frankrijk. Tijdens de Franse
revolutie werden de verschillende gebouwen afzonderlijk
verkocht. En bibliotheek en kunstvoorwerpen her en der
verspreid. Het Kartuizerklooster leed grote schade. In 1835
trok het verval van kerk en fresco’s de aandacht van schrijver
Prosper Mérimée, destijds inspecteur van Monumentenzorg.
Zonder uitstel startte hij een procedure om het klooster-
complex van verdere ondergang te redden. In 1909 maakte
de Staat een aanvang met de restauratie van het klooster :
architect Jules Formigé verrichtte de
opmetingen; de eerste herstelwerkzaam-
hedenwerden ondernomen enmen besloot
om alle gebouwen binnen de oude ommuring
geleidelijk aan op te kopen. Het klooster is
heden ten dage grotendeels gerestaureerd.
Opmerkelijk zijn haar harmonieuse
verhoudingen, de ingetogenheid van de
kruisgangenen de kerk, die na het instorten
van de absis, als het ware openstaat voor
het binnenstromende licht. De huidige 

Rondgang

Groenstroken
Groenstrook voor
publiek toeganklijk

Kluis van een kartuizerpater

Kluis van de koster
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Praalgraf van Innocentius VI
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Kleine kruisgang
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Gastenverblijf
Bakkerij

Restaurant
Les Jardins d’été

Bibliotheekcafé
Saint-Jean

HET KARTUIZERKLOOSTER EN ZIJN GESCHIEDENIS Fort 
St-André
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Tuin bij het washuis

Geurtuin

Kruidertuin

Tuin van de procurator
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Oliemolen van
het klooster
Moulin à huile 
de la Chartreuse

3D ruimte

Deze ruimtes zijn niet 
toegankelijk voor het publiek
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