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Open Monumentendag in het Deprez gebouw 

12 september 2010 van 10.00 uur tot 17.00 uur in de Lange Nieuwstraat 172 

 

De Open Monumentendag is een landelijk evenement waar iedereen gratis bijzondere 

monumenten van binnen kan bekijken. Het thema van de Open Monumentendag 2010 is 

'De smaak van de 19e eeuw'. Rondom dit thema hebben veel opengestelde monumenten 

speciale activiteiten georganiseerd zoals tentoonstellingen en wandelroutes.  Zaterdag 11 

september zijn in Udenhout een drietal monumenten opengesteld en zondag 12 

september zijn er ruim 30 panden toegankelijk voor publiek in Berkel-Enschot en Tilburg.  

 

Eén van de panden die voor het eerst na de restauratie te bezichtigen is op zondag 12 

september is de voormalige stoomketelfabriek van de gebroeders Deprez in de Lange 

Nieuwstraat 172. In het gebouw zullen verschillende organisaties zich op een 

informatiemarkt presenteren. Ook Gedeputeerde Van Haaften van de Provincie Noord 

Brabant bezoekt s'middags rond 15.15 uur het pand en zal worden ontvangen door 

wethouder Moorman.  

 

Het industrieel erfgoed van de NS-werkplaats - waartoe ook de voormalige 

stoomketelfabriek van Deprez behoort - krijgt een publieke bestemming. Het Deprez-

gebouw is zo gerestaureerd dat het multifunctioneel kan worden gebruikt. Het zal in elk 

geval een aantal jaren dienen als informatiecentrum voor het project Spoorzone. Maar ook 

enkele culturele instellingen met ondersteunende horeca krijgen in het gerestaureerde 

pand een plek. Vanuit deze locatie kunnen dan - vooruitlopend op de ontwikkeling van de 

gehele NS werkplaats - activiteiten worden ontwikkeld die het gebied mede op de kaart 

zetten als een nieuwe culturele bestemming.  

 

De restauratie is mede mogelijk gemaakt door de Provincie. Het restauratieplan voor het 

Deprez-gebouw is ontwikkeld in samenwerking met het Monumentenfonds Brabant en de 

restauratiearchitect Andre van Stigt uit Amsterdam. TBV Wonen is eigenaar van het pand en 

de gemeente huurt het pand de komende vijf jaar.  
 
Hierbij nodigen wij u uit om op zondag 12 september a.s. de Open Monumentendag bij te 

wonen in het Deprez-gebouw aan de Lange Nieuwstraat 172 in Tilburg. U bent welkom van 

10.00 uur tot 17.00 uur. We zien u graag de 12e! 

  

 

Meer informatie 

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met  

Joep Frenken, projectleider van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 

013 542 85 27 of per e-mail joep.frenken@tilburg.nl. 

Bezoekadres 

Stadhuisplein 130 

 

Postadres 

Postbus 90155 

5000 LH  Tilburg 

 

Doorkiesnummer 

013 542 8648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsontwikkeling 

Gebiedsteams 

Vastgoed 

Ingenieursbureau 

Stedenbouw 

Handhaving 

Stadstoezicht 

Beheer & Onderhoud 

Middelen 

 

 

 

 

 

 

Nummer 

10372GO 

Datum 

2 september 2010 


