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De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Duurzaam duurt het langst’. Veel monu-

menten hebben in hun rijke historie meerdere functies gehad: ze zijn meegegaan met de tijd. 

Eeuwenoude monumenten zijn daarom in de basis al duurzaam, omdat ze nog steeds deel 

uitmaken van onze huidige samenleving.

Monumenten toekomstbestendig maken door het dagelijks gebruik te verduurzamen is vaak 

een uitdaging. Want hoe behoud je bijvoorbeeld de cultuurhistorische waarde als het monu-

ment energiezuiniger wordt? En hoe breng je zonnepanelen aan op een pand zonder afbreuk te 

doen aan het historisch stadsbeeld? Dit jaar laten we enkele succesvolle monumentale verduur-

zamingsprojecten zien. Van een prachtig woonhuis tot aan een boerderij, een imposante kerk 

tot een toonaangevend museum. Er zijn ook monumenten vervaardigd met oude ambachten & 

technieken. Veel technieken van vroeger beschouwen we nu weer als duurzame oplossingen, 

zoals rieten daken en verschillende isolatietechnieken. 

De opengestelde monumenten en activiteiten zijn geconcentreerd in de gebieden Spoorzone 

en Museumkwartier, Ons Koningsoord in Berkel-Enschot, Landpark Assisië in Biezenmortel en in 

Udenhout een route vanaf Erfgoedcentrum ’t Schoor naar vijf zogenaamde Duinboeren aan de 

rand van het Nationale park de Loonse en Drunense duinen.

In Udenhout vindt de Open Monumentendag plaats op zaterdag 10 september.

Landpark Assisië in Biezenmortel is opengesteld op zaterdag 10 en zondag 11 september.

In Tilburg en Berkel-Enschot vindt de Open Monumentendag plaats op zondag 11 september.

Foto’s voorzijde: Ronald Peeters

Toegepaste kunst in de LocHal: ’s werelds grootste circulaire kroonluchter bestaande uit 

169 bollen die gemaakt zijn van 250.000 petflessen uit zwerfafval voor het statiegeldtijdperk. 

Het kunstwerk is in 2021 vervaardigd door Rolph Adriaansen.
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       In Udenhout vindt de Open Monumentendag plaats op zaterdag 10 september. 

        Donderdag 8 september presentatie Dorpskalender door Scouting Udenhout  
(besloten bijeenkomst). Op zaterdag is de kalender te koop bij Erfgoedcentrum ’t Schoor. 

        Vrijdag 9 september is er een presentatie van twee boeken ter gelegenheid van  
300 jaar onafhankelijkheid van de Udenhoutse parochie van Oisterwijk.  
Presentatie om 20.00 uur in ’t Plein, Tongerloplein in Udenhout. Aanmelden kan via  
erfgoedcentrumudenhout@gmail.com. Op zaterdag zijn beide boeken te koop à € 10  
bij Erfgoedcentrum ‘t Schoor.

1. DE KLEINE STRIJDHOEVE / ERFGOEDCENTRUM ’T SCHOOR UDENHOUT EN BIEZENMORTEL
Schoorstraat 2, Udenhout (rijksmonument), ingang via Theeschenkerij ’t Rectoraat.
Open van 11.00 - 17.00 uur.

 
   

Foto: John Geerts

Woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, opgetrokken in Eclectische stijl. 
Het huis was als woonhuis De Kleine Strijdhoeve in 1826 van het landgoed De Strijdhoeve 
afgesplitst. In de negentiende eeuw was het de burgemeesterswoning. Begin twintigste eeuw 
woonde er ‘Gouden Willem’, burgemeesterszoon W. van Iersel, in 1924 weldoener van Huize 
Sint Vincentius. In het pand zijn Theeschenkerij ’t Rectoraat en Erfgoedcentrum ’t Schoor 
Udenhout-Biezenmortel gevestigd.
Activiteiten: Expositie ‘Jaren zestig’ en reguliere expositie. * Verkoop twee boeken Udenhout-
se parochie. * Tweedehands boekenmarkt.

Er zijn vijf ‘Duinboeren’ in Udenhout en Biezenmortel, die duurzaam ondernemen in een 
prachtige boerderij, die dankzij hen een langer leven als boerderij hebben. Zij zetten hun 
deuren open in het kader van het thema Duurzaamheid.
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2. BOSHOEVE SPRANKENHOF / BIOLOGISCHE TUIN, WINKEL EN KEUKEN
Schoorstraat 26-A, Udenhout
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel

Boshoeve Sprankenhof is een biologische boerderij met een prachtige zelfpluktuin vol vers 
fruit en groenten. Midden in dit lekkere landschap staan een winkel, een kookstudio en een 
boomgaardterras met producten van eigen erf. De langgevelboerderij stamt uit het boshoe-
velandschap van 1779. Het gebouw past helemaal in het omringende landschap. Al heel 
lang wordt hier gewoond en het land bewerkt. De moestuin en een boomgaard zijn er altijd 
geweest. Ooit was dat voor een zelfvoorzienende familie. Nu zijn ze opengesteld voor het 
publiek. Iedereen kan op een plezierige manier kennis maken met gezond en lekker eten 
afkomstig uit een verantwoorde duurzame teelt. 
Activiteiten: Om 14.00 uur is er een rondleiding.

3. MELKVEEBEDRIJF TEURLINGS
Groenstraat 115, Udenhout (gemeentelijk monument)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel

Brabantse langgevelboerderij uit 1875. Het bedrijf is een melkveebedrijf en produceert een 
mooie plas melk en een lekker stukje vlees van het dubbeldoel koeien ras Montbelairde op 
zo’n duurzaam mogelijke manier. Bij de boerderij is een kruidenrijk grasland, een natuurlijk 
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grasland om te hooien, voederbieten, snijmais en gewoon grasland. Op de ligboxenstal liggen 
zonnepanelen, waardoor het bedrijf zelfvoorzienend is qua stroom. Verder zijn er op de boer-
derij nog schapen, een paar varkens en een stel bijenkasten om de biodiversiteit rondom het 
bedrijf op te laten bloeien en heerlijke eigen streek honing te produceren. 
Er wordt aan huis verkocht door middel van Onze Boerderij Automaten. Hierin zitten onder 
andere verschillende soorten Duinzuivelkazen, kakelverse eieren van eigen kippen en andere 
(h)eerlijke producten uit de streek. Ook is er een softijsautomaat met melk van eigen koeien.
Activiteiten: Bezoekers kunnen het bedrijf bezichtigen en er worden rondleidingen gegeven.

4. HOEVE DE MERTEL / BOERDERIJCAMPING
Biezenmortelsestraat 8, Biezenmortel
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel

Hoeve de Mertel is gebouwd in 1843. De langgevelboerderij is na een brand in 1913 her-
bouwd. Oorspronkelijk was de boerderij met riet gedekt. Nog altijd zitten er in de voorgevel 
drie grote ramen met luiken. Tegenwoordig alle drie in het woongedeelte maar oorspronkelijk 
zat het meest linkse raam in het stalgedeelte. Door het derde raam kwam de boerderij toch 
wat voornamer over. In het begin van de jaren twintig werd deze bewoond door familie Ha-
mers-van Laarhoven. Nadien boerde achterneef Jan van Rijswijk lange tijd op de boerderij; in 
de jaren zestig opgevolgd door zijn zoon Kees. Eind jaren tachtig stopten Kees en Lies met het 
melkveebedrijf en begonnen ze een schapenhouderij en verbrede landbouw in de vorm van 
recreatie. Na het overlijden van Kees in 2006 zette dochter Hannelore het bedrijf voort met 
haar moeder. Boerderijcamping Hoeve de Mertel bestaat dit jaar 25 jaar.
Activiteiten: Neem een kijkje op de camping met de voedselranden en fruitbomen. Agrofores-
try is een landbouwsysteem waarbij bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) ge-
combineerd worden met akkerbouw of groenteteelt (eenjarige gewassen) of veeteelt op één 
perceel. Door deze teelten te combineren wordt de weerbaarheid van het hele landbouwsys-
teem verhoogd. Agroforestry wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm 
van landbouw. * Bezoek het schapenwinkeltje waar lamsvlees en andere schaap- en wolpro-
ducten te koop zijn * Buiten bij de winkel is er een verzameling van oude gereedschappen. *  
In de ontbijtruimte is een fotopresentatie van Hoeve de Mertel door de jaren heen.
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5. DE STAMHOEVE / MINICAMPING EN VAKANTIEWONINGEN
Oude Bosschebaan 23, Biezenmortel
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel

De langgevelboerderij is al eeuwen in bezit van de familie Kuijpers. De boerderij is in 1853 
herbouwd nadat ze volledig was afgebrand. De gevelindeling aan de straatkant is bij een latere 
verbouwing ingrijpend veranderd, dit was oorspronkelijk de achterzijde. Aan de oude voorkant 
(de huidige achterzijde met de voordeur) liep de Zandkantse kerkpad.
Activiteiten: Kennismaking met minicamping en vakantiewoningen. * Er is een speeltuintje bij 
de camping. * Vrijblijvende bezichtiging van het bedrijf. * Kleine expositie van Erfgoedcentrum 
’t Schoor Udenhout-Biezenmortel in de open veldschuur.

6. ’T KLEINE LAAR / GALERIE EN ATELIERBOERDERIJ
Klein Laar 1, Helvoirt (op de grens met Biezenmortel)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel

De monumentale langgevelboerderij uit 1864 is gelegen aan de doodlopende weg het Klein 
Laar met uitzicht op Brokkenbroek aan de rand van het Nationale park de Loonse en Dru-
nense duinen. De naam van het doodlopende straatje was lange tijd anders. De boerderijen 
hoorden in het verleden bij de Udenhoutseweg. De boerderij met zijn rieten kap heeft het 
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schildeind aan de oostzijde en het wolfseind aan de westzijde. Aan de binnenzijde van de deel 
van de boerderij is de nog originele eikenhouten kapconstructie te zien met ronde sporen van 
dennenhout. De kapconstructie rust op de muren en balken. De boerderij is een ontmoetings-
plaats waar kunst, natuur en platteland samenkomen. Gelegen in het Van Gogh Nationaal Park 
wordt er gewerkt aan een nieuwe duurzame invulling voor een stuk lokaal Brabants platteland. 
Naast het atelier van kunstenaar Monique van Gemert-Smulders heeft deze boerderij ook een 
verftuin met een seizoensgebonden aanbod van verfplanten, bomen en struiken waaruit lokale 
natuurlijke kleurstoffen en pigmenten gewonnen worden. Deze planten en bomen dienen 
naast de biodiversiteit op het erf tevens als basismateriaal voor de schilderijen en tekeningen 
van Monique van Gemert-Smulders, maar ook voor kennisoverdracht in de vorm van kunst/
natuur educatie. 
Activiteiten: Bezoekers kunnen rondkijken in het atelier. * Om 11.30 uur is er een korte lezing 
over de cross-over tussen kunst, duurzaamheid, natuur en landbouw. * Om 14.30 uur en 16.30 
uur zijn er korte lezingen over het verkrijgen van de zelf-gewonnen duurzame natuurlijke 
kleurstoffen en inkt uit planten uit de omgeving van ’t Klein Laar. * Voor de jeugd: tekenen met 
natuurlijke inkt.
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      Landpark Assisië in Biezenmortel is opengesteld op zaterdag 10 en zondag 11 september.

7. LANDPARK ASSISIË / PRISMA
Hooghoutseweg 3, Biezenmortel (rijksmonument)
Open op zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Ronald Peeters

De congregatie van de Broeders Penitenten uit Boekel kochten in 1901 van mejuffrouw Van 
Beugen uit ’s-Hertogenbosch drie pachtboerderijen die bekend stonden als de Gasthuishoe-
ven. Het totale oppervlakte bedroeg circa 45 hectare. De broeders bouwden op die gronden 
in 1904 een complex voor de huisvesting en verpleging van jongens en mannen met een ver-
standelijke beperking. Na een experimentele start in 1909 met het geven van onderwijs, was in 
1922 de Assisiëschool de eerste RK BLO-school van Nederland. Men begon met lesgeven in de 
spreekkamers van het administratiegebouw in afwachting van de bouw van de school in 1923. 
De school is meermalen uitgebreid. In 1990 kwam door het sterk dalende aantal leerlingen 
een einde aan het onderwijs hier. 

De kloosterkapel uit 1910 werd na het vertrek van de broeders in 1990 als dorpskerk in gebruik 
genomen. Op het terrein wonen nog steeds mensen met een verstandelijke beperking, die 
worden begeleid door de stichting Prisma.

Bij Prisma staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Er is bijvoorbeeld een groot zonnepanelen-
park op het terrein waar 75% van de elektriciteit van heel Prisma wordt geproduceerd. Op het 
terrein staan verplaatsbare woningen en er is een milieugroep. Zij maken van afval weer leuke 
dingen, zoals de bibliotheekkastjes in Udenhout en de kunst die te zien is op het terrein. Zelfs 
het verrijdbare altaar uit de kapel hebben zij van een onderstel van een oud bed gemaakt. In 
het Erfgoedstraatje (Nachtegaallaan) staan nog de panden die destijds gebouwd zijn, zoals 
de boerderij en de gebouwen van de ondersteunende diensten. De boerderij is een boerderij 
gebleven maar de andere gebouwen hebben diverse functies gehad. 
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Activiteiten: Driekus, tweedehandskleding en brocante, is open. Hier zie je nog de gebruiks-
sporen van de oude schilderswerkplaats. * Matties, wolvilten, is open. Zij zitten in de voorma-
lige smederij en zij geven een demonstratie van hun werkzaamheden. Zie: https://matties.nu * 
De Papierschepperij is open. Zij zitten in de voormalige slagerij en ze scheppen papier van oud 
papier en karton. Daar maken ze er dingen van zoals slingers en flessenpost. Ook beplakken ze 
er boekjes en doosjes mee. Er wordt een demonstratie gegeven hoe je boeken inbindt. * Lo-
kaal 12 is open. In dit gebouw zijn de oude elementen van de school nog aanwezig. Het is een 
leer-werkplaats geworden. Hier kun je iets nuttigen en er is een foto expositie. * De Boerderij 
is open. De boerderij is gebouwd in 1915 en ook hier zijn nog vele oude elementen bewaard 
gebleven. Toch zijn er wel veranderingen geweest en ze laten graag de laatste ontwikkelingen 
zien. Zo vindt er op termijn een restauratie plaats en zijn ze bezig met het ontwikkelen van een 
educatieboerderij. Men gaat werken met uitstervende Nederlandse huisdierrassen en vertel-
len over de biodiversiteit van het Landpark. Alles gericht op de duurzaamheid. * Naast al deze 
activiteiten is er ook een rondleiding over het Landpark. En er is een historische wandeling van 
1,8 km die men zelfstandig kan lopen en waar men uitleg krijgt d.m.v. een folder met foto’s. 
Hierin leest u waar de oude gebouwen hebben gestaan. * Ook kan men het boek Over Assisië 
kopen dat geschreven is door het schrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor uit Udenhout 
in samenwerking met het Historisch Archief. * De kapel en het hoofdgebouw zijn vanwege 
restauratiewerkzaamheden alleen aan de buitenkant te bezichtigen.
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       In Tilburg vindt de Open Monumentendag plaats op zondag 11 september.

8. NIEUWE KONINKLIJKE HARMONIE / KESSELS MUSEUM / HUIS VAN MUZIEK
Stationsstraat 26, Tilburg (gemeentelijk monument)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Ronald Peeters

In 1843 werd de Nieuwe Harmonie opgericht. Vanaf 1850 werd het predicaat koninklijk ver-
leend en werd de naam voortaan Nieuwe Koninklijke Harmonie. In 1878 betrok de harmonie 
in de Stationsstraat een fraai sociëteitsgebouw met een concertzaal en een feesttuin. Edouard 
Fremeau, afkomstig uit Brussel, was de architect. Er waren toen ruim vijfhonderd leden, 
hoofdzakelijk fabrikanten en gegoede middenstanders. Het ledenbestand zou nog lange tijd 
dit karakter behouden. De concertzaal, later bioscoop, werd in de Tweede Wereldoorlog door 
een bom verwoest, in 1958 herbouwd en in 2000 gesloopt. Het oorspronkelijke gebouw werd 
enkele jaren geleden gerestaureerd en een later aangebouwde zaal werd afgebroken. In de 
voormalige tuin werden appartementen gerealiseerd. 

Enkele jaren geleden is het plan ontwikkeld om het pand een nieuwe invulling te geven als 
Huis van Muziek: van besloten vergaderlocatie naar een open huis met horeca De Harmonie, 
de Muziekvereniging Nieuwe Koninklijke Harmonie, de Brabantse Bond voor Muziekgezel-
schappen en de vestiging van het Kessels Museum, een museum voor jong en oud over de 
gelijknamige Tilburgse instrumentenfabriek. Dit plan is in juli 2022 gerealiseerd. 
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 (Coll. Regionaal Archief Tilburg)

In 1880 richtten de broers Mathieu en Jos Kessels in Heerlen een muziekuitgeverij op en later 
handelen zij ook in muziekinstrumenten. Toen Jos in 1884 directeur werd van de Nieuwe Ko-
ninklijke Harmonie, zette Mathieu het bedrijf alleen voort. In 1886 verhuisde hij naar Tilburg, 
waar hij aanvankelijk in de Willem II-straat zat en daarna in de Wolstraat (Telexstraat). Hier 
repareerde hij koperen blaasinstrumenten in zijn Nederlandsche fabriek van Muziekinstrumen-
ten. In 1889 ging hij ook nieuwe instrumenten maken in een pand aan De Veldhoven (Wilhel-
minapark). In 1898 opende Kessels een fabriek aan de vroegere Industriestraat. In 1908 werd 
de zaak omgezet in Kessels Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten. Na in-
terne onenigheid verliet Kessels in 1914 het bedrijf en stichtte tegenover de bestaande fabriek 
de nieuwe onderneming Nationale Instrumenten Fabriek M.J.H. Kessels. Zijn oude bedrijf, 
nu zijn grootste concurrent, werd in 1924 geliquideerd en bestond daarna nog enige tijd als 
Konefa. Het bedrijf sloot aan het begin van de jaren vijftig en in 1955 werden beide fabrieken 
gesloopt (nu Spoorpark). De bedrijfshistorie van Kessels leeft voort in het Kessels Museum dat 
halverwege de jaren tachtig is opgericht door Bert Passier. 
Activiteiten: Rondleidingen in het museum. * Museumcafé en lunchlocatie De Harmonie op de 
begane grond is geopend.
 
 

M.J.H. Kessels, 1900 (Coll. Regionaal Archief Tilburg)
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SPOORZONE

In 1863 werd tussen Breda en Tilburg de eerste spoor-
lijn van de Staatsspoorwegen geopend als aanzet tot 
een lijnennet in Zuid-Nederland. De regering besloot 
een herstelwerkplaats voor rollend materieel in Tilburg 
te vestigen. Dit kwam vooral door de centrale en strate-
gische ligging en de beschikbaarheid van grond bij het 
station. 

De gemeente verkocht dertien hectare grond voor de 
vestiging van de Centrale Werkplaats van de Staats-
spoorwegen die zich uitgestrekte tot het huidige 
NS-Plein. In 1868 werd begonnen met de inrichting en 
bebouwing van het complex, dat in de volksmond D’n 
Atteljee ging heten. In 1869 startte de wagenmakerij en 
vanaf 1871 werden ook stoomlocomotieven hersteld. Er 
werkten toen 291 personen, grotendeels afkomstig van 
boven de rivieren. Velen van hen gingen wonen in de 
wijken Nijveroord en Besterd. In 1920 had D’n Atteljee 

1358 personeelsleden en was toen al lange tijd de grootste werkgever in Tilburg. Vanaf 1917 
fuseerde de Staatsspoorwegen met andere spoorwegmaatschappijen in de Nederlands(ch)e 
Spoorwegen (NS). 

Door reorganisaties werden vanaf 1932 in Tilburg alleen nog locomotieven hersteld, waardoor 
het aantal werknemers terugliep. Bij de verzelfstandiging van de NS in de jaren negentig werd 
de werkplaats onderdeel van het bedrijf NS Materieel, daarna NedTrain geheten. In 2012 
verhuisde NedTrain naar industrieterrein Loven. Hierna kreeg de huidige stedenbouwkundige 
invulling van de Spoorzone gestalte.

Gebouwen zoals de LocHal, de Houtloods, de Polygonale Hal, de Wagenmakerij en de Koepel-
hal zijn of worden duurzaam gerenoveerd met behoud van de monumentale status. Er is en er 
wordt veel geïnvesteerd in de renovatie hiervan. Ook bij monumenten als deze is duurzaam-
heid een belangrijke onderdeel geworden. Bijzondere technieken en innovatieve concepten 
zijn gebruikt om dit te realiseren. In het kader van het thema voor Open Monumentendag 
2022: ‘Duurzaam duurt het langst’, is de Spoorzone gekozen als speciale locatie om te bezoe-
ken. In de Spoorzone staan vele duurzame monumenten die tijdens de Open Monumentendag 
toegelicht worden door gidsen.

D’n Ateljee in 1937 (Coll. Het Utrechts Archief)
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9. SPOORZONE / LOCHAL / DE BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT
Burgemeester Brokxlaan 1000, Gebouw 60, Tilburg (gemeentelijk monument)
Open van 12.00 - 17.00 uur.

Foto: Ronald Peeters

Deze meer dan 18 meter hoge locomotievenhal van glas en staal is gebouwd in 1932-1933 ter 
vervanging van twee oude locstelplaatsen. In 2019 is de hal gerenoveerd en verbouwd en in 
gebruik genomen door De Bibliotheek Midden-Brabant, Seats2Meet en Kunstloc Brabant. De 
naam van het gebouw werd veranderd naar de LocHal.
Activiteiten: Oud-medewerkers van de NS Werkplaats en van de Stadsgidserij Tilburg zijn aan-
wezig in de LocHal om over de Spoorzone c.q. voormalige NS Werkplaats (D’n Ateljee) meer  te 
vertellen * De Stadsgidserij organiseert  twee wandelingen van de LocHal naar de Koepelhal 
om specifiek in te gaan op de monumenten op deze route. 

De wandelingen zijn om 12.00 uur en om 14.00 uur. Vertrek op het Burgemeester van 
Stekelenburgplein voor het station. Reserveren hiervoor kan via giesbers@stadsgidserij.nl 

10. SPOORZONE / WAGENMAKERIJ / HALL OF FAME
Burgemeester Brokxlaan 6, Gebouw 90, Tilburg (gemeentelijk monument)
Open via georganiseerde rondleidingen.

Foto: Ronald Peeters
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In de voormalige wagenmakerij is de Hall of Fame, een culturele broedplaats met een inpandig 
skatepark gevestigd. Het is een cultuurfabriek voor jongeren. Deze wordt nu ingrijpend ver-
bouwd. Info: www.hall-fame.nl. Tegen de zijgevel een mural uit 2015 van de kunstenaars Erik 
Veldmeijer en Frans Boukas.

11. SPOORZONE / KOEPELHAL
Burg. Brokxlaan – NS-Plein, Gebouw 92, Tilburg (gemeentelijk monument)
Open via georganiseerde rondleidingen.

Foto: Ronald Peeters

De koepelhal uit 1902 is overkapt door knieboogspanten. Het was aanvankelijk een opslag-
ruimte en wagenmakerij. Kort na de oorlog functioneerde deze hal tijdelijk nog als schouw-
burg. Tegenwoordig worden hier evenementen georganiseerd. Tegenover de Koepelhal aan 
de kant van het spoor bevindt zich een mural van de kunstenaars Rutger Termohlen, Erik 
Veldmeijer en Colin van der Sluijs.

12. STUDIO DE GRUYTER
Gasthuisring 5, Tilburg (rijksmonument)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Fr. Victoricus (Karel) van Gisbergen, 1936 

(Coll. Regionaal Archief Tilburg) 
Foto: Ronald Peeters
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Dit kubusvormige winkelpand is in expressionistische stijl in 1933 gebouwd voor de Firma De 
Gruyter & Zoon door hun huisarchitect W.G. Welsing. De etalage is een echte blikvanger met 
glazen bouwstenen, blauwe keramische tegels met reliëfs en goudkleurige belettering. Op de 
verdieping enkele glas-in-loodramen. Tegenwoordig is het kantoor van Studio de Gruyter BV.
Er zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen, onder andere door het gebouw van het gas af te 
halen.
Activiteiten: Expositie en maquette in de etalage. * Pand is vrij te bezichtigen en er zijn men-
sen aanwezig om een toelichting te geven.

13. DE PONT 
Wilhelminapark 1, Tilburg
Open (gratis entree) van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Rene van der Hulst

In 1854 begon Thomas de Beer (1785-1863) een wollenstoffenfabriek aan De Veldhoven. Na 
een overname van het bedrijf van Pieter Mutsaerts aan de Kuiperstraat verplaatsten zijn zonen 
het bedrijf in 1867 naar een andere plek aan De Veldhoven. In de loop der tijd volgden er tus-
sen het Wilhelminapark (voorheen Veldhoven) en de Kuiperstraat diverse uitbreidingen. Aan 
het begin van de twintigste eeuw was Thomas de Beer een van de grootste textielfabrieken in 
Tilburg en exporteerde onder meer naar China en Japan. In 1965 is het bedrijf gefuseerd met 
W. Brands & Zonen en Pessers van Zuijlen. Er waren toen 650 mensen werkzaam. In 1968 werd 
de weverij gesloten. De spinnerij bleef tot 1989 actief. 

Na sluiting kwam dat deel van het fabriekscomplex in handen van de Mr. J.H. de Pont Stichting, 
genoemd naar de jurist en zakenman Jan de Pont (1915-1987). Hij was advocaat en later direc-
teur-eigenaar van AGAM Utrecht, importeur van Mercedes-Benz.
De voormalige wolspinnerij met een uitgestrekt sheddak werd door Mels Crouwel van het 
Amsterdamse bureau Benthem Crouwel Architecten verbouwd tot De Pont Museum dat in 
1992 werd geopend. In 2016 volgde de uitbreiding van de Nieuwe Vleugel en een ruimer 
museumcafé, grenzend aan de museumtuin. De voormalige wolhokken doen nu dienst als 
expositieruimten. 

Aan de Hasseltstraat zijn in 2015 drie panden gesloopt voor de bouw van een entreepoort op 
het voorterrein van het museum. Deze bestaat uit meerdere geschakelde doorgangen en het 

Thomas de Beer. Foto: Hans Biezen
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is een ontwerp van Benthem Crouwel Architecten. De entreepoort is een poging om iets van 
een oorspronkelijke rooi- en gootlijn weer te geven. Op het voorplein staat het zes meter hoge 
gepolijste roestvrijstalen kunstwerk Sky Mirror van de Britse kunstenaar Anish Kapoor (1954). 
Activiteiten: Instaprondleidingen in het gebouw. * Vertoning van een video over de transfor-
matie van fabrieksgebouw naar museum. * Info: www.depont.nl

14. TEXTIELMUSEUM
Goirkestraat 96, Tilburg (rijksmonument)
Open (gratis entree) van 12.00 - 17.00 uur.

Foto: Ronald Peeters

Het TextielMuseum is gevestigd in een van de belangrijkste voormalige textielfabrieken van 
Tilburg, gebouwd en gerund door Christiaan Mommers (1836-1900). De lage fabriek met hou-
ten sheddak (1876-1878) was een weverij. De hoge fabriek (1885) was een spinnerij. In 1985 
werd het fabriekscomplex de huisvesting van het TextielMuseum. Sinds 2008 is het nieuwe, 
geheel transparante entreegebouw (Architectenbureau Cepezed uit Delft) het boegbeeld van 
het museum.

Het TextielLab is de professionele werkplaats van het museum waar talentvolle ontwerpers 
en kunstenaars werken aan de textielprojecten van morgen. De combinatie van historische en 
moderne architectuur symboliseert het karakter van het museum: het verbindt textielerfgoed 
met de moderne tijd en de toekomst van textiel.
Activiteiten: Er is in het museum al veel te zien op het gebied van duurzaamheid. Vandaag 
staan er diverse onderdelen van het museum in de spotlights tijdens inloopworkshops. Ook 
is er een duurzaamheidsroute (geschikt voor gezinnen) en een fotoroute. * Daarnaast is in de 
tentoonstelling ‘Kleurstof’ ook veel aandacht voor duurzaamheidsaspecten van het verven 
van textiel. * Er is een fysieke groene draad, een plattegrond en een kijkwijzer. Een uitgebreid 
programma is te vinden op: www.textielmuseum.nl 

Foto: Jan Brieffies, 1983 (Coll. Regionaal Archief Tilburg)
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15. GOIRKESE KERK
Goirkestraat 68, Tilburg (rijksmonument)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Ronald Peeters

Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 kwam er een einde aan de openbare uitoe-
fening van de katholieke religie en moesten de katholieke Tilburgers uitwijken naar een kerk 
net over de grens in Steenvoort onder Poppel. In 1691 hebben de Staten-Generaal in Den 
Haag toestemming gegeven om op ‘t Heike een schuurkerk te bouwen. In 1698 kwam voor 
het noordelijke deel op ’t Goirke een vergelijkbare schuurkerk tot stand, die in de loop der tijd 
enkele keren werd verbouwd. De schuurkerk van ’t Goirke was in het begin van de negentien-
de eeuw te klein geworden. Inmiddels had koning Willem I in 1821 het besluit genomen dat de 
oude Tilburgse kerk (Heike) aan de katholieke gemeenschap zou worden teruggegeven. Maar 
’t Goirke bleef voorlopig nog aangewezen op de schuurkerk. In 1835 werd de eerste steen 
voor een nieuwe kerk gelegd en in 1839 is de nieuwe kerk ingewijd. Het was een ontwerp van 
architect Hendrik Essens (1776-1845) uit Oisterwijk. De kerk had een drie-beukige indeling en 
de voorgevel werd bekroond door een ‘peperbus’ ofwel een torentje met koepel. Het was een 
zogenaamde Waterstaatskerk; een kerk gebouwd onder toezicht van ingenieurs van Rijks-
waterstaat. In 1902-1903 kreeg de kerk een nieuwe voorgevel met torenspits in neogotische 
bouwstijl. Architect was François de Beer (1873-1960). In 1938 werd begonnen met een totale 
nieuwbouw van het gebedshuis, uitgevoerd door Kees de Bever. De torenspits uit 1902 is in 
1966 weer afgebroken. De kerk is onlangs gerestaureerd.

In de voorgevel zijn twee gietijzeren beelden van het H. Hart en van O.L. Vrouw van het H. Hart 
uit 1904 te zien. Deze zijn vervaardigd door ijzergieterij Fa. W. van der Schoot uit Tilburg.
De nieuwe aularuimte in het noordtransept krijgt een permanente vloerverwarming op een 
warmtepomp en zal daarmee niet alleen een duurzame maar ook een fijne en functionele ac-
commodatie bieden voor koorrepetities, vergaderingen en diensten in de winterperiode. Het 
600 kg wegende staalwerk van de oude klokkenstoel uit 1948 wordt in juli 2022 vervangen.  
De bronzen klokken die erin hangen gaan eeuwen mee en zijn duurzaam vervaardigd.
Activiteiten: Er worden rondleidingen gegeven met uitleg over duurzaamheid van gebruikte 
materialen. * De toren kan beklommen worden met mogelijkheid van klokluiden en het be-
zichtigen van de nieuwe klokkenstoel. * Beperkte verkoop van informatie over de kerk.

Interieur Goirkese kerk 1920 (Coll. Regionaal Archief Tilburg)
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16. ONTMOETINGSCENTRUM ONS KONINGSOORD / VOORMALIGE TRAPPISTINNENABDIJ
Trappistinnenlaan 76-77, Berkel-Enschot (rijksmonument)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Ronald Peeters

Van abdijkerk tot ontmoetingscentrum. Hergebruik van Koningsoord.  
In 1937 vestigden de zusters Trappistinnen (Cisterciënzerinnen) zich in hun nieuwe klooster aan 
de Raadhuisstraat 26 in Berkel-Enschot. Deze abdij werd in 2001 als neogotisch bouwwerk op 
de rijksmonumentenlijst geplaatst. In mei 2009 verhuisden de zusters naar Oosterbeek (Gelder-
land). Het monumentale kloostercomplex stond leeg van 2009 tot 2016 en raakte in verval. 
De gebouwen zouden een nieuwe bestemming gaan krijgen.

In 2016 begon projectontwikkelaar Roozen van Hoppe aan de herontwikkeling en herbestemming 
van de abdij. Restauratie-architect Marina Moons heeft de gebouwen duurzaam gerestaureerd en 
weer geschikt gemaakt voor deze tijd. De monumenten zijn aangepast aan hun nieuwe functies 
van Bibliotheek Berkel-Enschot, Cultureel Centrum De Schalm, Stadswinkel, Brasserie Hemels Eten 
en Drinken, Kinderopvang Koningswereld en huurappartementen op de verdiepingen. Tevens is 
veel aandacht besteed aan verduurzaming door isolatie, verwarming en materiaalgebruik. De 
buitenzijden van de gebouwen zijn grotendeels behouden in neogotische stijl, de binnenzijden 
zijn aangepast aan hun nieuwe functies met behoud van hun monumentale waarde.
Activiteiten: Binnenrondleiding ‘Van abdij tot ontmoetingscentrum’. Start: Hoofdingang bij 
Bibliotheek. Tijd rondleiding: 15.00 - 16.00 uur.

Foto: Peter Timmermans

Trappistinnenabdij, 1958.  

Foto: A. Oudkerk (Coll. Regionaal Archief Tilburg)
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• Hoofdingang Ons Koningsoord, ‘Poort naar de Hemel’, Trappistinnentuin 77 

Foto: Peter Timmermans

Dit is nu de hoofdingang van het ontmoetingscentrum Koningsoord. Vroeger was dit de 
achteruitgang van het klooster van de Trappistinnen. Deze eikenhouten deur werd toen weinig 
gebruikt. Alleen bij de begrafenis van een zuster op het kloosterkerkhof. Deze uitgang werd 
door de zusters de ‘Poort naar de Hemel’ of ‘Coelie Porta’ genoemd.
Activiteiten: Informatiepunt over Open Monumentendag. * Voorlichting over  
Heemkundekring De Kleine Meijerij * Ingang: bibliotheek Berkel-Enschot.

• Abdijpoort klooster O.L.Vrouw van Koningsoord, Raadhuisstraat 26

 
Foto: Peter Timmermans

De abdijpoort was de hoofdingang van de Trappistinnenabdij. Via het gastenverblijf kwamen 
de zusters in hun afgesloten klooster. De spitsboogvormige neogotische poort met kantelen 
werd in 1936-1937 als laatste onderdeel gebouwd. De beelden van de tronende Maria en de 
zusters Gertrudis en Ludgardis zijn uit het atelier van vader en dochter Sprenkels. Het poortge-
bouw met de drie voormalige garages staat ook op de rijksmonumentenlijst en werd al in 2011 
gerestaureerd. Het gebouw is nu in gebruik als huurappartement.
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• Bibliotheek Berkel-Enschot, voormalige kloosterkerk, Trappistinnentuin 77

 

Foto: Peter Timmermans

In de abdijkerk van de Trappistinnen is nu de bibliotheek gevestigd. Deze kerk werd door de 
zusters intensief gebruikt. Zeven keer per dag zongen zij hier hun Getijden (psalmen) in de 
koorbanken. De muren naar de pandgangen zijn nu opengebroken en er is een liftschacht met 
trap geplaatst. Deze geven toegang tot de vide, een tussenverdieping met zwevende vloer, en 
naar het souterrain. Het geheel is daardoor ruimtelijker en opener geworden. Speciale aan-
dacht vragen de kruisribgewelven van het plafond en de glas-in-loodramen (roosvensters).
Activiteiten: Boekententoonstelling over het thema duurzaamheid. * Foto’s van de verbou-
wing op de leestafel. * Korte rondleiding door kerk en bibliotheek van 12.00 - 12.30 uur.  

• Kerkzaal Cultureel Centrum De Schalm, priesterkoor van de abdijkerk, Trappistinnentuin 77

 

Foto: Peter Timmermans

Het voorste deel van de kerk, het priesterkoor met absis, is nu in gebruik voor culturele 
activiteiten. Hier vinden optredens plaats van Cultureel Centrum De Schalm: muziek, dans, 
toneel, lezingen, films, bijeenkomsten en feesten. Monumentaal zijn de kruisribgewelven en 
de acht heiligenramen in de absis. Deze glas-in-loodramen zijn vervaardigd door de gebroeders 
Wuisman.
Activiteiten: Fotopresentatie over verbouwing en herinrichting van Koningsoord. * Doorlopen-
de voorstelling (zitgelegenheid).
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• Kapittelzaal/refter, vergaderzaal

Foto: Peter Timmermans

Deze hoge zaal met kruisribgewelven was bij de zusters in gebruik als vergaderzaal voor 
overleg, onderricht, lezingen, discussie en bespreking van de kloosterregels. Vanaf 1985 werd 
deze zaal ook gebruikt als refter (eetzaal). Ook nu wordt de zaal weer gebruikt voor overleg, 
vergaderingen, lezingen, besprekingen en feesten. Opvallend is een groot samengesteld glas-
in-loodraam: het Heilige Geest-raam. In het midden van dit roosvenster is een medaillon met 
de Heilige Geest als duif. Daaromheen twaalf stralen en twaalf bloemen, verwijzend naar de 
goede eigenschappen van de mens. Aan de muren hangen grote foto’s over de geschiedenis 
van de zusters.
Activiteiten: Lezing over restauratie en herinrichting van Klooster Koningsoord door restaura-
tie-architect Marina Moons om 14.00 uur. * Tentoonstelling over plannen en tekeningen van 
Koningsoord.

• Landschapspark Koningsoord

 

Foto: Peter Timmermans

Om de kloostergebouwen bevindt zich het landschapspark Koningsoord dat vanaf 1937 door 
de zusters Trappistinnen is aangelegd. Dit groene erfgoed bestaat uit tuinen en monumentale 
bomen. Onderdelen zijn: de gastentuin (bij het gastenverblijf) met een grote paardenkastan-
je, de rectoraatstuin (bij het rectoraat) met in het midden een rode esdoorn, de Pandgang 
naar het Gezondheidscentrum (boerderij) met een beukenlaan en een rij lindebomen, de 
kippentuin bij het kippenhok, de Trappistinnentuinen met moestuinen en boomgaarden (nu 
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volgebouwd met het nieuwe winkelcentrum Koningsoord), de eikenlaan tussen voormalige 
weilanden en de boerderij (gezondheidscentrum), de berceau (een beukenhaag in tunnel-
vorm) en het voormalig kerkhof nu parkeerterrein van winkelcentrum Koningsoord.
Activiteiten: Buitenrondleiding Landschapspark. Start: Abdijpoort Raadhuisstraat 26, van 
11.00 - 12.00 uur.

• Kerkhofkapel, voormalig zuster kerkhof, parkeerterrein Winkelcentrum Koningsoord

 

Foto: Peter Timmermans

De zusters hadden hun eigen kerkhof waar nu het parkeerterrein is van winkelcentrum 
Koningsoord. De Kerkhofkapel is gebouwd in 1936 door architect Jos van Dijk. Het kleine 
monument staat sinds 2001 op de rijksmonumentenlijst. Aan de voorzijde is een spitsboog-
vormige kapelopening met een betonnen kruis en stenen Christusfiguur. De kapel is in 2018 
gerestaureerd. Dit monument wordt opgenomen in het nieuwe Koningsoord ter herinnering 
aan de zusters Trappistinnen.

• Brasserie Hemels, Eten en Drinken, Trappistinnentuin 76

 

Foto: Peter Timmermans

Aan de westgevel van het kloostergebouw is gevestigd Brasserie Hemels, Eten en Drinken. 
Hier kun je op de begane grond en het souterrain ‘hemels’ eten. Er is een groot buitenterras 
dat uitkijkt op de voormalige tuinen van de Trappistinnen, nu het winkelcentrum. In de Pand-
hof van het klooster is nu de theetuin gevestigd.
Activiteiten: Brasserie, buitenterras en theetuin zijn geopend. * Parkeren op het parkeerter-
rein van Winkelcentrum Koningsoord.
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17. MUSEUM ONDER D’N HOOIZOLDER
’t Hoekske 6-6a, Berkel-Enschot (gemeentelijk monument)
Open van 11.00 - 17.00 uur.

Foto: Peter Timmermans

Een voormalig keuterboerderijtje in de buurtschap ’t Hoekske uit 1870, oorspronkelijk be-
woond door de familie Voermans. Achter de boerderij met bakhuisje staat een veldschuur 
met hooitas en varkenshokken met uitloopdeuren. Hier bevindt zich sinds 2007 het museum 
Onder d’n Hooizolder van de familie Koenen met verzamelingen gereedschappen en gebruiks-
voorwerpen uit grootmoeders tijd (1900-1950). Er is ook een verzameling voorwerpen uit de 
voormalige abdij van de zusters Trappistinnen. 
Activiteiten: Rondleidingen in het museum. * Tentoonstelling in het bakhuisje over de Trappis-
tinnen. * Tuinwandeling met landbouwgereedschappen.

Samenstelling: 
Ronald Peeters (Tilburg en eindredactie), Kees van Kempen (Udenhout en Biezenmortel), 
Jack van der Sanden (Berkel-Enschot) / Werkgroep Open Monumentendag Tilburg

Uitgave en vormgeving: 
Gemeente Tilburg, augustus 2022
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OVERZICHT OPEN MONUMENTENDAG 2022
 Zaterdag 10 september Zondag 11 september

Udenhout 1. Erfgoedcentrum ’t Schoor
Open 11.00 - 17.00 uur

2. Boshoeve Sprankenhof
Open 11.00 - 17.00 uur
Rondleiding: 14.00 uur

3. Melkveebedrijf Teurlings
Open 11.00 - 17.00 uur

4. Hoeve de Mertel
Open 11.00 - 1700. uur

5. De Stamhoeve
Open 11.00 - 17.00 uur

6. ’t Kleine Laar
Open 11.00 - 17.00 uur
Lezingen: 11.30, 14.30, 16.30 uur

Biezen-
mortel

7. Landpark Assisië
Open 11.00-17.00 uur

7. Landpark Assisië
Open 11.00-17.00 uur

Tilburg 8.  Nieuwe Koninklijke Harmonie
Open 11.00 - 17.00 uur

9-11. Spoorzone / Lochal
Open 12.00 - 17.00 uur
Rondleidingen: (Lochal, Wagenmakerij, Koepelhal) 
12.00 en 14.00 uur (alleen na intekening)

12. Studio De Gruyter
Open 11.00 - 17.00 uur

13. De Pont
Open 11.00 - 17.00 uur

14. TextielMuseum
Open 12.00 - 17.00 uur

15. Goirkese kerk
Open 11.00 - 17.00 uur

Berkel-
Enschot

16. Koningsoord
Open 11.00 - 17.00 uur
Buitenrondleiding: 11.00 - 12.00 uur
Rondleiding kerk en bibliotheek: 12.00 - 12.30 uur
Lezing: 14.00 uur
Binnenrondleiding: 15.00 - 16.00 uur

17. Museum Onder d’n Hooizolder
Open 11.00 - 17.00 uur


