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OPEN MONUMENTENDAG 2020

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 SEPTEMBER
Fiets- en wandelroutes door Tilburg,
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel
De Open Monumentendag heeft in 2020 een bijzonder
karakter. Door de coronamaatregelen heeft de werkgroep
Open Monumentendag Tilburg besloten om het dit jaar
anders aan te pakken.
Er zijn verschillende fiets- en wandelroutes ontwikkeld die
langs ruim 53 monumenten of andere locaties voeren in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Uiteraard
kunt u de routes ook afzonderlijk of op andere data fietsen
of wandelen.
Open Monumentendag 2020 zet educatie centraal. Deze
wandel- en fietsroutes gaan langs plekken waar in het verleden (en soms nu nog) geleerd werd: ‘Leermonumenten’ (het
landelijke thema). Er zitten gemeentelijke en rijksmonumenten tussen. Op elke plek zijn sporen van educatie te vinden.
Aan de buitenkant is vaak al veel te zien. Slechts een enkel
monument is open voor het publiek.

De Open Monumentendag vindt in Udenhout en
Biezenmortel plaats op zaterdag 12 september.
‘t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel,
organiseert in het weekend van Open Monumenten Dag
meer activiteiten. Op de website van het heemcentrum is dit
weekend voor het eerst een rubriek “Wie is wie” beschikbaar,
waarin schoolfoto’s worden getoond met de vraag aan de
kijkers om mensen te herkennen en namen door te geven aan
het heemcentrum. Op vrijdagavond 11 september presenteert het heemcentrum het boek “Over Unentse families, deel
3”. Een avond ervoor presenteert Stichting Scouting Sint-Lambertus de jaarlijkse dorpskalender. Op zaterdag 12 september is het heemcentrum aan de Schoorstraat 2 de hele dag
geopend en daar zijn zowel boek als kalender te koop.

Op zondag 13 september krijgen de volgende monumenten
op de route in Tilburg bijzondere aandacht:
1. Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2. Niet opengesteld,
maar van 11.30 – 16.30 uur wordt er ieder half uur voor de
hoofdingang van het Cobbenhagengebouw een uitleg gegeven (15 min.) over de relatie tussen architectuur en educatie.
2. Rooi Pannen, Dr. Ahausstraat 1. Openstelling van 11.0016.00 uur.
3. TextielMuseum, Goirkestraat 96. Openstelling van 12.0017.00 uur. Tijdens Open Monumentendag zijn er activiteiten
voor jong en oud die in het teken staan van leren over textiel.
4. Voormalige Leoschool, Leo XIII-straat 90. Openstelling van
13.00-17.00 uur. Activiteiten: Rondleidingen mogelijk door de
vroegere aula, de tuin, een stuk van het trappenhuis met glasin-loodraam en een kleine expositie. Verder is in het gastatelier kunstenaar Lorinde Verhees aan het werk.
5. Kloosters Zusters van Liefde, Oude Dijk 1-9. Niet opengesteld, maar wel spandoeken met historische toelichting aan
de gevelwanden en een virtuele rondleiding door het klooster
via een QR-code.
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UNIVERSITEIT VAN TILBURG

VOORMALIG SINT JOSEPHSTUDIEHUIS MILL HILL / DE ROOI PANNEN

DE4 OPENBARE SCHOOL IN ENSCHOT (1700-1929)

ST. FELIX IN UDENHOUT
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FIETSROUTE TILBURG
DE FIETSROUTE IS CA. 19 KM LANG

2. UNIVERSITEIT VAN TILBURG
Warandelaan 2 (Cobbenhagengebouw – rijksmonument /
Koopmansgebouw – gemeentelijk monument)

1. BASISSCHOOL SINT CHRISTOFFEL
Zouavenlaan 77 (gemeentelijk monument – gedeelte)

De lagere jongensschool Sint Christoffel werd in 1957 geopend (zie foto). Het is een ontwerp van de Haagse architect
A.J. Kropholler in samenwerking met de Tilburgse architect F.
Lambriex. Bouw en inrichting waren in die tijd bijzonder. Het
docentencorps werd aanvankelijk gevormd door de Broeders
van Liefde (Ringbaan-West). Een jaar na de opening van de
jongensschool volgde in 1958 aan de Schout Backstraat de
meisjesschool St. Jeanne de Chantal. In de jaren ‘60 fuseerde
beide scholen tot de St. Christoffelschool. In de jaren ‘80 is
het gebouw aan de Zouavenlaan nog enige tijd in gebruik
geweest als atelier van de Stichting Kunstzinnige Vorming.
ROUTE Vervolg de Zouavenlaan, steek de Vierwindenlaan
over naar de Friezenlaan. Steek de Gilzerbaan over en vervolg
de Friezenlaan. Steek de Bredaseweg over, naar links de
ventweg Baroniebaan-Bredaseweg op. Rechtsaf de Warandelaan in. Op het einde de parkeerplaats oversteken naar de
universiteitscampus / Esplanade. Rechts het Koopmansgebouw, daarachter het Cobbenhagengebouw (bereikbaar via
wandelpad links).

Voor 1962 was de universiteit (toen nog Katholieke Economische Hogeschool geheten) gehuisvest aan de Bosscheweg
(Tivolistraat). Daar startte de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool in 1927. Vanaf 1936 ging de hogeschool verder
als R.K. Economische Hogeschool. In 1986 wordt het predicaat
‘universiteit’ verkregen. In 1962 werd het Cobbenhagengebouw in gebruik genomen en in 1972 het Koopmansgebouw
die met een lange wandelgang aan elkaar verbonden zijn.
Beide gebouwen zijn ontworpen door architect Jos. Bedaux
(1910-1989).
ROUTE Vervolg de Esplanade en bij het verlaten van de campus rechtsaf de Hogeschollaan in. Vervolgens linksaf de Prof.
Cobbenhagenlaan in. Het derde gebouw links is het Academiegebouw.
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3. ACADEMIEGEBOUW /
ACADEMIA UNIVERISTEIT VAN TILBURG
Prof. Cobbenhagenlaan 205 (gemeentelijk monument)

Dit gebouw is in 1972 als kunstacademie van Fontys gebouwd
onder architectuur van Hugh Maaskant (1907-1977). Het
heeft aan de achterzijde een kenmerkende hellende glasgevel
met een gunstige lichtinval voor de kunstenaars. Maar het
gebouw bleek toch niet goed aan zijn doel te beantwoorden.
Toen begin deze eeuw de academie als onderdeel van Fontys
naar het ‘kunstcluster’ in de stad was verhuisd en het gebouw
met sloop werd bedreigd, kon het dankzij de actiegroep
Behoud Architectuur Maaskant voor de universiteit worden
behouden. Het is nu Academia Building onderdeel van de
universiteit.
ROUTE Steek de Conservatoriumlaan over en vervolg de
Prof. Cobbenhagenlaan.
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4. VOORMALIGE MENSA KATHOLIEKE
ECONOMISCHE HOGESCHOOL
Prof. Cobbenhagenlaan 9 (gemeentelijk monument)

Het studentencomplex bestaat uit de studentenkerk Maranatha, daarachter een sporthal en de studentensociëteit Eigen Huis en daarnaast het Mensa-gebouw op de hoek van de
Academielaan. De Mensa voor de studenten van de vroegere
Katholieke Economische Hogeschool en de studentensociëteit
Eigen Huis ernaast aan de Academielaan zijn gebouwd in 1965
naar ontwerp van architect Jos. Bedaux. In de kelder van het
in 1962 geopende sociëteitsgebouw Eigen Huis werd in 1968
vestzaktheater La Pochette opgericht. In dit ontmoetingscentrum werden ook diverse culturele activiteiten georganiseerd.
In 1970 werd het een meer besloten Trefsentrum Posjet dat
er tot 1980 heeft gefunctioneerd. Daarna was het in gebruik
door de Theologische faculteit. In het Mensa-gebouw werd de
bibliotheek van de Theologische faculteit ingericht. Tot voor
kort zat er de El-Feth Moskee.
ROUTE Linksaf fietspad Academielaan in, langs de Avans
Hogeschool, onder de spoorlijn door. Bij rotonde rechtsaf
de Wandelboslaan in. Links op de hoek met de Reitsehoevenstraat het voormalige Pauluslyceum.

5. VOORMALIG PAULUSLYCEUM / DE ROOI PANNEN
Wandelboslaan 1 (gemeentelijk monument)
Deze school was een afsplitsing van het Sint Odulphuslyceum.
In 1954 begonnen de eerste lessen aan de 120 leerlingen
van de Sint Paulus-HBS, voorlopig in een noodkerk aan de
Kwaadeindstraat.
11

De Sint Paulus-HBS was de derde middelbare school in Tilburg
met een katholieke signatuur, maar in tegenstelling tot het
Sint Odulphuslyceum en het Theresialyceum werd ze al snel
toegankelijk voor zowel jongens als meisjes. In opdracht van
de Canisius Stichting Tilburg werd in 1957 begonnen met
de bouw van een nieuwe school op de hoek van de Ringbaan-West en de Wandelboslaan. In 1960 werd het complex,
een ontwerp van Kees de Bever, geopend. In 1964 werd er
een gymnasium aan verbonden en de naam veranderde in
Sint Pauluslyceum. In 1989 ontdeed de school zich van haar
katholieke signatuur en werd de naam Pauluslyceum. In 1992
fuseerde het Pauluslyceum met de Angela-MAVO (Postelse
Hoeflaan). De school kreeg in 1995 een nieuwe vleugel aan de
kant van de Reitse Hoevenstraat. In 2002 werd het Pauluslyceum onderdeel van scholengemeenschap 2College (2College
Wandelbos). Nu maakt het deel uit van scholengemeenschap
De Rooi Pannen.

Op het terrein van het klooster kwam een paviljoenachtig
schoolgebouw, ontworpen door de Haarlemse architect prof.
Gerard Holt. De school verhuisde in 1973 naar Goirle. In 1977
is het gerestaureerd en uitgebreid tot VMBO De Rooi Pannen.
ROUTE Vervolg de Dr. Ahausstraat en steek de Ringbaan-West
over naar de Tongerlose Hoefstraat. Rechtsaf de Oscar Leeuwstraat in en meteen rechtsaf de Jacob Romansstraat in.

7. OUDE GYMZAAL VOORMALIGE NORBERTUS MAVO
Jacob Romansstraat 2 (gemeentelijk monument)

ROUTE Linksaf de Reitsehoevenstraat in. Rechtsaf de
Dr. Ahausstraat in.

6. VOORMALIG SINT JOSEPHSTUDIEHUIS MILL HILL /
DE ROOI PANNEN
Dr. Ahausstraat 1 (gemeentelijk monument)
Dit voormalige Sint Josephstudiehuis (kleinseminarie) van de
Sint-Josephcongregatie van de Engelse congregatie van Mill
Hill is gesticht door Father dr. Hubertus Ahaus. Het ontwerp
was van Jan van der Valk (1873-1961). Het gebouw stond vanwege de dakbedekking al snel bekend als ‘de Rooi Pannen’. In
1957 begon de congregatie van de Fathers of Mill Hill hier een
gymnasiumopleiding.
12

Onder de bezielende leiding van bouwpastoor Gabriël
François werd direct na de oorlog het parochiecentrum Onze
Lieve Vrouw Koningin van de Vrede gebouwd: in 1949 aan
de Kwaadeindstraat 123-125 een dubbelwoning en aan de
Hendrik van Tulderstraat de lagere scholen, vervolgens op
de hoek met de Ringbaan-West een noodkerk (later parochiehuis), in 1951 aan de Jacob Romansstraat 2 en Van
13

Tulderstraat 4 een noodkleuterschool en een ULO school (de
latere Norbertus Mavo), in 1954 de kerk en pastorie aan de
Ringbaan-West. Alle ontwerpen waren van de Tilburgse architect N.H. Pontzen (1913-1979). De scholen en het parochiehuis zijn inmiddels gesloopt. De gymzaal is in 1954 gebouwd.
De oorspronkelijk hoge ramen in het voorgebouw die tot de
grond reikten zijn gedeeltelijk dichtgemetseld. Nu in gebruik
bij Kickboxing Tilburg.
ROUTE Vervolg de Jacob Romansstraat en linksaf de
Kwaadeindstraat in. Vervolgens linksaf de Van Bylandtstraat
in en naar rechts richting Hasseltstraat. Linksaf de Hasseltstraat in langs de basisschool van de Hasselt. Rechtsaf de Van
Hogendorpstraat in. Op het einde van de straat rechtsaf de
Goirkestraat in.

had verloren, werd het complex in 2007 in opdracht van
Tiwos verbouwd tot appartementen. Het ontwerp hiervoor
kwam van Pierre van der Geld & partners architecten uit Hilvarenbeek. Een beeld van Maria en Kindje Jezus en een tegeltableau in de voorgevel met de tekst ‘Mariaschool – M.U.L.O.’
herinneren nog aan de school.
Links van de school de Norbertijnenpoort (rijksmonument),
een restant van de voormalige pastorie van het Goirke uit
1718. Boven de poort het beeld van St. Dionysius, patroon
van de parochie ’t Goirke (en van Tilburg).

9. TEXTIELMUSEUM
Goirkestraat 96 (rijksmonument)

8. VOORMALIGE MARIASCHOOL
Goirkestraat 72

Gebouwd in 1921 naar
ontwerp van architect Cees
van Meerendonk als lagere
school voor meisjes, verzorgd
door de Zusters van Liefde.
Vanaf 1949 was er ook een
mulo voor meisjes. Achter
het gebouw kwam later
een kleuterschool. In 1968
ontstonden er gemengde
klassen. Het complex werd in
1955 en 1957 uitgebreid en
in 1968 werd de Mariaschool een scholengemeenschap voor
mavo en meao. Lang nadat de school haar eigenlijke functie
14

Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum
in bedrijf waar je alles ontdekt over het verleden, heden en
de toekomst van textiel. In de Wollendekenfabriek en de damastweverij ontdek je hoe textiel vroeger gemaakt werd. Dit
verhaal komt helemaal tot leven op de bijzondere locatie. Het
museum is namelijk gevestigd in de oude textielfabriek. De
lage fabriek met het houten sheddak (1876-1878) deed dienst
als weverij, de hoge fabriek (1885) was een spinnerij. Deze
twee gebouwen zijn gebouwd voor wollenstoffenfabrikant
Christiaan Mommers (1836-1900). Het bedrijf werd vanaf de
start in 1861 voortdurend uitgebreid en bereikte in 1920 zijn
grootste omvang. De firma C. Mommers & Co. was ooit een
van de grootste werkgevers van Tilburg.
Tegenwoordig is het TextielMuseum hét kennis- en expertisecentrum voor textiel, met een zeer gevarieerd aanbod aan
tentoonstellingen op het gebied van design, kunst, mode en
industrieel erfgoed. Daarnaast kijk je in het TextielLab, de
professionele werkplaats van het museum, live mee over de
15

schouders van talentvolle ontwerpers en kunstenaars die
werken aan de textielprojecten van morgen.

11. VOORMALIGE MARIA GORETTIHUIS
Wilhelminapark 53-54

ROUTE Linksaf Smidspad en meteen linksaf de Leo XIII-straat
in. Rechts de inrijpoort in.

10. VOORMALIGE LEOSCHOOL
Leo XIII-straat 90
\

Deze lagere school (Leoschool) werd in 1894 opgericht door
de Fraters van Tilburg in een sociëteitsgebouw in de Leostraat (Leo XIII-straat). In 1908 betrok de school een door de
Tilburgse architect Frans de Beer (1873-1960) ontworpen gebouw in dezelfde straat. Later kreeg de school de functie van
handels-ulo en deed in 1944 dienst als noodhospitaal voor
oorlogsevacués uit de Betuwe. Vanaf 1968 werd het gebouw
gebruikt door de Skarabee MAVO, die in 1995 opging in de
Prinses Beatrix MAVO (Beatrix College). Onder leiding van architect Frans Bedaux werden de lokalen vervolgens verbouwd
tot wooneenheden en ateliers. De aula kreeg de functie van
gastatelier, waar binnen- en buitenlandse beeldende kunstenaars tijdelijk kunnen werken. Dit initiatief van de stichting
Van De Nieuwe Dingen werd in 2007 overgenomen door Fundament Foundation en heet sinds 2008 Gastatelier Leo XIII.
ROUTE Rechtsaf de Dr. Nolensstraat in. Bij Wilhelminapark
linksaf en rechts om het park heen.
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In 1900 kwamen de zusters
Karmelietessen van het
Goddelijke Hart van Jezus
naar Tilburg. In een huisje op
het Sint Annaplein stichtten
zij een opvang voor ‘verlaten
kinderen’. In 1912 betrokken
zij aan het Wilhelminapark
een kloostergesticht met de
naam Sint Josephshuis Sint
Anna. In 1950 werd de naam
veranderd in Maria Gorettihuis. De kinderen gingen
naar kleuter- en lagere scholen in diverse Tilburgse parochies.
In 1957 kreeg het kindertehuis een kleuterschool en in 1963
werd daarnaast een nieuw kloostergebouw geopend. Beide
ontwerpen waren van Jan Remmers. Het oude kloostercomplex werd gesloopt. De zusters vertrokken in 1972, waarna
leken het werk overnamen. Later ging de instelling op in Kompaan. Boven de entree aan Wilhelminapark 55 verbeeldt een
glas-in-betonraam een palmboom, het symbool van Sint Jozef.
Tegen de zijgevel in de Stedekestraat bevindt zich het reliëf
Spelende kinderen. Beide kunstwerken zijn van de Tilburgse
kunstenaar Frans Mandos (1910-1977).
ROUTE Terugrijden en rechtsaf de Stedekestraat in. Bij de
Lange Nieuwstraat rechtsaf.
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12. VOORMALIG SINT ODULPHUSLYCEUM
Lange Nieuwstraat 236-238
Voormalig gebouw van het R.K. Gymnasium (Sint Odulphuslyceum), in 1902 ontworpen door de Tilburgse architect Cees
van Hoof (1861-1952). In 1912 werd het gymnasium en in
1917 een lyceum door de komst van een afdeling hbs.

Ook was er een handelshogeschool ondergebracht. In 1921
is Odulphus verhuisd naar het klooster Ave Maria aan het Columbusplein, waar het tot 1930 gezeten heeft. Tegenwoordig
zijn het twee woonhuizen.
ROUTE Linksaf de Gasthuisring in.

13. GENERALAAT FRATERS VAN ONZE LIEVE VROUW
MOEDER VAN BARMHARTIGHEID
Gasthuisring 54 (gemeentelijk monument)

De congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw Moeder van
Barmhartigheid werd in 1844 opgericht door mgr. Joannes
Zwijsen. De Fraters van Tilburg hebben zich bijzonder ingezet
voor het katholiek onderwijs in Nederland. Niet alleen
stichtten zij vele scholen, maar zij ontwikkelden ook zelf
onderwijsmethodes, die in de eigen drukkerij van het R.K.
Jongensweeshuis (gesticht in 1845) werden gedrukt (o.a.
het bekende leesplankje). In 1885 begonnen de fraters met
hun werk in het buitenland, als eerste op de Antillen en in
1903 naar Suriname. Het oorspronkelijke Moederhuis van de
Fraters van Tilburg dat op de Locht (nu Gasthuisring) stond, is
in 1845 gebouwd en werd in 1971 gesloopt. Architect J. van
Hoof ontwierp dit sober huis in traditionele baksteenvormen.
Het huidige generalaat (op de plaats van de vroegere Paterskerk) is in 1962 door architect Jos Bijnen uit Oss ontworpen. Het is een markant gebouw met stijlelementen van de
Wederopbouwarchitectuur en de Bossche School. Naast het
generalaat is in 1972, eveneens naar ontwerp van Bijnen, een
nieuw fraterhuis gebouwd. Dit gebouw is gesloopt en in 2008
vervangen door het woonzorgcentrum WZC Joannes Zwijsen,
een ontwerp van Molenaar en Koeman Architecten. Het biedt
onder andere onderdak aan de communiteit Joannes Zwijsen,
waar oudere fraters wonen en als het nodig is verzorging en
verpleging ontvangen.
ROUTE Rechtsaf de Hart van Brabantlaan in en vervolgens
oversteken en de Sint Caeciliastraat in. Rechtsaf de Boomstraat en meteen na het wijkcentrum In de Boomtak rechtsaf
de Populierstraat en meteen rechtsaf de Elzenstraat in.
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14. VOORMALIGE HEILIG HARTSCHOOL
Elzenstraat 64

ontwerp van C. van Hoof. Het werd gebruikt voor de opvoeding van de jeugd zoals amusement, verkennerij, de jonge
wacht, vergaderingen van de R.K. Werkliedenvereniging en de
K.A.J. (Katholieke Arbeidersjeugd).
ROUTE De Elzenstraat vervolgen. Rechtsaf de Dionysiusstraat in.

15. VOORMALIGE URSULINENSCHOOL
Dionysiusstraat 2 (rijksmonument)

De jongens van de parochie Noordhoek gingen naar school op
’t Heike (hoek Vincentiusstraat / Schoolstraat). Nadat de jongens van de parochie ’t Heike verhuisden naar de Oude Dijk,
werd dit gebouw alleen gebruikt voor jongens van de parochie
Noordhoek. De R.K. jongensschool H. Hart was daarmee opgericht. In 1914 werd een nieuw schoolgebouw aan de Elzenstraat
betrokken. Het ontwerp is van architect (en parochiaan van de
Noordhoek) Cees van Hoof (1861-1952). Het lesgegeven was
tot het begin van de jaren zestig toevertrouwd aan de Fraters
van Tilburg. In 1951 werd er een tweede verdieping (met
vier klaslokalen) op het gebouw gezet. Dit was een ontwerp
van architect Constant Panis (1891-1972). In 1969 is de
jongensschool opgeheven en in 1974 werd het de gemengde
Angelaschool. In 2009 kreeg het een nieuwe bestemming
(Herbergier, een zorgformule voor mensen met geheugenproblemen).
Achter de school lag aan de Boomstraat 81 het jongenspatronaat
(het huidige buurthuis In de Boomtak) uit 1915, eveneens een
20

De zusters ursulinen zijn in 1838 naar Nederland gekomen en
in 1903 stichtten zij een klooster in de Elzenstraat. Dit door
architect W.J.A. Bouwman ontworpen klooster is (uitgezonderd de kapel Elzenhof 139) is in de jaren tachtig gesloopt. Op
de plaats van het oude klooster staat nu een appartementencomplex. Vanuit het klooster waren de ursulinen voornamelijk
actief met het geven van onderwijs. Hiertoe werden in de
Dionysiusstraat een kleuterschool en in de Elzenstraat een
Montessori-, huishoud- en een lagere annex uloschool gebouwd. Het neogotische schoolgebouw aan de Dyonisiusstraat
is in 1907 gebouwd, eveneens een ontwerp van Bouwman.
Het schoolgebouw is twee (hoge) bouwlagen hoog en heeft
een zadeldak gedekt met leien. In het dakvlak zijn dakkapelletjes geplaatst voorzien van leien wolfsdakjes met pirons. Er
zijn nog twee brede topgevels over. Vroeger was er ook een
monumentale ingang aan de Elzenstraat. Boven de dubbele
houten deur met zwaar smeedijzeren hang- en sluitwerk zijn
nog mooie glas-in-loodramen met bloemenmotieven te zien.
Let ook op de fraaie smeedijzeren muurankers. Op dit moment
wonen er drie gezinnen in de voormalige klaslokalen van
de school. In de oorlog bezocht generaal Eisenhouwer deze
school die toen tijdelijk ingericht was als militair hospitaal.
21

De kapel (Elzenhof 139; rijksmonument) uit 1907 is niet zichtbaar vanaf de straatzijde vanwege het appartementencomplex. Sinds 1998 is het koor van de kapel als woning in gebruik
en wordt de rest van het gebouw gebruikt voor evenementen
(o.a. officiële trouwlocatie van de gemeente).
ROUTE Teruglopen. Vervolg de Elzenstraat en bij de Noordhoekring linksaf en bij de Spoorlaan rechtsaf.

16. VOORMALIGE AMBACHTSSCHOOL /
NATUURMUSEUM BRABANT
Spoorlaan 434 (rijksmonument)

Schoolstraat
In 1900 genoemd naar de eerste school van de Fraters, de Vincentiusschool (1850), die aan de noordzijde van de hoek van de
tegenwoordige Vincentiusstraat en Schoolstraat was gelegen.
Als Armenschool van de parochie ‘t Heike werd de school op in
1898 opgeheven, maar in hetzelfde jaar heropgericht, nu als
school onder het bestuur van de Congregatie der Fraters. In
1914 verhuisde de school naar de Elzenstraat (H. Hartschool),
en volgden de afsplitsingen St. Jozefschool Oude Dijk (Heike) en
St. Aloysius Capucijnenstraat (Korvel).

17. VOORMALIGE HOGERE TEXTIELSCHOOL /
HET ODULPHUSLYCEUM
Noordhoekring 182 (gemeentelijk monument)

In 1902 werd de Vereeniging Ambachts- en Industrieschool voor
Tilburg en omstreken opgericht. De ambachtsschool werd in oktober 1904 geopend in een voormalige en verbouwde villa (uit
1882) van Guillaume Pollet aan de Spoorlaan. In 1954 werd de
school vernieuwd en uitgebreid. In 1982 kreeg deze eerste lagere technische school van Tilburg een nieuw onderkomen aan de
Reitse Hoevenstraat (De Westhoeve). In het voormalige gebouw
aan de Spoorlaan is sinds 1985 Natuurmuseum Brabant gevestigd. De oorspronkelijke villa in eclectische stijl was van kleinere
omvang dan het latere schoolgebouw, en had twee bouwlagen.
In 1904 is er een derde bouwlaag bovenop gekomen. Links de
voormalige remise met stalling uit 1885 (gemeentelijk monument), later lagere textielschool, vervolgens museum Scryption
en nu onderdeel van het Natuurmuseum en VVV.
ROUTE Vervolg de Spoorlaan en rechtsaf de Stationsstraat in.
Rechtsaf de Fabriekstraat in. Op de vijfsprong linksaf de Noordstraat in en direct rechtsaf het Burgerijpad in. Op het einde van
de parkeerplaats linksaf de Noordhoekring in.
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Dit gebouw is in de jaren 1928-1930 gebouwd als onderkomen voor de textielschool. Het ontwerp, in de trant van de
Amsterdamse school, is van de Tilburgse architect F.C. de Beer
(1873-1960). In 1951 werd de naam van de school gewijzigd
in Hogere Textielschool. Hier werden de kinderen van de
Tilburgse textielelite opgeleid voor de hogere functies in de
23

textielindustrie. Later is het gebouw in gebruik geweest als
dependance van het politiebureau en (sinds 2005) was hier
De Nieuwste School gevestigd. Sinds 2014 is het een extra
locatie voor het Odulphuslyceum. Het bronzen reliëf boven de
voordeur herinnert nog aan het gebouw als Hogere Textielschool. Het is aangeboden door oud-leerlingen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1928. Het geeft een beeld van
het produktieproces in de textielindustrie. Ontwerp van Theo
van Delft (1883-1967).

18. HET ODULPHUSLYCEUM
Noordhoekring 99 (gemeentelijk monument)

inspireren door de Amsterdamse School. In 1962 werd het
oorspronkelijk tweelaags gebouw met een etage verhoogd
en in 1996 werd er nog een nieuwe vleugel aangebouwd.
Een ingrijpende renovatie en verbouwing vond plaats in de
periode 2014-2016. In het gebouw bevinden zich verschillende glas-in-loodramen van de glazeniers Piet Clijsen, Toon Berg
en René Smeets. In de voorgevel bevindt zich een kalkstenen
beeld van de heilige Odulphus uit 1930 van de Tilburgse kunstenaar Albert Verschuuren (1887-1953).
ROUTE De Noordhoekring vervolgen en rechtsaf de Bredaseweg op. Tegenover de watertoren linksaf de Diepenstraat in.
Linksaf de Capucijnenstraat in.

19. VOORMALIGE SINT PETRUS CANISIUSSCHOOL
Capucijnenstraat 80

Het Odulphuslyceum (tot 2013 Sint Odulphuslyceum) begon
in 1899 als R.K. gymnasium in het fraterhuis aan de Gasthuisstraat en verhuisde enkele jaren later naar een gebouw aan
de Lange Nieuwstraat. In 1930 werd begonnen met de bouw
op de huidige locatie. Het ontwerp was van de Tilburgse architect Jan van der Valk (1873-1961). Hij liet zich onder meer
24

Deze lagere jongensschool, die
in 1869 werd gebouwd tussen
de huidige Capucijnenstraat en
Korvelseweg, werd gesticht door
de Fraters van Tilburg. Later
kreeg de school de naam Sint
Petrus Canisius en weer later
werd hier de (Sint Petrus) Canisius ULO (later mulo-mavo) gevestigd. Ook deed het complex
nog enkele jaren dienst als onderkomen voor een afdeling van
de onderwijsinstelling ROC Midden-Brabant en tegenwoordig
onderdeel van GGZ Breburg (Korvelseweg). De oorspronkelijke gevel van de school wordt in de Capucijnenstraat nog
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altijd gesierd door een beeld van Sint Aloysius Gonzaga, de
patroonheilige van de studerende jeugd.

20. SINT ANTONIUSGESTICHT
Capucijnenstraat 76 (rijksmonument)

ROUTE De Gardiaanhof vervolgen en linksaf de Korvelseweg in. Direct rechtsaf de
Korveldwarsstraat en linksaf
de Nieuwstraat in. Linksaf de
Trouwlaan in en rechtsaf de
Jan van der Leestraat. Bij de
Nazarethstraat rechtsaf.

21. HUIZE NAZARETH
Nazarethstraat 20-48 en 50-74 (gemeentelijk monument)

Het Sint Antoniusgesticht aan de Capucijnenstraat was het
klooster en weeshuis van de Fraters van Tilburg. Het is in 1894
gebouwd in een sobere bouwtrant naar ontwerp van architect H. van den Abeelen. De vormgeving is beïnvloed door de
neorenaissance. In 1933 werd achter het klooster een kapel
gebouwd naar een ontwerp van C. Panis. In 1990 vertrokken
de fraters uit het pand en kreeg het klooster (in 1998) een
woonbestemming. De kapel werd een geluidsstudio.
ROUTE Tussen de twee gebouwen door (te voet) de Frater
Mattheushof in.

Frater Mattheushof
Het hof gelegen tussen de Capucijnenstraat en het Gardiaanhof, in 1994 genoemd naar Hendrikus de Rooij (1846-1907).
Hij is in 1864 ingetreden in het noviciaat van de Fraters van
Tilburg en werd daar in 1868 geprofest als frater Mattheus. In
1869 werd hij belast met de leiding van de nieuw opgerichte
jongensschool St. Aloysius in de wijk Korvel. In 1871 werd hij
benoemd tot hoofd, wat hij tot zijn dood zou blijven. Hij werd
in 1894 de eerste overste van het Sint Antoniusgesticht aan
de Capucijnenstraat. Hij wordt iets verderop herdacht met
een gelijknamig hofje achter de Korvelseweg. Hier staat ook
het kunstwerk Fraterke, dat verwijst naar de vroegere relatie
tussen de fraters en het onderwijs in de parochie Korvel.
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Huize Nazareth is het voormalig internaat voor ‘verlaten en
misdeelde kinderen’ dat in 1916 is opgericht door de Fraters
van Tilburg. Dit complex is een ontwerp van de Tilburgse architect Jos. Donders (1898-1940). Het 140 meter lange gebouw
omvatte een eigen kapel, een recreatiezaal, een tuin, sportvelden, een openluchttheater en een school voor bijzonder lager
onderwijs. In 1972 gaven de fraters de zorg over aan leken.
In 1994 is het hoofdgebouw gerestaureerd en ingericht met
wooneenheden. De tuin ging deel uitmaken van het openbaar
Stadspark Oude Dijk. Bij de voormalige hoofdentree in de
Nazarethstraat herinneren heiligenbeelden en gevelmozaïeken
aan dit katholieke instituut. Naast de hoofdingang bevindt zich
de eerste steen uit 1916.
ROUTE De Nazarethstraat vervolgen en linksaf de Nieuwstraat in; vervolgens langs het Stadspark Oude Dijk linksaf de
Oude Dijk in.
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22. VOORMALIG THERESIALYCEUM
Oude Dijk 1-9 (rijksmonument)

Vrouw Moeder van Barmhartigheid werd in 1832 gesticht
door mgr. Joannes Zwijsen. De congregatie begon met drie
Belgische begijnen in een huisje op ‘t Heike. In 1833 verhuisden zes zusters naar de Nieuwlandstraat. In 1834 werd door
dertien zusters een tehuis betrokken op de hoek van de Kloosterstraat en de Oude Dijk, dat door Zwijsen werd aangeduid
als ‘het huis met de dertien celletjes’.

Deze school is in 1926 opgericht als RK Sint Theresia-HBS
met een driejarige cursus
voor ‘meisjes van goeden
doen’. De school, die begon
met veertien leerlingen, werd
voorlopig ondergebracht in
een deel van de bestaande
mulo aan de Oude Dijk. Het
onderwijs werd gegeven door
de Zusters van Liefde. In 1929
werd de hbs omgezet in een
gymnasium en in 1931 kwam
er een mms bij, zodat de school vanaf toen een lyceum was.
In hetzelfde jaar verrees naast het kloostercomplex een nieuw
schoolgebouw naar een ontwerp van de Tilburgse architect
Jos. Donders (1867-1960). Het is gebouwd in een expressionistische uiting van de Amsterdamse School en geldt als een
meesterwerk van Donders. Vanwege de sterke groei van de
school moest in de jaren vijftig een deel van de leerlingen
worden ondergebracht in barakken aan het Stuivesantplein.
In 1965 verhuisde het lyceum naar de Professor Cobbenhagenlaan. Er worden woningen in dit monument gemaakt.

23. KLOOSTER ZUSTERS VAN LIEFDE
Oude Dijk 1-9 (rijksmonument)
De congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve
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In 1882 werd er een rijke Eclectische aanbouw toegevoegd
aan de zijde van de Kloosterstraat, waardoor de oude kern
van het klooster aan het oog is onttrokken. De Oude Dijk
wordt verder geheel ingenomen door een lange wand van de
uitbreiding, die in neorenaissance stijl werd gebouwd tussen
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circa 1890 en 1916 naar ontwerp van W.Th. van Aalst en L.
Goyaerts. In de loop van de tijd ontstond er een omvangrijk
kloostercomplex, waaraan ook een lagere school, een mulo,
een kweekschool, een lyceum, een weeshuis, een naaischool,
een school voor kinderen met een geestelijke beperking en
een huishoudschool verbonden waren. Achter het klooster ligt een enorme ommuurde tuin, waarvan een deel als
Stadspark Oude Dijk openbaar toegankelijk is (ingang in de
Nieuwstraat).
ROUTE Linksaf de Kloosterstraat in en vervolgens rechtsaf de
Schouwburgring op. Route vervolgen naar het Stadshuisplein
en rechtsaf de Bisschop Zwijsenstraat in.

Het was een populaire trouwlocatie. Sinds 2007 zijn klooster
en kapel onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
Dit zogenaamde Kunstcluster (1996-2007) is een ontwerp van
architect Jo Coenen (1949). Coenen was rijksbouwmeester
van 2000-2004.
ROUTE Terug door de Bisschop Zwijsenstraat en steek het
Stadshuisplein over.

25. Beeld Zwijsen
Stadhuisplein (naast de Heikese kerk)

24. VOORMALIG KLOOSTER EN KAPEL /
FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN
Bisschop Zwijsenstraat 5-7 (rijksmonument)

De witte villa is het voormalige slotklooster van de zusters
van Onze Lieve Vrouw Visitatie, dat in 1843 werd gebouwd
voor notaris en burgemeester Hendrik Beckers in classicistische trant naar ontwerp van architect A.E.H.J. Duijs. De
laatste bewoner, wollenstoffenfabrikant Hendrik Mathijsen,
schonk het aan zijn dochter Dorothea die als visitandin was
ingetreden. Zij vertrok in 1882 naar Voorst en keerde in 1885
met de zusters terug in het ouderlijk huis. De visitandinnen
werden ook ‘slotzusters’ genoemd, omdat hun contact met de
buitenwereld tot een minimum werd beperkt. In 1986 is het
klooster door de zusters verlaten. De neogotische kapel van
de visitandinnen, die er naast staat, werd in 1895 in gebruik
genomen. Het is een ontwerp van Cees van Hoof (1861-1952).
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Tegen de zijmuur van de Heikese kerk bevindt zich het bronzen
beeld van mgr. Joannes Zwijsen (1794-1877). Zwijsen was de
oprichter van de onderwijscongregaties van Fraters van Tilburg
en Zusters van Liefde. Dit monument uit 1933 werd ontworpen
door Toon Dupuis en stond aanvankelijk aan de voormalige Monumentstraat. Bij de aanleg van de Cityring werd het in 1967
opgeslagen en in 1972 hier geplaatst. Bij een restauratie in
2006 kwam bij de kerk een nieuw hekwerk met daarin Zwijsens
lijfspreuk Mansuete et fortiter (zachtmoedig en sterk). Bij het
monument horen vier bronzen medaillons met portretten van
katholieke voormannen. Deze bevinden zich in de kerkgevel.
ROUTE Terug naar het Stadhuisplein.
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26. VOORMALIGE RIJKS-HBS KONING WILLEM II /
PALEIS-RAADHUIS
Stadhuisplein 130 (rijksmonument)

van het Paleis-Raadhuis. Vincent van Gogh was van 1866-1868
één van de eerste leerlingen van de Rijks-HBS Koning Willem
II. Als een herinneringsplek werd zijn negentiende-eeuwse
tekenlokaal nagebouwd. Ook was er een modern tekenlokaal
gebouwd met tekencomputers aan toegevoegd. Individuele
bezoekers en groepen konden daar hun tekentalent ontwikkelen, onder begeleiding van Tilburgse kunstenaars. Begin 2019
verhuisde Vincents Tekenlokaal naar de Spoorzone en nam
haar intrek bij Ontdekstation013.
ROUTE Vervolg het Stadhuisplein en de Paleisring tot aan het
Piusplein. Linksaf en vervolgens rechtsaf de Korte Heuvel in (of
indien tijdelijk afgesloten via Veemarktstraat rechtsaf). Linksaf
de Tivolistraat in.

27. VOORMALIG BRABANTS CONSERVATORIUM /
VILLAMEDIA
Tivolistraat 6 (gemeentelijk monument)
Het nieuwe paleis voor koning
Willem II werd in de jaren
1847 tot 1849 op aanwijzingen van de koning in neogotische stijl gebouwd, waarbij
de bouwtrant van Engelse
kastelen werd nagevolgd. Aannemer en uitvoerder Adriaan
Goijarts bouwde het paleis
voor 60.000 gulden bouwde.
De eerste steen werd op 13
augustus 1847 door de koning
zelf gelegd.
De koning stierf op 17 maart
1849 en heeft het paleis nooit
bewoond. Jarenlang stond het gebouw leeg, totdat het door
de erfgenamen van de koning in 1864 werd geschonken aan
de gemeente Tilburg. Voorwaarde was dat er een Rijks Hogere
Burgerschool werd gevestigd, die de naam van de koning zou
dragen (Rijks-HBS Koning Willem II). Van 1866 tot 1934 bleef
het een schoolgebouw. Van 1934 tot 1936 werd het paleis
ingrijpend verbouwd tot een representatief stadhuis, naar een
ontwerp van architect Oscar Leeuw (1866-1944) uit Nijmegen.
In 1936 werd het Paleis-Raadhuis officieel geopend. In het
gebouw bevinden zich talrijke kunstwerken, waaronder een
buste van de koning, fraaie gebrandschilderde ramen van Joep
Nicolas en art-deco-interieurstukken van de firma W.H. Gispen.
Van 2009 tot en met 2018 was Vincents Tekenlokaal onderdeel
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Het Tilburgs Conservatorium ontstond in 1918 als onderdeel
van de RK Leergangen. Vanaf 1929 had het een eigen onderkomen aan de Bosscheweg (Tivolistraat), een ontwerp van Harrie
Bonsel (1886-1941). In 1954 werd het de zelfstandige stichting
Brabants Conservatorium en Muziekschool. In 1971 verhuisde
het conservatorium naar het Cenakel, samen met de in 1965
opgerichte Dansacademie. Vanaf 1984 kwam het conservatorium weer onder toezicht van de Leergangen. In 1996 gingen de
beide opleidingen, als onderdeel van Fontys Hogeschool voor
de Kunsten (Fontys Hogescholen) naar het kunstkluster. Nu
zijn er in het gebouw kleine mediabedrijfjes gevestigd onder
de naam Villamedia.
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ROUTE Op het einde van de Tivolistraat rechtsaf de Prof. Dondersstraat en vervolgens linksaf de Gerard van Swietenstraat
in. Rechtsaf de Ringbaan-Oost op.

28. VOORMALIGE RIJKS-HBS KONING WILLEM II
Ringbaan-Oost 240 / Antonie van Diemenstraat 1
(Gemeentelijk monument)

In 1934 verhuisde de Rijks-HBS Koning Willem II naar een
nieuw gebouw aan de Ringbaan-Oost. Dit zuivere voorbeeld
van de Nieuwe Zakelijkheid (overeenkomsten met ontwerpen
van Dudok en van De Stijl) was ontworpen door Jos Wielders
uit Sittard. Naast de hoofdingang een gedenksteen
met afbeelding van koning
Willem II naar ontwerp van de
Tilburgse kunstenaar August
van Os. Bij de troonsbestijging
van koningin Juliana in 1948
kreeg de school het predikaat
koninklijk. Ze werd daarmee
de eerste en enige hbs die
deze titel mocht voeren. In
1950 kwam er een mms (middelbare meisjesschool) bij, en
in 1964 kreeg de school een
gymnasium, waardoor het Koning Willem II Lyceum ontstond.
Tussen 1960 en 1975 volgden enkele aanzienlijke uitbreidingen.
Door een fusie met de gemeentelijke ulo ontstond in 1968 de
Rijksscholengemeenschap Koning Willem II. In maart 1972 verhuisde de school naar een nieuw schoolgebouw aan de Nieuwe
Goirleseweg (Tatraweg).
34
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WANDELROUTE
BERKEL-ENSCHOT

DE CAECILIASCHOOL VROEGER EN NU

2. DE OPENBARE SCHOOL IN ENSCHOT (1700-1929)
Naast de Oude Toren, op de plaats van de huidige woningen
Torenpad 2 t/m 24, stond vroeger de eerste openbare school
van Berkel-Enschot.

DE CAECILIAROUTE IS RUIM 2 KM LANG
1. DE OUDE TOREN
Torenpad 26 (rijksmonument)

Vanaf ongeveer 1700 is er sprake van een schooltje vlakbij de
Oude Toren aan het Torenpad. Dit was de eerste en oudste
school in het dorp. Het was een openbare school voor jongens en meisjes. Deze school verzorgde toen het onderwijs
voor de dorpen Berkel, Enschot en Heukelom.
In 1847 werd de oude school gesloopt en een nieuwe school
met twee klassen gebouwd door aannemer J.A.C. van Iersel
uit Enschot. Het woonhuis van de onderwijzer was verbonden
met de school en werd ook gerepareerd. In 1880 werd een
nieuwe woning gebouwd voor het schoolhoofd en zijn gezin.
Pas in 1919 werd een derde klaslokaal aangebouwd. In 1921
werden een gymzaal en een vierde leslokaal bij gebouwd. Maria Denissen kon in 1927 in deze gymzaal een bewaarschool
beginnen.

3. DE EERSTE ST. CAECILIASCHOOL (1929-1955)
Voorheen Torenpad 2 t/m 24.

De Oude Toren is het restant van de St. Michaëlskerk, die rond
1450 werd gebouwd. In 1839 sloopte men het middenschip,
maar de toren bleef behouden. In de toren hingen twee
luidklokken: de grote toegewijd aan de H. Maria (1445) en de
kleinere aan de H. Caecilia (1445). Beide klokken zijn in 1904
overgebracht naar de nieuwe neogotische Caeciliakerk aan
de Kerkstraat 4. In 1960 werd de toren in gebruik genomen
als Mariakapel en gedachteniskapel voor slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. De Oude Toren is het oudste rijksmonument van het dorp.
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In 1929 droeg de gemeente Berkel-Enschot de openbare
school van Enschot over aan de parochie St. Caecilia. Vanaf
die tijd werd hier katholiek onderwijs gegeven aan deze
school voor jongens en meisjes. Vanwege de verbondenheid
aan kerk en parochie kreeg deze school de naam: St. Caecilia.
De school moest eerst nodig gerepareerd worden. Ook kwam
er nog een overdekte speelplaats bij. De school werd voorzien
van nieuw schoolmeubilair en leer- en hulpmiddelen voor het
onderwijs. Het schoolgebouw werd op 4 maart 1929 door
pastoor Schellekens ingezegend. Als eerste hoofd van deze
katholieke school werd benoemd Jacobus van Zeeland uit
Best. Hij werd op 27 februari 1929 feestelijk ingehaald bij de
Druiventros. In 1948 werd W. Bink de nieuwe hoofdonderwijzer, ter vervanging van zijn zieke voorganger. De huisvesting
in het ruim honderdjarige schooltje was bijzonder slecht. In
1955 verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de
Kerkstraat 6.

14 augustus 1954 stond vermeld. Het betreft een eenlaags
schoolgebouw onder met rode Hollandse pannen gedekte
zadel- en schilddaken. Een dubbele voordeur met houten
portiek onder een lessenaarsdak gaf toegang tot de gangen
van de school. Naast de voordeur zit een gevelsteen met de
tekst: ‘Eerste Steen gelegd door H.W.M. Daniëls 14 augustus
1954 pastoor’. Boven de hoofdingangen van de school waren
stenen kruisen opgemetseld als teken dat hier onderwijs werd
gegeven op rooms-katholieke grondslag.

4. DE TWEEDE CAECILIASCHOOL (1955-1987)
Kerkstraat 6 (gemeentelijk monument)

Op 10 mei 1954 kreeg het katholieke schoolbestuur de
bouwvergunning voor een nieuwe jongens- en meisjesschool
aan de Kerkstraat 6. Het was een school met vijf klassen, een
handenarbeidlokaal en woonruimte voor het schoolhoofd.
De school is ontworpen door de architecten G. en H. Valk uit
’s-Hertogenbosch en werd gebouwd door aannemer Smeulders uit Tilburg. In september 1955 kon de school worden
betrokken. Op 12 september 1955 werd de school ingezegend
en legde pastoor Daniëls de eerste steen, waarop de datum
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In 1987 werd de school aan de Kerkstraat wegens teruglopend aantal leerlingen afgestoten en verkocht. Na jaren
van bewoning en gedeeltelijke verhuur werd in maart 2003
gestart met de verbouwing van het complex naar zes appartementen. Op de achterliggende speelplaats werden twee
vrijstaande huizen gezet. Het gebouw behield zijn historisch
aanzien en authentieke details zoals het ingemetselde kruis
bij de voordeur, de eerste steen en de karakteristieke raamindeling bij de gangen.
In het besluit tot aanwijzing in 2019 tot gemeentelijk monument wordt als motivatie gegeven: ‘Het gebouw in traditionele en expressionistische vormen heeft architectuurhistorische
en sociaal-cultuurhistorische waarden en het is van belang als
beeldbepalend deel van de waardevolle historische dorpskern
van Enschot en de concentratie van publieke en openbare
functies. Behoud en gerealiseerde herbestemming dragen
nadrukkelijk bij aan het zichtbaar houden van het verhaal van
het dorp.’
De naam Caecilia past goed in het geheel van Caeciliaschool,
Caeciliakerk en parochie samen met het borstbeeld van H.
Caecilia in de Kerkstraat. In de Ceaciliakerk zijn verschillende
kunstvoorwerpen die herinneren aan deze Heilige Maagd.
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5. BORSTBEELD VAN ST. CAECILIA
In de voortuin van Kerkstraat 6D staat een beeld van de H.
Caecilia, patroonheilige van deze school (onderdeel van het
gemeentelijk monument).

Het witte borstbeeld is gemaakt door zuster Oda Swagemakers (1916-2006), dochter van Leon Swagemakers van de villa
De Lange Akker aan de Bosscheweg. Bij de inzegening van de
school in september 1955 beloofde Leon Swagemakers aan
het schoolbestuur ‘een schoon Caeciliabeeld’ als geschenk.
Op 20 juni 1957 werd het beeld plechtig overhandigd en ingezegend door pastoor Daniëls.
Het stelt de Romeinse maagd Caecilia voor die de marteldood
stierf voor haar geloof. Met de vleugel van haar beschermengel achter zich rijst ze op uit de kokende stoom, geflankeerd
door het zwaard van de beul en de martelaarspalm. Haar
handen maken het gebaar, dat in de geheimtaal van de eerste
christenen duidt op de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige
Geest): drie vingers van haar rechterhand samen getrokken
en een vinger van haar linkerhand daarheen wijzend.
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6. DE ST. CAECILIAKERK VAN ENSCHOT
Kerkstraat 4 (rijksmonument)

Deze driebeukige kruiskerk uit 1898 werd ontworpen door
de Roermondse architect Caspar Fransen, een leerling van de
grote Pierre Cuypers. Het is een neogotische kerk, een toonbeeld van het Rijke Roomsche Leven. De kerk is toegewijd aan
de heilige maagd Caecilia. De bouwpastoor was F. Corstens.
De 47 meter hoge toren met drie geledingen is bekroond
met een zeskantige spits met vier pinakels. Aan de voet van
de kerktoren bevinden zich twee kapellen: de Jobkapel en de
Mariakapel. Het koor wordt afgesloten met een vijfkantige
absis. De kerk is gebouwd met rode baksteen en om de
tachtig centimeter twee lagen gele baksteen. In de muren
zitten spitsboogramen en tegen de buitenmuren zijn steunberen geplaatst.

7. HET GROTE ST. CAECILIABEELD
Kerkstraat 4 (in de Caeciliakerk)
Het beeld van St. Caecilia staat in de kerk rechts van het
priesterkoor. Hier is sprake van een mooi gekleurde replica.
Het oorspronkelijke beeld was een gepolychromeerd lindehouten beeld van rond 1600. Het werd gemaakt door een
onbekende beeldhouwer uit de Zuidelijke Nederlanden. Het
beeld stond op het ‘Sinte Secilie altaer’ in de oude Michaëlskerk aan het Torenpad in Enschot. Caecilia draagt een kroon
en palm, samen met haar eigen attribuut: een orgeltje. Ze is
de patroonheilige van deze kerk, parochie en school. Ook is
ze de patrones van muzikanten en beschermheilige van de
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muziek. In 1970 is het oorspronkelijke beeld geschonken aan
het Museum voor Religieuze Kunst (nu het Krona Museum) in
Uden. In 1998, bij de grote restauratie van het kerkgebouw,
is met medewerking van het eerder genoemde museum een
replica gemaakt.

Vanaf 1960 begon Berkel-Enschot flink te groeien. De
gemeente maakte verschillende uitbreidingsplannen. Deze expansiedrift had ook directe gevolgen voor de Caeciliaschool.
Jarenlang is het schoolhoofd de heer Bink naast zijn klassenwerk bezig geweest met bouwplannen voor de school. In
1963 werd een houten noodlokaal voor de kleuters geplaatst.
In 1978 werd deze voorziening vervangen door een definitieve kleuterschool De Klaproos die werd vast gebouwd aan de
lagere school.
In 1966 werden twee permanente lokalen en een hoofdenkamer bijgebouwd. In 1969 gevolgd door twee klaslokalen en in
1970 door drie lokalen langs de Klaproosstraat met een aula.
In 1972 volgde Hans Willemse meester Bink op als schoolhoofd. De school was in die tijd het grootst met 430 leerlingen. In 1985 droeg Willemse de school over aan Ton van
den Boom. In 1987 had men wegens het teruglopend aantal
leerlingen de ‘oude school’ aan de Kerkstraat al afgestoten.
De lokalen werden verkocht en op de voormalige speelplaats
werden twee vrijstaande huizen gebouwd.

8. UITBREIDING ST. CAECILIASCHOOL
Klaproosstraat 2-2A

In 1985 gingen de kleuterschool De Klaproos en lagere school
St. Caecilia samen verder als de r.k. basisschool St. Caecilia.
In 1989 was het aantal leerlingen gedaald tot 218. In dat jaar
werd het zestigjarig jubileum gevierd en een beeldhouwwerkje onthuld in de tuin van de school. Het kunstwerk stelt een
uit steen gehouwen kip voor en is ontworpen door Mariëtte
van Berkel. Vanaf 1998 maakt de Caeciliaschool deel uit van
Schoolbestuur Tangent. Ton van den Boom nam in oktober
2002 afscheid als directeur en werd opgevolgd door Theo
van Tilburg. In 2004 vierde de school haar vijfenzeventig jarig
bestaan.
De sluiting en de verhuizing van de Caeciliaschool Klaproosstraat 2-2A naar de nieuwe Caeciliaschool aan de Schoolmeestersstraat vond plaats op 2 oktober 2013. In november
2017 werd begonnen met sloop van de verschillende schoolgebouwen aan de Klaproosstraat. Op het voormalig schoolterrein zijn intussen woningen gebouwd.

9. DE NIEUWSTE (DERDE) CAECILIASCHOOL
Schoolmeestersstraat 2
De nieuwe Caeciliaschool ligt in het uitbreidingsplan Overhoeken Enschotsebaan in het oude gebied Enschotse Akkers.
In deze nieuwbouwwijk zijn meer dan 360 woningen gepland
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en de straatnamen worden vernoemd naar oude schoolmeesters uit Berkel-Enschot.

Deze nieuwe Caeciliaschool vervangt de schoollokalen aan de
Klaproosstraat. De ‘eerste steen’ voor deze nieuwbouw werd
door de leerlingen gelegd onder het motto: ‘Wij helpen een
handje’. Op de plaats van deze school zijn in de periode 2008
tot 2011 archeologische opgravingen verricht. Hieruit blijkt dat
dit gebied al in de prehistorie (IJzertijd 500-250 voor Christus)
en de vroege en volle Middeleeuwen werd bewoond. Op 21
oktober 2013 openden de kinderen hun school. Het Kindcentrum omvat een basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang, peuterspeelzaal en gymnastieklokaal. De school heeft
19 lokalen in gebruik met een inpandige aula en is bedoeld
voor circa 450 leerlingen. Om de toename van het aantal leerlingen op te vangen worden in 2020 drie lokalen gebouwd op
het dak aan de zijde van de Enschotsebaan. Het kunstwerk De
Kip van Mariëtte van Berkel werd in 2018 overgeplaatst naar de
hoofdingang van de nieuwe Caeciliaschool.
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FIETSROUTE UDENHOUT
EN BIEZENMORTEL

2. RAADHUIS EN SCHOOL
Slimstraat 2 (rijksmonument)

DE ROUTE IS CA. 15 KM LANG. VERTREK- EN
AANKOMSTPUNT: HEEMCENTRUM ’T SCHOOR,
SCHOORSTRAAT 2 (RIJKSMONUMENT).
1. HUIZE VINCENTIUS
Schoorstraat 4 (rijksmonument)

Op ongeveer deze plek stond, naast de Cruijsstraetse kapel,
het woonhuis van de schoolmeester, met daaraan verbonden
een schoollokaal. In 1774 kwam er nieuwbouw, die in de loop
van de 19e eeuw niet meer voldeed. In 1850 werd een nieuw
gebouw in gebruik genomen, dat bestond uit het raadhuis,
de onderwijzerswoning en de school. De architect was A. van
Veggel. Het gebouw is ontworpen in de Brabantse streekstijl,
met neoklassieke en neogotische elementen. In 1906 werd de
school, vanwege een tekort aan leerlingen voor het openbare
onderwijs gesloten.
Een mooi startpunt bij een markant gebouw, ontworpen door
architect Jan van Halteren. Na gestart te zijn op Schoorstraat 2
(Rijksmonument), dankzij de schenking van Willem van Iersel
aan het bisdom ’s-Hertogenbosch, konden de zusters van de
Choorstraat in dit gebouw beginnen met onderwijs aan meisjes
met een verstandelijke handicap. Bij dit gebouw werden ook
nog enkele paviljoens gebouwd en de St. Jozefschool en de
Mariaschool, waar vanaf 1929 onderwijs werd gegeven. De St.
Jozefschool sloot in 1988 en de Mariaschool in 1992.
ROUTE Terug naar de hoek Schoorstraat-Slimstraat.

50

ROUTE Vervolg de Slimstraat. Na 250 meter aan de linkerkant
Fraterhuis. Fiets even door, richting kiosk, zodat de hele school
zichtbaar wordt.

3. FRATERHUIS EN ST. PETRUSSCHOOL
Slimstraat 21-23, Kloosterpad
In 1901 werd de katholieke jongensschool gesticht. Het
fraterhuis (rijksmonument) en de school werden tegelijkertijd
gebouwd, zodat er onderwijs kon worden gegeven en de fraters
van Tilburg ook onderdak hadden. Architect was Huermont de
Bas Smeele uit Kaatsheuvel.
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Een prachtige woning, gebouwd in 1861, en van 1901 tot 1965
in gebruik als burgemeesterswoning. Na een periode te zijn
gebruikt als kantoor voor het ambtelijk apparaat van Udenhout
werd het bejaardensociëteit en bood het gebouw, vanaf 1987,
onderdak aan Stuvo, de volwasseneducatie. Deze was vanaf
1980 uit verschillende werkgroepen ontstaan. In 1995 verhuisde Stuvo naar De Peppel, aan de Zeshoevenstraat, en werd dit
huis weer een woning.
ROUTE Boterbloem inrijden, eerste straat (niet de inrit bejaardenhuis) links Goudsbloem. Einde Goudsbloem links aanhouden, aan de rechterkant:

De St. Petrusschool groeide snel en in 1968 werd het gebouw
gerenoveerd en uitgebreid om goed lager onderwijs te kunnen
geven. In 1994 fuseerden de St. Petrusschool, intussen onder
de naam Zeshoevenschool, met De Volder uit de Kuil, om
samen verder te gaan onder de naam De Wichelroede. Het
basisonderwijs wordt hier, op zo eigentijds mogelijke wijze, met
een leerlandschap, vorm gegeven.

5. BASISSCHOOL DE VLONDER
Goudsbloem 66

ROUTE Ga terug naar de Slimstraat en steek schuin over.
Naast de Bloemenhal op de hoek Boterbloem:

4. BURGEMEESTERSWONING
Slimstraat 26 (rijksmonument)

In de jaren tachtig kwamen er zoveel huizen en bewoners in
de wijk De Kuil, dat er behoefte ontstond aan een school in dit
deel van Udenhout. In 1985 werd besloten deze school voor
basisonderwijs te bouwen, maar het gebouw kwam pas in het
schooljaar 1988/1989 gereed. In 1994 werd gefuseerd met de
Zeshoevenschool. Samen gingen ze dus verder onder de naam
De Wichelroede.
ROUTE Linksaf het fietspad volgen tot aan de Slimstraat.
Slimstraat oversteken naar de Drieshof. Links aanhouden en
pad volgen, vervolgens Hoevenstraat uitrijden tot aan de
Zeshoevenstraat.
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6. LAGERE LANDBOUWSCHOOL
Aan de rechterkant van de hoek HoevenstraatZeshoevenstraat

ROUTE Na de huishoudschool eerste weg links, de Van Heeswijkstraat in. Aan uw rechterhand, links naast huisnummer
21, loopt een pad. Dat rijdt u nu niet in, maar aan dat pad
stond vroeger de Mater Amabilisschool.
Een Lagere Landbouwschool zou je in een dorp als Udenhout
niet verwachten. Toch heeft het gebouw op de foto op deze
plek gestaan, tenminste de nieuwbouw, want de school startte
aan de Kreitenmolenstraat, waar we straks nog komen. Door
veranderingen als gevolg van de Mammoetwet van 1968 en het
ontstaan van de scholengemeenschap in Tilburg-Noord moest
de school in 1974 sluiten. In 1994 werd het gebouw, na nog aan
allerlei groeperingen onderdak geboden te hebben, gesloopt
en konden er huizen gebouwd worden.

8. MATER AMABILISSCHOOL
Van Heeswijkstraat

ROUTE Links de Zeshoevenstraat inrijden. Na 300 meter aan
de linkerkant:

7. HUISHOUDSCHOOL MATER CHRISTI
Hoek Zeshoevenstraat-Van Heeswijkstraat
(gemeentelijk monument)
De zusters van Liefde gaven al in de 19e eeuw aan de Kreitenmolenstraat naailessen voor meisjes. Daarna volgden kooklessen. In 1951 begon men met de huishoudschool, verspreid over
diverse gebouwen. Pas in 1961 kwam dit gebouw gereed en
werd het geopend door Mgr. Bekkers. Al in 1970 werd de huishoudschool opgenomen in de scholengemeenschap in Tilburg
en werden andere invullingen voor dit gebouw gevonden.
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In dit gebouw werd onderwijs gegeven aan meisjes van 17 jaar
en ouder in de vorm van een zomer- en een wintercursus. Dit
alles vanuit het katholieke beginsel, vooral om de meisjes te
leren op eigen benen te staan. In het begin van de jaren ‘50
begon men dit belangrijk te vinden. In 1969 eindigden deze
cursussen, die 3 jaar duurden.
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ROUTE Vervolg de Van Heeswijkstraat. Na 200 meter rechtsaf
de Hubertushof in. Voorbij de parkeerplaatsen aan uw linkerhand draait u niet rechts met de straat mee, maar u gaat
linksaf. Aan het eind van deze korte weg rechtsaf de Koestraat
in. Doorrijden tot aan lage woningen links. Hier stond:

9. KLEUTERSCHOOL FONTEINTJE
Koestraat

ROUTE Kreitenmolenstraat vervolgen en linksaf de Groenevelde in en einde weg links de Perweide in, na 300m rechts:

11. Achthoevenschool/De Mortel/’t Hobbelpaard/Mussenacker
Perweide 5

Een meisjesschool was er al in de 19e eeuw in het gebouw St. Felix aan de Kreitenmolenstraat. De kleuterschool Fonteintje kwam
er pas in 1970. Het was een drieklassige kleuterschool met een
speellokaal. Het gebouw is vervangen door woonhuizen.
ROUTE Einde weg rechts de Kreitenmolenstraat in. Na 120
meter aan de rechterkant Felixhof in

10. ST. FELIX
Kreitenmolenstraat/Felixhof
Dit karakteristieke gebouw, waar de zusters van Liefde uit Tilburg
gewoond hebben en onderwijs gaven, werd in 1996 gesloopt.
Hier begonnen de zusters met lager onderwijs voor meisjes en
met handwerkles. Vanaf 1914 was de rechtervleugel van dit gebouw in gebruik als meisjesschool. In 1973 stopte het onderwijs
in dit gebouw.
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We staan hier voor het tweede gebouw van de Achthoevenschool, voor basisonderwijs. Het eerste werd in 1973 in gebruik
genomen na vele verwikkelingen. Het gebouw, hier links, was
toen de kleuterschool ’t Hobbelpaard. Nadat het eind jaren
tachtig leeg kwam te staan werd hierin de Openbare Basisschool
De Mussenacker gevestigd. In 1999 ontstonden de plannen om
de school te slopen en een nieuw gebouw met minder klassen en
woningen erboven te realiseren. En zie hier het resultaat. Vanaf
het schooljaar 2019-2020 gaan de Achthoevenschool en De Mussenacker samen verder onder de naam De Mortel.

13. ST. FRANCISCUSSCHOOL
Capucijnenstraat 19
Op deze plek startte het lager onderwijs in 1922 in een gebouw,
dat in 1944 door de Duitsers werd opgeblazen. In 1946 kon
weer een nieuw gebouw betrokken worden, dat al snel, door
toename van het aantal leerlingen, moest worden uitgebreid.
In 1992 was de laatste aanpassing.

ROUTE Rechts aanhouden en Achthoevenstraat in. Op het
einde rechts de Groenstraat in, vervolgens bij eerste rotonde
rechtdoor naar de Biezenmortelsestraat. Bij de tweede rotonde
rechtsaf de Capucijnenstraat in en de weg ongeveer 300 meter
tot het klooster volgen.

12. KAPUCIJNENKLOOSTER (BEUKENHOF)
Capucijnenstraat 46, Biezenmortel (gemeentelijk monument)

ROUTE De Capucijnenstraat vervolgen tot aan het kerkhof,
links van het kerkhof:

14. ST. AGNESSCHOOL
Tussen Kloosterstraat en Vosselaerstraat

In dit gebouw, door de Minderbroeders Kapucijnen gebouwd tussen 1919 en 1921, was een opleiding gevestigd voor toekomstige
priesters. Er werd theologie en filosofie gegeven; universitaire
studies. In 1967 werden de studies verplaatst naar Tilburg. Toen
werd het klooster ook verkocht aan de zusters Franciscanessen,
die er in 1994 weer vertrokken. Nu is het groepsaccommodatie
onder de naam Beukenhof. In 2019 werd ook de kerk gesloten en
zijn er geen kerkdiensten meer in Biezenmortel.
ROUTE Aan overzijde van het klooster ziet u:
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Aanvankelijk was de kleuterschool ondergebracht in de Franciscusschool. Maar het groeiende aantal kinderen vroeg om een eigen gebouw, dat in 1962 gereed kwam. In 1974 was de toestand
van het gebouw zo slecht, dat het afgebroken werd. De kleuterschool werd toen weer opgenomen in de Franciscusschool.

16. HOPPENBROUWERS TECHNIEK
Kreitenmolenstraat 201

ROUTE Weg vervolgen, over de spoorwegovergang bij kruispunt
links richting Hooghoutseweg 3 (Huize Assisië), eerste straat
rechts Eendengracht, einde weg voor het laatste gebouw rechts
kijkt u op het scholencomplex:

15. ASSISIËSCHOOL (LANDPARK ASSISIË)
Hooghoutseweg 3, Biezenmortel (klooster rijksmonument;
Assisiëschool gemeentelijk monument)

En toch weer hoger onderwijs in Udenhout. Bij Hoppenbrouwers kan men, zowel op MBO als HBO-niveau het installatiewerk leren. Voor HBO-ers is het Hoppenbrouwers-Experience
Center ingericht.
ROUTE Rechtsaf de Kreitenmolenstraat in.

17. LAGERE LANDBOUWSCHOOL
Kreitenmolenstraat 145a

De congregatie van de Broeders Penitenten bouwde Huize Assisië
in 1904 als gesticht voor de verpleging van mensen met een
verstandelijke beperking. In 1909 startten de broeders Penitenten hier met onderwijs. Na een experimentele start was in 1922
de Assisiëschool de eerste RK BLO-school van Nederland. Men
begon in de spreekkamers van het administratiegebouw en in
1923 begon de bouw van de school. Meermalen werd de school
uitgebreid. In 1990 kwam door het sterk dalende aantal leerlingen een einde aan het onderwijs hier.
ROUTE Omdraaien einde weg links, eerste weg links. Bij kruispunt rechtdoor Brabantse Hoek in, en aan het einde van de weg
(bij spoorwegovergang) links Spoorakkerweg. Einde weg aan
linkerzijde de gebouwen van Hoppenbrouwers:
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In de Zeshoevenstraat stonden we op de plek waar de nieuwbouw van de Lagere Landbouwschool stond. In dit gebouw aan
de Kreitenmolenstraat begonnen in 1933 de opleidingen. Omdat
dit gebouw te klein werd door de vele aanmeldingen betrok men
in 1965 de genoemde nieuwbouw.
ROUTE Kreitenmolenstraat richting centrum, vervolgen tot aan
de Schoorstraat, aankomst hoek Schoorstraat-Groenstraat
“Heemcentrum ’t Schoor”. Einde fietsroute.

Route Tilburg
Tekst: Ronald Peeters
Foto’s: Ronald Peeters en Jan van Oevelen
Bronnen:
• www.monumentilburg.nl
• https://wikimiddenbrabant.nl
• https://docplayer.nl/9609554-Als-stenen-konden-spreken.html
• Encyclopedie van Tilburg (2008)
• Ronald Peeters, Kloosterfietsroute Tilburg (2018)
• Ronald Peeters, ‘Onroerend erfgoed van de Fraters van Tilburg
in het Tilburgse straatbeeld’, in: Tilburg, 37 (2019), nr. 1.
Route Berkel-Enschot
Tekst: Jack van der Sanden
Foto’s: Peter Timmermans en archieffoto’s
Route Udenhout & Biezenmortel
Tekst: Piet Happel, Kees van Kempen en Cees de Werdt
Foto’s: Archief Heemcentrum ’t Schoor, Udenhout
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