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Originele bouwtekening uit 1912
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Vlakbij de entree van de Tilburgse 
binnenstad staat iets bijzonders 
te gebeuren. Want daar, aan de 

historische Bisschop Zwijsenstraat, 
krijgt een bijna vergeten 

monumentale schakel haar oude 
glorie terug als ‘De Kroon van Zwijsen’. 

Welkom!
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M O N U M E N T A A L
W O N E N  I N
H A R T J E  T I L B U R G

Een buitenkans voor iedereen met oog 

voor historie en monumentale waarde: 

twee gelijktijdig gebouwde, aan elkaar 

gespiegelde stadsvilla’s uit 1912, 

met de status van een gemeentelijk 

monument. Echte woonjuwelen…

Toch gaat het hier niet nadrukkelijk 

over het in stand houden van ‘mooi’ 

en ‘oud’. De restauratie wordt met 

het grootste respect voor de historie 

uitgevoerd. Vervolgens wordt daar een 

moderne afwerking met hoogwaardige 

materialen en een optimale isolatie aan 

toegevoegd.

Zo krijgen deze twee binnenstadvilla’s 

het ‘uiterlijk’ van een statig monument 

en het ‘innerlijk’ van een comfortabele 

hedendaagse woning. 
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In het licht van de historie kun je 
De Kroon van Zwijsen, met zijn twee 
monumentale binnenstadvilla’s, het 
klooster, de refter én de kapel een 
tot nu toe een verborgen historische 
schat noemen.

W O O N J U W E E L  I N  S T A D  E N  P A R K

De allereerste sporen van bewoning 

dateren al van 6.000 v.Chr., maar 

de echt grote bekendheid ontstond 

toen Tilburg van de 17e tot 19e eeuw 

uitgroeide tot de belangrijkste 

wolstad van de Nederlandse 

textielindustrie. Een florerende stad, 

waar Koning Willem II graag verbleef 

en waar hij een hechte vriendschap 

met Bisschop Zwijsen onderhield. Hij 

liet er zelfs een paleis als buiten-

verblijf bouwen, dat tegenwoordig 

deel uitmaakt van het gemeentehuis 

onder de naam: Paleis-Raadhuis.

Bisschop Zwijsen raakte begin 19e 

eeuw nauw aan de stad verbonden. 

Mede door zijn bezielde werk groeide 

Tilburg uit tot een katholiek bolwerk, 

met op het hoogtepunt maar liefst 

31 parochiekerken.

Een iconisch tijdperk voorbij 

In de jaren rond 1900 vierde 

de welvaart hoogtij in Tilburg. 

Monumentale woningen, belangrijke 

verbindingswegen en spoorlijnen, 

het Wilhelminakanaal en de 

Piushaven kwamen tot stand. Maar 

tijden veranderden. De textielindus-

trie verdween langzaam maar zeker 

uit de stad en een iconisch tijdperk 

ging voorbij. Bedrijventerreinen aan 

de rand van de stad kwamen er in de 

jaren ’70 en ’80 voor in de plaats en 

doorstroming van het verkeer kreeg 

vaak prioriteit boven het behoud van 

erfgoed. Gelukkig zijn er nog parels 

bewaard gebleven.
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Op deze unieke locatie komen alle 
charmes van de stad bij elkaar, 
historische gebouwen, stadsparken 
en het stadscentrum met alle 
voorzieningen binnen bereik.

M I D D E N  I N
V E E L Z I J D I G 
T I L B U R G

Zo rijk als de stadshistorie is, zo 

veelzijdig is ook het hedendaagse 

Tilburg. En voor bewoners van deze 

stadsvilla’s ligt het allemaal binnen 

handbereik: het gezellige centrum 

met de vele terrassen en hippe 

restaurants, de Schouwburg en het 

Koningsplein maar bijvoorbeeld ook 

het hippe uitgaansgebied rondom de 

Piushaven.

De Bisschop Zwijsenstraat ligt in de 

gezellige binnenstad, binnen enkele 

minuten lopen zijn de winkels, 

theaters en bioscopen bereikbaar. 

Maar ook bruisende nieuwe hotspots 

zoals de Piushaven en de Spoorzone 

liggen als het ware om de hoek.

U kunt straks ook via het 

Zwijsenpad naar de ‘Stadstuin’ 

wandelen, een klein stadspark 

gelegen aan de achterzijde van de 

binnenstadvilla’s. De Stadstuin is na 

zonsondergang gesloten en gaat na 

zonsopgang weer open. Overdag een 

prachtig verlengstuk van je tuin.

Een monumentale buitenkans 

Spreekt deze unieke plek u aan 

en waardeert u de monumentale 

waarde van historiche panden? Dan 

herkent u zonder twijfel de enorme 

buitenkans die zich hier voordoet: 

Een prachtig gerestaureerde en 

zéér ruime binnenstadsvilla, aan de 

buitenzijde een statig monument en 

aan de binnenzijde een comfortabele, 

hedendaagse woning. Bovendien 

voorzien van stadstuin en eigen 

parkeerplaats.

Zicht op de achterkant van 
de Bisschop Zwijsenstraat 

vanuit de ‘Stadstuin’
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Royaal wonen

Met maar liefst 863 m3 en 923 m3 inhoud 

bieden beide woningen volop leefruimte. 

Grote gezinnen en mensen die houden van 

veel ruimte, zullen zich dan ook direct thuis 

voelen in deze woningen.

Op de begane grond loopt u vanuit de ruime 

leefkeuken, via openslaande tuindeuren 

naar de tuin op het oosten. Hier kun je 

heerlijk genieten van een kopje koffie in de 

ochtendzon. Via de tuin bereikt u de pakeer-

plaatsen in de half verdiepte parkeerbak.

Het verlengde van de grote woonkeuken 

biedt veel mogelijkheden, bijvoorbeeld voor 

een gezellige zithoek.

Op de eerste verdieping bevinden zich twee 

slaapkamers en een badkamer. Op de tweede 

verdieping bevinden zich nóg twee ruime 

slaapkamers. Of realiseert u hier een royale 

werkkamer of een atelier? De keuze is aan u…

De dubbele stadsvilla is een gemeente-

lijk monument. Met aandacht voor detail 

zal het pand eerst gerestaureerd worden. 

Bouwdelen aan de buitenkant die in slechte 

staat zijn worden verwijderd en vervangen. 

Vervolgens zal het overblijvende casco 

aangepakt worden. Het geheel wordt zo 

in stijl en met respect voor het verleden 

gerestaureerd. 

Het resultaat bij oplevering: twee 

comfortabele hedendaagse woningen met 

monumentale detaillering, een authentieke 

uitstraling en prachtige hoge plafonds.

R E S T A U R E R E N  M E T  R E S P E C T
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De woning wordt aan de buitenzijde gerestaureerd. Dit houdt in dat afhankelijk 

van de staat, elementen gerepareerd of geheel vervangen worden.

Algemeen:

• Inbrengen HR++ beglazing bij nieuwe en te vervangen kozijnen, ramen en deuren.

• Inbrengen HR+ beglazing in bestaande kozijnen en ramen.

• Inbrengen van isolatieglas in de erker kozijnen en ramen.

• Glas-in-lood ramen worden hersteld en krijgen voorzetramen.

• Alle kozijnen, ramen, deuren en gootlijsten worden dekkend geschilderd.

• Restauratie van het metselwerk en voegwerk.

• HWA (hemelwaterafvoer) & riolering.

Voorgevel:

• Nr. 24; bestaande deur handhaven en herstellen.

• Nr. 26; nieuwe deur inbrengen (Kegro).

• Restauratie pleisterwerk bij de dakrand.

• De natuursteen treden bij de voordeur worden gerestaureerd.

Achtergevel

• Er komen dubbele (hardhouten) tuindeuren op de begane grond.

• In de trappenhuizen op begane grond en 1e verdieping komen nieuwe deuren, 

die op de 1e verdieping krijgen een Frans balkon aan de buitenzijde. 

• In de achtergevel van de 1e verdieping worden nieuwe deuren aangebracht, 

voorzien van een ‘Frans balkon’ aan de buitenzijde.

• De onderdoorgang in de gevel tussen 

nr. 24 en nr. 26 wordt terugliggend 

dichtgemetseld. 

Dak 

• Het dak en dakbedekking worden 

volledig hersteld:

 - platdak; bitumen dakbedekking 

 - voorzijde; leien

 - achterzijde; shingles

 - platdak en torentjes; dakbedekking 

 - dak erker; zink

• De pironnen (ornamenten) op de 

 torentjes worden vervangen.

• Het dakvenster aan de voorgevel 

wordt hersteld.

• De dakkapel aan de achtergevel 

wordt hersteld en voorzien van 

 HR+ beglazing.

• De gootlijsten worden waar nodig 

volledig vervangen.

• De zinken goten worden eveneens 

vervangen.

De restauratiewerkzaamheden worden zo 
authentiek mogelijk uitgevoerd met materialen 
van hoge kwaliteit. Voor het vakmanschap tekent 
Aannemingsbedrijf Nico de Bont; een zeer 
gerenommeerde specialist in klassieke restauratie.
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M O D E R N  I N  C O M F O R T  E N  A F W E R K I N G

Deze impressies 
geven een idee van 
hoe het interieur 
van Bisschop 
Zwijsenstraat er 
eventueel uit zou 
kunnen zien.
Links nr. 26 en op de 
rechterpagina nr. 24.
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Deze van zichzelf al stijlvolle woningen worden onder architectuur op de meest 
verfijnde en smaakvolle wijze gerenoveerd en gedetailleerd.
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Ook krijgt iedere woning op 

het niveau van de parkeer-

bak, onder het nieuw te 

bouwen appartementen-

gebouw, een eigen berging. 

Hierin kunnen de fietsen, 

containers en andere grote 

spullen worden opgeslagen.

De woningen krijgen een 

parkeerplaats in de 

parkeerbak van het nieuw 

te bouwen kleinschalige 

appartementen gebouw ter 

plaatse van nummer 22. 

De parkeerbak is toe-

gankelijk vanaf de Anna 

Paulownahof middels een 

hellingbaan met slagboom 

t.b.v. toegangscontrole.

De parkeerbak wordt 

gemaakt van betonnen 

keerwanden en voorzien van 

klinkerbestrating en afvoer-

goten voor het hemelwater. 

Aan de parkzijde worden de 

keerwanden voorzien van 

hekwerk van ca. 1 meter 

hoog.

Parkeerbak 

S I T U A T I E
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M O D E R N E  A F W E R K I N G 
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U betrekt straks een woning die geheel klaar is om te worden afgewerkt 

naar uw eigen smaak. Dat houdt in dat uw woning aan de buitenzijde geheel 

gerestaureerd is zoals beschreven op pagina 8 en 9. Daarnaast wordt het huis 

van binnen afgebouwd en ingedeeld conform de afgebeelde plattegronden en 

de onderstaande beschrijving en afwerkstaat in deze brochure.

Binnenzijde gevels 

• Om de warmte-isolatie van het gebouw te verbeteren, wordt aan de 

binnenzijde van de bestaande buitengevels (behalve bij de trappenhuizen) 

een geïsoleerde voorzetwand geplaatst. Deze voorzetwand bestaat uit een 

gegalvaniseerde metalen frame met daartussen isolatie. Het metalen frame 

is aan één zijde voorzien van een gipsplaat. 

• Het bouwbesluit vereist een isolatiewaarde van tenminste 1,3 m2K/W. 

Omwille van comfort en energiezuinigheid wordt de gevel van deze woning 

minimaal 3,5 m2K/W. De warmteweestand (Rc-waarde van het totale 

gevelpakket bedraagt, waar mogelijk, minimaal 3,5 m2K/W). 

• Daar waar beperkte ruimte is wordt zo maximaal mogelijk geïsoleerd. 

Uitzondering is het trappenhuis, dat wordt niet geïsoleerd. Het trappenhuis 

is voorzien van een (deels nieuwe) spouwmuur.

Vloeren

• De bestaande vloer van de begane grond wordt verwijderd en vervangen door 

een nieuwe, geïsoleerde, in het werk gestorte betonvloer met een Rc-waarde 

van minimaal 3,5 m2K/W (m.u.v. vloertje trappenhuis).

• De bestaande houten verdiepingsvloeren blijven gehandhaafd. Ter plaatse 

van de badkamer en het toilet wordt een zwaluwstaartvloer met zandcement 

laag aangebracht. Daarmee ontstaat er niveauverschil tussen de vloer in de 

badkamer en het toilet, en de andere ruimte.

• Op de begane grond wordt een dekvloer aangebracht. Op de verdiepingen zijn 

de vloeren voorzien van de bestaande houten planken/platen. 

Water

De koudwaterleiding wordt aangelegd naar:

• de gootsteenmengkraan (afgedopt)

• de vaatwasser (afgedopt)

• de closetcombinatie(s)

• de fonteincombinatie(s)

• de badmengkraan

• de douchemengkra(a)n(en)

• de wastafelmengkra(a)n(en)

• de wasmachinekraan

• de inlaatcombinatie voor de warmwatervoorziening

De warmwaterleiding wordt aangelegd naar:

• de keukenmengkraan (afgedopt)

• de badmengkraan

• de douchemengkra(a)n(en)

• de wastafelmengkra(a)n(en)

Plafonds

• Onder de bestaande houten vloeren zal een metalstud plafond worden 

aangebracht, opgebouwd uit gegalvaniseerde metalen regels met een gipsplaat.

• Het hellend dak wordt aan de binnenzijde geïsoleerd en voorzien een 

gipsplaat. Daarmee wordt een RC waarde van 3,5 m2K/W behaald. 

Binnenriolering

• De gescheiden riolering voor de sanitaire toestellen, keuken en cv-ketel 

wordt uitgevoerd in recyclebaar PVC inclusief de benodigde hulpstukken, 

ontspanningsvoorzieningen en ontstoppingsstukken. 

• Alle aansluitpunten in de keuken worden afgedopt aangebracht. 

• Tevens krijgt de zolder aparte afvoer voor, gecombineerd, een condensdroger 

en wasmachine.

Binnenkozijnen en deuren

• De binnenkozijnen zijn metalen kozijnen zonder bovenlicht. 

• De binnendeuren zijn stompe, dichte, vlakke deuren. 

Binnenwanden

• De dragende wanden én de wanden met monumentale waarde worden 

gehandhaafd. Daar waar nieuwe wanden worden toegevoegd, worden 

deze uitgevoerd als zogenaamde ‘lichte scheidingswand’, opgebouwd uit 

metalstudwanden met een gegalvaniseerde metalen frame dat aan beide 

zijden is voorzien van één gipsplaat. 

• De wanden en plafonds worden behangklaar (groep 3) afgewerkt.

Ventilatievoorzieningen en rookgasafvoeren

• HR gasketel CW5 en lage temperatuurradiatoren

• Ventilatievoorzieningen en rookgasafvoeren

 De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Bij dit 

systeem wordt verse lucht via de te openen ramen in de gevels toegevoerd en 

vindt afvoer van de vervuilde lucht mechanisch plaats via de ventilatie-unit 

(MV-box). In de technische ruimte waar de MV-box geplaatst wordt, worden 

de kanalen in het zicht gemonteerd.

 De posities van de afzuigventielen zijn: De keuken, badkamer, toiletruimte 

en de plek van de opstelruimte van de wasmachine worden mechanisch 

geventileerd.

Elektra 

• De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over 

de benodigde groepen en aardlekschakelaar naar de diverse aansluitpunten. 

• Alle elektrische leidingen zijn geaard. 

• De aanleg- en aansluitkosten, alsmede de kosten voor ingebruikstelling 

met betrekking tot de elektrische installatie zijn in de koop-/aanneemsom 

opgenomen.

M O D E R N E  A F W E R K I N G 
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Begane grond

Entree (hal)

Vloerafwerking cementdekvloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking spuitstucwerk-klaar*

Overige voorzieningen rookmelder

 1 deur (huis) belinstallatie, drukknop naast voordeur en beltrafo

 in meterkast, deurschel

Verblijfsruimte (woonkamer/keuken)

Vloerafwerking cementdekvloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Overige voorzieningen kamerthermostaat, bediening afzuiginstallatie, 

 de woning wordt geleverd exclusief keuken

Trappenhuis 

Vloerafwerking cementdekvloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Trap/traphek wit gegrond

Eerste verdieping

Verblijfsruimte (slaapkamer)

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Badruimte (badkamer)

Vloerafwerking vloertegels ca. 33 x 33 cm volgens monster

Wandafwerking wandtegels ca. 25 x 40 cm volgens monster 

 tegels aangebracht over volle vertrekhoogte

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Toiletruimte

Vloerafwerking vloertegels ca. 33 x 33 cm volgens monster

Wandafwerking wandtegels ca. 25 x 33/40 cm volgens monster,

 tot ca. 150 cm boven de afgewerkte vloer. Boven de 

 wandtegels sausklaar, glad stucwerk aangebracht.

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Overloop 

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Berging 

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Tweede verdieping

Verblijfsruimte (slaapkamer)

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Technische ruimte

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerkklaar*

Overige voorzieningen groepenverdeelkast, verdeler cv,  

 CV-ketel, ventilatie-box

Bergruimte

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

A F W E R K S T A A T

*)vlakheidsklasse stabu groep 3

S A N I T A I R
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Tweede verdieping

Verblijfsruimte (slaapkamer)

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Technische ruimte

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerkklaar*

Overige voorzieningen groepenverdeelkast, verdeler cv,  

 CV-ketel, ventilatie-box

Bergruimte

Vloerafwerking bestaande houten vloer

Wandafwerking behang-klaar*

Plafondafwerking structuurspuitwerk-klaar*

Sanitair afbouwvariant

De sanitaire ruimten van de woningen zijn van alle luxe voorzien zoals vrijhangende toiletten 

en thermostaatkranen bij zowel het bad als de douche. Het is in het toilet op de eerste 

verdieping niet mogelijk om een vrijhangend toilet te plaatsen. Daarom is hier een staand 

exemplaar voorzien. Al het keramische sanitair komt van het topmerk Villeroy & Boch uit de 

O’novo serie en wordt voorzien van kwalitatief hoogwaardige Venlo kranen uit de Nimbus 

serie. De inbouwreservoirs van de toiletten zijn van Geberit. De douche wordt compleet 

geleverd met glijstangset en douchegarnituur.

Meerwerk

De restauratie- en afbouwwerkzaamheden zijn zorgvuldig door ons bepaald. Desondanks is 

het natuurlijk mogelijk dat u aanvullende wensen heeft om de woning geheel naar uw eigen 

smaak aan te passen. Dat kunnen de vakmensen van Nico de Bont eveneens voor u uitvoeren. 

We gaan daarom graag met u in gesprek over uw aanvullende wensen, wijzigingen sanitair 

en tegelwerk, nadere afwerking, plaatsing van de keuken en mogelijke aanpassingen van de 

indeling. Dat laatste vanzelfsprekend afhankelijk van de stand van de bouwwerkzaamheden 

en de randvoorwaarden vanwege de monumentale status van het pand.

Villeroy & Boch toilet O’novo Villeroy & Boch fontein O’novo Venlo Nimbus éénhendel Ideal Standard Idealrain glijstangset

S A N I T A I R
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FASE 3, LUXE Appartementen 

De derde en laatste fase zal bestaan 

uit kleinschalige nieuwbouw met 

enkele luxe appartementen.

De Kroon van Zwijsen, nu nog een mooie 
belofte rondom een cultuurhistorisch 
waardevolle straat. Maar straks een in het oog 
springende ‘upgrade’ van de omgeving. 

FASE 2, De Zustertuin 

Het Franciscanessenklooster 

(Woonhuisnummer 18 en 20) en het 

achterliggende ensemble van refter 

en kapel droegen eind 19e, begin 

20e eeuw aanzienlijk bij aan het 

voorname karakter van de straat. 

De zusters vestigden zich er in 1891 

en zouden er tot 1929 blijven. 

En straks geven klooster, refter en 

kapel opnieuw historisch cachet aan 

de Kroon van Zwijsen. Wanneer de 

restauratie van de gebouwen en de 

herbestemming is afgerond, zorgt 

dit ensemble immers voor extra 

monumentale glans en glorie voor de 

Kroon van Zwijsen. 

W A T  N O G  V O L G T

FASE 1, Monumentale stadsvilla’s

De dubbele stadsvilla is in 1912 onder 

architectuur gebouwd in opdracht 

van twee Tilburgse ondernemers. 

De keuze voor de naam Bisschop 

Zwijsenstraat heet te maken met 

het statige karakter van de straat. 

Het was namelijk een belangrijke 

toegangsweg tot de volop florerende 

textielstad. Restauratie van deze 

dubbele binnenstadsvilla geeft de 

straat weer een deel van zijn oude 

glans terug. 

DISCLAIMER 

De inhoud van deze 

brochure is met zorg 

samengesteld. 

Desondanks kunnen er 

toch onjuistheden of 

fouten in staan. Om die 

reden kunt u aan deze 

brochure geen rechten 

ontlenen. De getoonde 

illustraties, foto’s en 

plattegronden geven 

slechts een impressie 

van het project en 

kunnen afwijken van 

de werkelijkheid.
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Originele bouwtekening uit 1912
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Hazenberg TBI

Postbus 112

5260 AC Vught

073 6 580 580

www.hazenberg.nl

ONTWIKKELING

Van de Water, vestiging Tilburg

Bredaseweg 368

5037 LG Tilburg

013-5952952

tilburg@vandewatergroep.nl

www.vandewatergroep.nl

Wijnen Architectuur bv

Postbus 1015

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

073 6 100 768

www.wijnenarchitectuur.nl

Nico de Bont | TBI

Postbus 76

5260 AB Vught

073 5 189 480

www.nicodebont.nl
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