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Met plezier nodig ik u uit voor de Open  
Monumentendagen op zaterdag 12 en zondag  
13 september. Ook dit jaar kunt u weer genieten 
van de vele monumenten die voor het publiek 
geopend zijn. Het thema van 2015 is ‘Kunst en 
Ambacht’. Daarom zult u dit jaar op veel plekken 
demonstraties van oude ambachten tegenkomen. 
Op enkele plekken kunt u ze zelf  uitproberen.  
Op andere plekken kunt u ook van kunst genieten.

Op zaterdag 12 september is er een feestelijke 
opening in de Casinotuin bij de splinternieuwe 
parkeergarage St.-Jan. Op die plek is de middel-
eeuwse stadsmuur opnieuw in het zicht gebracht. 
Die is schitterend gerestaureerd. Loopt u ook  
even de parkeergarage in. In de loopgang heeft 
een kunstenaar fraaie muurschilderingen aan- 
gebracht. Maar er is nog veel meer nieuws  
te zien. In de Sint-Janssingel, kunt u het Bolwerk 
Sint-Jan bezoeken. Dit is ook een heel bijzonder 
nieuw gebouw, neergezet over de restanten van  
de middeleeuwse Sint-Janspoort.
Ziet u graag oude kunstvoorwerpen? Kom  
dan naar de Gerfkamer van de Sint-Jan. Daar  
zijn speciaal voor Open Monumentendag  
de kroonjuwelen van ‘de Soete Lieve Moeder  
van ’s-Hertogenbosch’ tentoongesteld. In het 
Bisschopshuis aan de Parade vindt u de kunst- 
collectie van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Het 
fraaie voormalig Rijksarchief  aan de Waterstraat 
22 en het Fietsmuseum aan de Hinthamerstraat 
162 zijn dit jaar voor het eerst open. Bezoek ook 
het Groot Tuighuis aan de Bethaniestraat 4 en 
Reinier van Arkel, Bethaniestraat 2, die voor  
het eerst sinds jaren weer de deur open heeft.  
In de Grote Kerk aan het Kerkplein krijgt u een 
toelichting op de restauratie van het Bätzorgel. 

Op zondag 13 september zijn de monumenten in  
de binnenstad van ’s-Hertogenbosch weer gesloten. 
Maar om 11.00 uur gaan de gebouwen buiten  
de binnenstad open voor de Open Monumenten 
Fietsdag. U kunt dan prachtige monumenten 
bezoeken in Vught, Orthen, Sint-Michielsgestel, 
Den Dungen, Berlicum/Middelrode, Engelen, 
Rosmalen en Nuland. Alle geopende monumenten 
en manifestaties zijn verbonden via een fietstocht 
die u in dit magazine vindt. De opening vindt dan 
plaats in Engelen, waar een historisch festival is 
georganiseerd ter gelegenheid van het 1200-jarig 
bestaan van Engelen. De slag om Engelen wordt 
nagespeeld en er zijn riddergevechten, roofvogel-
shows, oude ambachten; teveel om op te noemen. 
Maar ook in andere plaatsen is heel wat te 
beleven. In de Lambertuskerk in Rosmalen is  
een orgelconcert. In Berlicum geeft keramiste 
Marie-Christine Renard een demonstratie met  
de draaitafel. Of  u gaat naar Seldensate. Daar 
zijn demonstraties van oude en nieuwe ambachten. 
U kunt de toren van Sint-Michielsgestel beklimmen. 
Of  naar het Kerkmuseum in Nuland. In Vught 
zijn dit jaar de gebouwen rondom het Mariaplein 
een bijzondere trekpleister. De kapel Mariënhof   
is open. Er is een beeldpresentatie over architect 
Kropholler, die het complex heeft ontworpen. 
Ook is er een architectuurwandeling vanaf  
Nationaal Monument Kamp Vught. 

Het is teveel om op te noemen. U kunt alle 
genoemde activiteiten en nog veel meer terugvinden 
in dit magazine. Rest mij u heel veel plezier te 
wensen op de Open Monumentendagen 2015 
namens het comité Open Monumentendag! 

Hans Meester
Voorzitter comité Open Monumentendag

MonumentendAgen 2015
Kunst en Ambacht

Nico de Bont is al ruim 50 jaar specialist in klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming  

en planmatig onderhoud van historisch erfgoed. Met liefde voor het vak en kennis van de nieuwste 

technieken werken onze medewerkers dagelijks aan een grote variëteit aan historische werken. 

Ook in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Wij restaureerden de Sint-Jan en gaven het nabijgelegen 

podium voor de amateurkunsten, de Muzerije, weer toekomstwaarde. Ook de Brabanthallen, 

Grasso en de Moerputtenbrug werden door onze vakmensen onder handen genomen. Door 

continue ontwikkeling geven wij nieuw leven aan waardevol erfgoed. MAAK DE TOEKOMST

BEHOUD DOOR 
ONTWIKKELING

www.nicodebont.nl



10:00  Officiële opening in de Casinotuin, hoek Hekellaan/
Pettelaarseweg  

11:00  Workshop voor kinderen bij Provinciaal Depot  
voor Bodemvondsten 

11:00  Rondleiding door schrijfster Denise da Costa  
in de Stadsbibliotheek

11:00  Rondleiding bij de Citadel (verzamelen voor het hoofd-
gebouw)

11:00  Optreden van ‘Geluk is geen jurk’* in de Muzerije
11:00  Pianomuziek en poëzie van Chavah Lichtenberg  

in Sociëteiten Amicitia en de Zwarte Arend
11:30  Optreden Stadspijpers in de tuin van  

Het Noordbrabants Museum
12:00  Lezing Wies van Leeuwen over het orgel van de Sint-Jan 

in de Grote Kerk
12:00  Lezing Peter Thoben over Hendrik van der Geld  

in het auditorium van het JBAC
12:00  Optreden ‘Geluk is geen jurk’* in de Luthersekerk
12:30  Optreden Stadspijpers in de tuin van  

Het Noordbrabants Museum
13:00  Workshop voor kinderen bij Provinciaal Depot  

voor Bodemvondsten 
13:00  Lezing Wies van Leeuwen over het orgel van  

de Sint-Jan in de Grote Kerk
13:00  Rondleiding door schrijfster Denise da Costa  

in de Stadsbibliotheek
13:00  Lezing Peter Thoben over Hendrik van der Geld  

in het auditorium van het JBAC
13:00  Rondleiding bij de Citadel  

(verzamelen voor het hoofdgebouw)
13:00  Pianomuziek en poëzie van Chavah Lichtenberg  

in Sociëteiten Amicitia en de Zwarte Arend
13:30  Optreden van Capella Ducis** in De Toonzaal
13:30  Optreden Stadspijpers in de tuin  

van Het Noordbrabants Museum
13:30  Optreden van het Binnendiezekoor*** in het Kruithuis
14:00  Lezing Wies van Leeuwen over het orgel van de Sint-Jan 

in de Grote Kerk
14:00  Lezing Peter Thoben over Hendrik van der Geld  

in het auditorium van het JBAC
14:30  Optreden van Capella Ducis** in De Toonzaal 
14:30  Optreden Stadspijpers in de tuin van  

Het Noordbrabants Museum
15:00  Workshop voor kinderen bij Provinciaal Depot  

voor Bodemvondsten 
15:00  Optreden van het Binnendiezekoor*** in De Toonzaal
15:00  Rondleiding door schrijfster Denise da Costa  

in de Stadsbibliotheek
15:00  Lezing Peter Thoben over Hendrik van der Geld  

in het auditorium van het JBAC
15:00  Rondleiding bij de Citadel  

(verzamelen voor het hoofdgebouw)
15:00  Pianomuziek en poëzie van Chavah Lichtenberg  

in Sociëteiten Amicitia en de Zwarte Arend
15:30  Optreden van Capella Ducis** in De Toonzaal
15:30  Optreden Stadspijpers in de tuin van  

Het Noordbrabants Museum
16:00  Orgelconcert door Christiaan Plaat in de Sint-Jan
16:15  Optreden van het Binnendiezekoor*** in de tuin van 

Het Noordbrabants Museum

Doorlopend demonstraties en rondleidingen op diverse locaties.

11:00  Officiële opening op het slagveld van de ‘Slag  
om Engelen’

11:00  Rondleiding Begraafplaats Orthen
11:00  Rondleiding over het landgoed Coudewater  

te Rosmalen
11:30  Beklimming toren, Petrus Dondersplein 13  

Sint-Michielsgestel
12:00  Demonstratie van Marie-Christine Renard  

met de draaitafel, Wamberg 16 Berlicum
12:30  Beklimming toren, Petrus Dondersplein 13  

Sint-Michielsgestel
12:30  Architectuurwandeling Nationaal Monument Kamp 

Vught. Aanmelden, zie www.nmkampvught.nl
13:00  Rondleiding Begraafplaats Orthen
13:00  Rondleiding over het landgoed Coudewater  

te Rosmalen
13:00  Demonstratie van Marie-Christine Renard  

met de draaitafel, Wamberg 16 Berlicum
13:30  Beklimming toren, Petrus Dondersplein 13  

Sint-Michielsgestel
14:00  Demonstratie van Marie-Christine Renard  

met de draaitafel, Wamberg Berlicum
14:30  Beklimming toren, Petrus Dondersplein 13  

Sint-Michielsgestel
14:30  Orgelconcert door Laurens de Man in  

Sint-Lambertuskerk te Rosmalen
14:30  Rondleiding over het landgoed Coudewater  

te Rosmalen
14:30  Architectuurwandeling Nationaal Monument Kamp 

Vught. Aanmelden, zie www.nmkampvught.nl
15:00  Rondleiding Begraafplaats Orthen
15:00  Demonstratie van Marie-Christine Renard  

met de draaitafel, Wamberg 16 Berlicum
15:30  Beklimming toren, Petrus Dondersplein 13  

Sint-Michielsgestel
16:00  Demonstratie van Marie-Christine Renard  

met de draaitafel, Wamberg 16 Berlicum

Doorlopend demonstraties en rondleidingen op diverse locaties.

* ‘Geluk is geen jurk’
Een gemotiveerde jonge zanggroep van 7 eigenzinnige en vrolijke 
meiden die a capella pop/rock muziek delen met iedereen. 

** Capella Ducis
Capella Ducis zingt onder leiding van dirigent Frans van de Loo 
muziek uit de tijd van Jheronimus Bosch. Op het programma 
staan geestelijke en wereldlijke muziek uit de 15e en 16e eeuw 
onder andere uit de koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap. Jheronimus Bosch was lid van deze broederschap. 

*** Het Binnendiezekoor
Het gemengd koor zingt o.a. specifieke liederen over  
’s-Hertogenbosch, zijn Binnendieze en over de zee. In de loop  
der jaren is dit uitgebreid met andersoortige, meerstemmige 
liederen van folksong tot musical, in het Nederlands, Duits, 
Engels en Frans. 
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Activiteiten Open Monumentendag

UW MAKELAAR
MET GEVOEL

VOOR WAARDE

Gespecialiseerd in landgoederen, 

monumenten en cultureel erfgoed.

Julianaplein 13

5211 BA ‘s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 614 10 50 

 E-mail: info@dekostermakelaars.nl

www.dekostermakelaars.nl

Gespecialiseerd in landgoederen, 

monumenten en cultureel erfgoed.

www.orlyenendevoets.nl

Buitengewoon ambachtelijk restaureren

Genieten van de prachtige monumenten die ’s-Hertogenbosch en haar omgeving rijk zijn, kan alleen als we 

deze mooie panden goed bewaren voor de toekomst. Bij Orly & Endevoets werken we daarom niet alleen 

nauwkeurig en vakbekwaam, maar ook met plezier, gevoel en toewijding. Dat is onze visie op kunst en 

ambacht. Zodat u nu en in de toekomst kunt blijven genieten van onze schitterende stad.
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plAttegrond buitengebied

Engelen
1. Historisch Festival Engelen Haverlij    46

Orthen
2. Fort Orthen Ketsheuvel 50-56     47
3. Begraafplaats Orthen Herven 1     47

Rosmalen
4. Sint-Lambertuskerk Markt 1     48
5. Perron-3, voormalig gemeentehuis Hoff van Hollantlaan 1  48
6. De Standerdmolen Molenstraat     49
7. Landgoed Coudewater Berlicumseweg 8    49

Berlicum     
8. Boerderij/Schuur Wamberg 16     50
9. Landgoed Seldensate Laan van Seldensate 4   51

Den Dungen     
10. Boerderij Hooidonksestraat 3b     52
11. Sint-Jacobus de Meerderekerk Heilig Hartplein 1   52
12. Boerderij Bosscheweg 20     52

Sint-Michielsgestel     
13. Huize Ruwenberg Ruwenbergstraat 7    53
14. Heilige Michaelkerk Nieuwstraat 34    53
15. Toren Petrus Dondersplein 13      54
16. Oudheidkundig Museum, Openbare Bibliotheek Torenstraat 6 54
17. Koninklijke Kentalis Theerestraat 41/42    55
18. Atelier Leon Adriaans Sterrenbos 2    55

Vught      
19. Complex Kropholler, Kapel Mariënhof  Mariaplein  56
20. Raadhuis Vught ‘Leeuwenstein’  Leeuwensteinplein 5  57
21. Art-Decohuis Versterstraat 9     58
22. Boerderij/klompenmakerij Vlasmeersestraat 19   58
23. Nationaal Monument Kamp Vught Lunettenlaan 600  59
24. Isabellakazerne Reutse Dijk 4     60

Nuland (staat niet vermeld in de fietsroute)
25. Heemkamer, in gemeenschapshuis De Meent Prins Bernhardplein 10 61
26. Villa Maasdonk Kerkstraat 28     61
27. Kerk en Kerkmuseum in de kerktoren Kerkstraat 30  62

Buitengebied Monumentendag Pagina:

Afstand fietsroute: 71 km
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Complex  
Kropholler,  

KApel MAriënhof
In de jaren 30 kreeg architect A.J. Kropholler opdracht een complex 
te ontwerpen voor een nieuwe parochie in Vught-Noord. Hij 
tekende een compleet dorp in traditionele, middeleeuwse stijl met 
- onder meer - een dorpsplein rond de kerk, een bejaardentehuis, 
scholen en een begraafplaats. Ook ontwierp hij een schitterende 
kapel bij het bejaardentehuis. 
Op Open Monumentendag is deze kapel speciaal voor het 
publiek geopend. Een boeiende presentatie laat u nader kennis 
maken met de bijzondere persoon Kropholler en diens zeer 
karakteristieke bouwwijze. Na afloop kunnen bezoekers de 
typische Krophollerelementen ontdekken in de gebouwen  
rond het Mariaplein.

 19 
vught

Mariaplein
Vught

–  Bezoek aan de kapel  
van Mariënhof

–  Beeldpresentatie over 
architect Kropholler  
en Vught

Open

 Zondag van 11.00  
tot 17.00 uur

RAAdhuis Vught 
‘Leeuwenstein’ 

 
Een van de opvallendste gebouwen in de gemeente Vught is het 
fraaie raadhuis. Voordat dit gebouw daadwerkelijk als raadhuis 
gebruikt werd, stond het bekend als landhuis Leeuwenstein. In 
1753 bouwde de beroemde jurist mr. Johan Hendrik van Heurn 
het pand als buitenverblijf. In 1901 liet de bankier Herman van 
Rijckevorsel de oude villa afbreken om plaats te maken voor de 
huidige Villa Leeuwenstein. Deze villa is gebouwd in een neo- 
gotische architectuur met statige trapgevels, kantelen en torens. 
In 1937 werd de villa door architect Valk verbouwd tot raadhuis. 
Veel (lokale) kunstenaars en ambachtslieden leverden een 
bijdrage. De buitenzijde werd wit geschilderd. 

 20 
Leeuwensteinplein 5
Vught

–  Beeldpresentatie over 
architect Valk en Vught

–  Toelichting door vrij-
willigers van het Vughts 
Museum

Open

 Zondag van 11.00  
tot 17.00 uur

Vught legt dit jaar de nadruk op architectuur  
met bakstenen als belangrijkste bouwmateriaal

De Vughtse wethouder Peter Pennings kan zich wel vinden in  
het thema Kunst & Ambacht. Dat is niet vreemd, want Pennings  
is afgestudeerd bouwkundige met als vakgebied architectuur.  
Hij heeft oog voor de schoonheid in de bouw, vooral als het om 
ambachtelijke kennis en kunde gaat. “Dan hebben we het over 
tijdloze kwaliteit”, beaamt de wethouder. “En die kom je in Vught 
volop tegen.” Twee architecten noemt Pennings bij naam:  
“H.W. Valk en A.J. Kropholler. Zij zijn de vorige eeuw bijzonder 
actief  geweest in Vught en lieten in hun ontwerpen kunst en 
ambacht hand in hand gaan.” Valk verbouwde de Villa Leeuwen- 
stein tot het bekende Vughtse raadhuis en Kropholler tekende 
voor het fraaie Mariaplein en omgeving. “Opvallend bij beiden  
is het gebruik van bakstenen als belangrijkste bouwmateriaal”, 
vertelt Pennings. “Bakstenen speelden ook bij de Nederlandse  
en de Duitse kazernebouw een belangrijke rol. Dat zien we terug 
bij de Isabellakazerne, maar ook bij de voormalige (Nederlandse) 
Frederik Hendrikkazerne en de kazernes die in de oorlogsjaren 
deel waren van Kamp Vught. Vandaar dat Vught op de Open 
Monumentendag van dit jaar de nadruk legt op deze architectuur.”

Gemeente 
vught
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Versterstraat 9
 Vught

–  Toegang tot de beneden- 
verdieping van het 
huis (bij drukte worden 
maximaal 15 personen 
tegelijkertijd toegelaten)

Open

 Zondag van 11.00  
tot 17.00 uur

Art-Decohuis
Tachtig jaar geleden werd de wijk Schoonveld gebouwd. Het  
was de uitbreiding van Vught ‘over ‘t spoor’. De centrale weg 
door de wijk was de Van Voorst tot Voorststraat, vernoemd naar 
mr. Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst. De baron was van 
1898 tot 1923 Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. 
Andere straten in de wijk werden vernoemd naar Vughtse 
burgemeesters. Onder hen was Abraham Verster (1881 – 1836). 
Hij was van 1832 tot 1836 burgemeester, de tweede na de Franse 
tijd. Verster stamde uit een bekende protestantse bestuurders- 
familie uit ’s-Hertogenbosch. Eerder was hij in Gelderland 
inspecteur van het kadaster. Verster is de enige Vughtse  
burgemeester van wie geen portret bekend is. Veel huizen in  
de Versterstraat werden gebouwd door Bredero’s Bouwbedrijf  
(BBB). De bewoner van Versterstraat 9 heeft zijn woning zoveel 
mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat en ingericht  
in Art-Decostijl. Neemt u er vooral een kijkje. 

 22 
NAtionAAl 
Monument  

KAmp Vught
Op Open Monumentendag 2015 biedt Nationaal Monument 
Kamp Vught een speciale architectuurwandeling aan. In deze 
boeiende wandeling besteden we aandacht aan een nog zelden 
belicht onderdeel: de architectuur van kamp Vught. We denken 
dan aan architectuur in de breedste zin van het woord, verdeeld 
over verleden, heden en toekomst.
Verleden:
–  We staan stil bij het concentratiekamp in 1942 gebouwd in 

opdracht van ‘Berlijn’ in de bouwstijl van de Stuttgarter Schule 
en de kenmerken van deze stijl. 

Heden:
–  Het moderne herinneringscentrum, ontworpen door Claus en 

Kaan. Waarom ziet het gebouw er zo uit? Welke keuzes heeft 
de architect gemaakt en waarom?

Toekomst:
–  De restauratie van barak1B en het voormalig crematorium. 

Waarom oude gebouwen behouden voor de toekomst en welke 
keuzes en afwegingen zijn er gemaakt bij de restauratie?

 

 23 

Lunettenlaan 600
Vught

–  Om 12.30 en 14.30 uur 
architectuurwandeling 
(maximaal 25 personen 
per wandeling)  
Aanmelden, zie  
www.nmkampvught.nl.  
De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf  
uur. De architectuur-
wandeling begint in 
het hoofdgebouw van 
Nationaal Monument 
Kamp Vught en eindigt 
in Barak 1B, waar u na 
afloop van de wandeling 
de expositie ‘Als muren 
konden spreken’ kunt 
bezoeken 

Open

 Zondag van 12.00  
tot 17.00 uur

Vlasmeersestraat 19
Vught

–  Bezichtiging oude  
machines van de  
klompenmakerij en 
foto’s waarop Driek 
Rijkers demonstreert 
hoe de machines  
werden gebruikt

Open

 Zondag van 11.00  
tot 17.00 uur

Boerderij/ 
klompenmAkerij

Weinig mensen weten dat er midden in het centrum van Vught 
een oude boerderij staat. Het pand is nauwelijks zichtbaar vanaf  
de straat. In deze boerderij, bereikbaar via de Vlasmeersestraat, 
was tot in de jaren 60 van de vorige eeuw een klompenmakerij 
gevestigd. Het bedrijf  was van Hendricus (Driek) Rijkers, die het 
ruim vóór de Tweede Wereldoorlog van Kees Schellekens had 
overgenomen. De boerderij, een gemeentelijk monument, is  
nu gesplitst in twee wooneenheden. In het middelste deel was 
vroeger de klompenmakerij gevestigd. Een aantal machines is  
nog te bezichtigen. 

 21 
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HeemkAmer 
in gemeenschapshuis De Meent

Het gemeenschapshuis De Meent is in 1965 geopend en daarna 
tweemaal uitgebreid en verbouwd.
Deze locatie heeft geen bijzondere waarde als monument,  
maar veel verenigingen, waaronder de Heemkundewerkgroep 
Nuwelant vinden hier onderdak. De Heemkamer bevindt zich 
achter de vitrines aan de zijde van het Prins Bernhardplein.  
Daar heeft Martien van der Westerlaken een klein gedeelte  
van zijn omvangrijke collectie oude gereedschappen uitgestald. 
Gerard Clement laat een klein deel van zijn collectie gebruiks-
voorwerpen zien. 

VillA MAAsdonk
‘Villa Maasdonk’ is een nieuwe naamgeving voor een voormalig 
kloostergebouw dat in neogotische architectuur is gebouwd in 
1918. Van recentere datum is een uitbreiding op de verdieping 
bestaande uit een dakopbouw met chambrettes. De meeste 
ruimtes in het klooster zijn onderling doorgebroken vanwege  
de huidige functie van prestigieuze woninginrichting. 
De oorspronkelijke indeling en functie is goed herkenbaar 
gebleven. De voorgevel, voorzien van neogotische elementen, 
heeft op de geveltop een deugdenbeeld (Flora) en bij het 
toegangshek twee laat 19e-eeuwse Franse beelden.

Kerkstraat 28
Nuland

Open

 Zondag van 11.00  
tot 17.00 uur

NULAND 
(is niet specifiek opgenomen  
in de fietsroute)

Prins Bernhardplein 10
Nuland

–  Tentoonstelling oude  
gereedschappen en  
gebruiksvoorwerpen

Open

 Zondag van 11.00  
tot 17.00 uur
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 24 

 26 
Reutse Dijk 4
Vught

–  Demonstraties glas- 
in-lood, glassculpturen, 
imker en nog veel meer

–  Rondleiding terrein  
en historische collecties 
door vrijwilligers van de 
Stichting Fort Isabella-
kazerne

Open

 Zondag van 11.00  
tot 17.00 uur

IsAbellAkAzerne
Fort Isabella heeft vanaf  het Twaalfjarig Bestand (1609 – 1621) 
deel uitgemaakt van de Bossche verdedigingswerken. Het ster- 
vormig gebouwde fort beheerste samen met Fort Sint-Anthonie 
de zuidelijke toegangsweg naar de stad. Van het fort is alleen  
het 18e-eeuwse poortgebouw bewaard gebleven. De overige 
bebouwing op het terrein kwam met name tot stand in 1915 – 1917 
toen hier een kazerne werd gevestigd. Ook na de Tweede 
Wereldoorlog was het fort nog jarenlang als kazerne in gebruik. 
In die jaren is een aantal bijgebouwen gerealiseerd.
In die bijgebouwen zijn de laatste jaren allerlei bedrijven  
en bedrijfjes en ambachtelijke kunstenaars neergestreken. Zij 
openen vandaag voor de bezoekers aan Isabella hun werkruimte.


