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OPEN MONUMENTENDAG 2016

6  PAULUSKERK
Heuvelstraat 141 [Rijksmonument]
Deze kerk werd in 1822-1823 gebouwd voor de Nederlands-Hervormde 
gemeente in Tilburg. Koning Willem I heeft de kerk in 1823 kort na de 
opening bezocht. Koning Willem II en Anna Paulowna kwamen hier als zij 
in Tilburg verbleven. Na het overlijden van koning Willem II schonk Anna 
Paulowna, een zilveren avondmaalschotel en -borden.

Activiteiten 
• Rondleidingen met aandacht voor de preekstoel (ca. 1650), 
 herenbanken (17e eeuw), Bätz-orgel (1765) en gebrandschilderde 
 ramen (1915).
• Orgelspel op het Bätz-orgel.
Afwijkende openingstijd: 13.00-17.00 uur.

7  THEATER DE NWE VORST
Willem II-straat 49 [Rijksmonument]
Dit pand werd rond 1865 gebouwd door de fabrikantenfamilie Ledeboer. 
Later was hier de Kamer van Koophandel gevestigd. 

Activiteiten
• Een rondleiding voor jong en oud door de monumentale villa van 
 De NWE Vorst langs allerlei spannende plekjes in het pand waar je 
 normaal niet zo snel komt. 
• Nóg leuker is dat we daarnaast een speciaal programma voor kinderen 

brengen samen met Paradox Tilburg en Cinecitta, die ook in de WillemII-
straat huizen. Het kinderprogramma in De NWE Vorst wordt gebracht 
i.s.m. Incubatel, dat in hetzelfde weekend plaats vindt in ons pand. Wat 
we precies gaan doen, houden we nog geheim. Maar wie weet ga je wel 
op een speurtocht door het gebouw op zoek naar de kroon van Willem 
II of krijg je een rol in een levensgroot spel. Of leer je vliegen als een 
Angry Bird. 

8  CINECITTA
Willem II-straat 29 [Rijksmonument]
Bioscoopcomplex, gevestigd in het voormalige sociëteitsgebouw van de 
Koninklijke Liedertafel ‘Souvenir des Montagnards’ uit 1877. De bouw 
werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van koning Willem III. 
Architect was Edouard Fremau, die ook de tegenover gelegen synagoge 
ontwierp. 

Activiteiten
• Rondwandelingen van 15-20 minuten door de Stadsgidserij door de 
 Willem II-straat vanuit Cinecitta naar de synagoge.
• Er zijn rondleidingen in het gebouw, in een van de ruimtes worden door-
 lopend films vertoond van beroemde ‘Willems’ (vrij toegankelijk voor 
 kinderen en volwassenen). De bioscoopzalen zijn normaal voor het publiek 
 geopend.Het restaurant heeft voor die dag een speciaal Willem II-menu. 

9  PARADOX
Telegraafstraat 62
Dit pand, waar vroeger een boekhandel gevestigd was, is sinds 1985 het 
onderkomen van Paradox, centrum voor jazz en geïmproviseerde muziek. 

10 SYNAGOGE
Willem II-straat 20 [Rijksmonument]
Gebouwd in 1874. Eigendom van de Liberaal Joodse Gemeente. Niet voor 
het publiek toegankelijk.

11 POLYGONALE LOODS
Burgemeester Brokxlaan, gebouw 46 [Gemeentelijk monument]
In het hart van de voormalige NS Werkplaats ligt de Polygonale loods. Deze 
werd gebouwd in 1937 en dankt de naam aan de halfronde, veelhoekige 
vorm. De draaischijf uit 1929 vormt samen met de loods een combinatie die 
in Nederland uniek is, in vorm, functie én gaafheid.

Activiteiten
• Er worden rondleidingen gegeven.

12 REGIONAAL ARCHIEF TILBURG
Kazernehof 75 [Rijksmonument]
Sinds 1988 is het archief gevestigd in de voormalige paardenstallen van de  
tussen 1842 en 1847 gebouwde cavaleriekazerne. Koning Willem II gaf op-
dracht voor deze gebouwen. Na gebruik als paardenstal, werd het gebouw 
gebruikt als wollenstoffenfabriek door Beka. 

Activiteiten 
• Mini-expo met objecten die een relatie hebben met Koning Willem II, 
 uit de collectie van Stadsmuseum Tilburg
• Korte rondleidingen in en om het gebouw.

13 DUVELHOK
St. Josephstraat 133 [Rijksmonument]
Voormalige katoenspinnerij van de Gebroeders Deen, in 1862 gebouwd op het 
exercitieterrein van de cavaleriekazerne.

Activiteiten
• Rondleidingen gedurende de dag.
• (Mini) foto expositie over het Duvelhok.

14 VOORMALIGE RIJKS-HBS KONING WILLEM II
Ringbaan-Oost 240 [Gemeentelijk monument]
In dit gebouw was van 1934 tot 1972 Rijks-HBS 
Koning Willem II (later Koning Willem II-College) 
gevestigd.

Activiteiten
• Expositie studenten Avans. 
• Expositie koning Willem II en Tilburg.

15 TEXTIELMUSEUM
Goirkestraat 96 [Rijksmonument]
Het TextielMuseum is een complex waar een eeuw lang textielfabrieken waren 
gevestigd. De gerestaureerde panden herbergen sinds  1986 het museum en 
het TextielLab. De kenmerkende fabrieksgebouwen zijn neergezet door wol-
lenstoffenfabrikant en thuisweverszoon Christiaan Mommers (1836-1900). Het 
zijn een brede lage fabriek (1876-1878) met een houten sheddak, waarin de 
weverij was gevestigd en een hoge fabriek (1885) voor de spinnerij.

Activiteiten 
• Aandacht voor het schapenras dat door koning Willem II naar Nederland is 
 gehaald om de industrie in Tilburg te stimuleren. 
• Rondleidingen met een architect, waarbij ingegaan wordt op de specifieke 
 kenmerken van het monument.
Afwijkende openingstijd: 12.00-17.00 uur.

16 SINT DIONYSIUSKERK GOIRKE
Goirkestraat 68 [Rijksmonument]
Deze onlangs geheel gerestaureerde kerk is gebouwd in de jaren 1835-1839. 
De bouw werd mede mogelijk gemaakt door een gift van de latere – toen nog 
kroonprins - koning Willem II.

Activiteiten 
• Rondleidingen gericht op symbolen.
• Torenbeklimmen met uitleg.
• Powerpoint presentatie over de restauraties van de kerk.
• Om 17.00 uur wordt door de Orgelkring een (betaald) orgelconcert gegeven 
 op het Smits orgel.



Het landelijk thema van de Open Monumentendag 2016 is ‘Iconen & Symbolen’. 
Monumenten staan stuk voor stuk symbool voor onze cultuur, nauw verbon-
den met onze individuele én nationale identiteit. Een aantal monumenten in 
Tilburg zal met dit thema opengesteld worden. Maar vanzelfsprekend worden 
rond het thema ook weer nieuwe monumenten voor het voetlicht gebracht. 
Met historische èn hedendaagse symbolen en iconen kan aandacht worden ge-
vraagd voor zeer uiteenlopende gebouwen, maar ook voor iconen en symbolen 
in de monumenten zelf. 
Tilburg kiest voor de stadsicoon koning Willem II, die in deze stad in 1849 is 
overleden. Er zijn vele panden en plekken aan te wijzen die een relatie hebben 
met Willem II. Berkel-Enschot heeft de Oude Toren als icoon en Udenhout de 
voormalige melkfabriek.

De monumenten zijn (op enkele uitzonderingen na) van 11 tot 17 uur geopend. 
Wij wensen u een verrassende en plezierige dag.

INFORMATIE
In deze folder vindt u informatie over de opengestelde monumenten, de 
openingstijden en de activiteiten. De locaties staan op de plattegrond. 
Hiermee kunt u zelf bepalen welke monumenten u gaat bezoeken.

Het laatste nieuws over de Open Monumentendag vindt u in de Tilburgse 
Koerier van 8 september. 
Meer informatie vindt u op: www.tilburg.nl/openmonumentendag
  Facebook en twitter gemeente Tilburg

U kunt ook contact opnemen met Ronald Peeters van de Werkgroep Open 
Monumentendag Tilburg via telefoonnummer 06 53 13 54 57 en per mail 
ronald.peeters@ziggo.nl

THEMA-AVOND Duvelhok

Donderdagavond 8 september vindt er een bijeenkomst plaats in het pas 
heropende Duvelhok. 
Drie sprekers vertellen over respectievelijk de geschiedenis van 150 jaar Koning 
Willem II College, de voetbalclub Willem II die in 1916 Nederlands kampioen 
werd en over de kerken van ’t Heike en ’t Goirke, twee gebouwen boordevol 
‘symboliek’.  Studenten van Avans presenteren de resultaten van een work-
shop die zij hielden in enkele van de opengestelde monumenten.

Datum donderdag 8 september 2016
Tijd 19.30 tot 23.00 uur
Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie Duvelhok, St. Josephstraat 133, Tilburg
Entree Gratis

OPEN MONUMENTENDAG 2016 UDENHOUT - 10 september

1  VOORMALIGE MELKFABRIEK
Kreitenmolenstraat 149-149a, Udenhout
Van 1917 tot 1965 stond hier melkfabriek Sint Isidorus.

Activiteiten
• Kleine expositie over de melkfabriek.
• Verkoop van een boek over de geschiedenis van de melkfabriek.

BERKEL-ENSCHOT  - 11 september

2  OUDE TOREN
Torenpad 26, Enschot [Rijksmonument]
Deze toren is het restant van de oude St. Michaëlskerk die rond 1450 
gebouwd werd. Het is het oudste monument van Tilburg. In 1648 kwam 
de kerk in handen van de protestanten en raakte in verval. In 1839 werd 
de kerk gesloopt, maar de toren bleef behouden. Vanaf 1960 is de toren in 
gebruik als Mariakapel en is het een gedachteniskapel voor de slachtoffers 
uit de Tweede Wereldoorlog. 

Activiteiten
• Rondleidingen in en om de Oude Toren en 
 over het kerkhof.
• Beeldreconstructie van oude kerk op het 
 kerkhof.
• Beklimming van de Oude Toren.
• Informatiemarkt op het plein met o.a. 
 presentaties en verhalen over de kerk-

geschiedenis van Enschot, kunstenares zuster 
Oda Swagemakers, de Joodse familie Löb en 
het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan.

• Demonstraties vendelzwaaien door het gilde 
 Sint Joris en Sint Sebastiaan.
• Gildespelen voor kinderen: schieten met 
 lasergeweer, oefenen van vendelen, 
 trommelen en marcheren.
• Tentoonstelling over de kunstwerken van 
 zuster Oda Swagemakers (Kerkstraat 6 c).

TILBURG -11 september

3  PALEIS-RAADHUIS
Willemsplein 1 [Rijksmonument]
Gebouwd in 1847-1849 als paleis voor koning Willem II. Daarna was er tot 
1934 de rijks-hbs gevestigd. In 1936 werd het verbouwd tot raadhuis.
NB. Tevens ingang voor Vincents Tekenlokaal

Activiteiten
• Rondleiding door Joeseph van Asten over het rijke art-deco interieur.
• Uitleg over monumentale bomen rond het Paleis-Raadhuis door 
 Stichting Stadsbomen.

4  VINCENTS TEKENLOKAAL
Stadhuisplein 128 [Rijksmonument]
Een in 19e-eeuwse stijl ingericht tekenlokaal ter herinnering aan Vincent 
van Gogh, die in dit gebouw van 1866 tot 1868 tekenles kreeg van C.C. 
Huijsmans. In een hypermodern tekenlokaal kan met zelf aan de slag op 
digitale tekenschermen. NB. Ingang via hoofdingang Paleis-Raadhuis.

5  ST. DIONYSIUSKERK ’T HEIKE
Stadhuisstraat 6 [Rijksmonument]
Ongeveer op dezelfde plaats stond vermoedelijk al in de dertiende eeuw 
een kerkgebouw. Rond 1430 verrees hier een nieuwe kerk die in 1595 
door de Staatse troepen in brand werd gestoken. Na 1628 verviel de 
inmiddels herbouwde kerk aan de protestanten. Pas in 1824 kregen de ka-
tholieken hun kerk weer terug. De huidige kerk dateert van de jaren 1827-
1829 en is in 1894-95 verbouwd, waarbij de oude toren opnieuw werd 
ommetseld. Het interieur van de kerk is bijzonder rijk aan kerkschatten.

Activiteiten
• Uitleg over de kerk en de daarin aanwezige iconen.
Afwijkende openingstijd: 12.00-17.00 uur.

Zw
artv

ense
weg

Vl
ie

rla
an

Ringbaan Zuid
Ringbaan Zuid

Lange Ni euwstraat

Ri
ng

ba
an

 W
es

t 
Ri

ng
ba

an
 W

es
t 

WilhelminaparkWilhelminapark

Ga
st

hu
is

ri
ng

 
Ga

st
hu

is
ri

ng
 

Goirk
es

tr
aa

t 

Goirk
es

tr
aa

t 

Veldhovenring 

Veldhovenring 

Reitse H
oevenstraat

Reitse H
oevenstraat

Ringbaan NoordRingbaan NoordRingbaan NoordRingbaan Noord

Burg. BroxlaanBurg. Brokxlaan

Goirkekanaaldijk
Goirkekanaaldijk

M
id

de
n-

Br
ab

an
tw

eg
M

id
de

n-
Br

ab
an

tw
eg

Besterdring

Besterdring

No
or

dh
oe

kr
in

g 
No

or
dh

oe
kr

in
g 

Sint Josephstraat

Sint Josephstraat

Hoevenseweg

Hoevenseweg

Piushaven Piushaven 

Paleisring
Paleisring

B. Zw
ijsenstraat

B. Zw
ijsenstraat

Heuvelstraat 

Heuvelstraat 
Tuinstraat Tuinstraat St

ati
on

ss
tr

St
ati

on
ss
tr.

Broekhovenseweg 

Broekhovenseweg 

BredasewegBredaseweg

H
as

se
lt

st
ra

at
 

H
as

se
lt

st
ra

at
 

Kuiperstraat Kuiperstraat 

P. 
Do

nd
er

s -
st

ra
at

P. 
Do

nd
er

s -
st

ra
at

VlashoflaanVlashoflaan

Kerkstraat

Kerkstraat

St. W
illib

rordstra
at

St. W
illib

rordstra
at

Eikenbosch-

w
eg

Eikenbosch-

w
eg

Raadhuisstraat

Gen. Eisenhowerweg

Gen. Eisenhowerweg

M
olenstraat

Durendaelweg

St
ok

ha
ss

e l
tl

aa
n 

St
ok

ha
ss

e l
tl

aa
n 

Ni
eu

wla
nd

- 

st
ra

at
Ni

eu
wla

nd
- 

st
ra

at

H
eu

ve
lr

in
g 

H
eu

ve
lr

in
g 

Schouwburgring 

Moerstraat

Moerstraat

Ringbaan Oost

Ringbaan-Oost

Bosscheweg

Ringbaan O
ost

Ringbaan-O
ost

Lange Ni euwstraat

Eindhovenseweg

Koningshoeven

Korvelseweg
Korvelseweg

Korvelse
weg

Korvelse
weg

Dongenseweg

Dongenseweg

Dongensekanaaldijk
Dongensekanaaldijk

45 3

15

6

7

8
9
10

11

12
14

13

16

2

SpoorlaanSpoorlaan

W
ill

em
 II

st
ra

at
 

W
ill

em
 II

st
ra

at
 

Sl
im

st
ra

at

Schoorstraat

Kreitenmolenstraat

Groenstr
aat

Gom
m

elsestraat

Heusdensebaan

Brabantsehoek

Van Ginnekenweg

1

UDENHOUT
Voormalige melkfabriek

Paradox
Synagoge
Polygonale Loods
Regionaal Archief Tilburg
Duvelhok
Voormalige Rijks-HBS Koning Willem II
TextielMuseum
Sint Dionysiuskerk Goirke
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Oude Toren 

Paleis-Raadhuis
Vincents Tekenlokaal
St. Dionysiuskerk ’t Heike
Pauluskerk
Theater De NWE Vorst
Cinecitta
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