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Monumentnaam**
Complex Isabellakazerne
Complexnummer

Complexnaam

521322

Isabellakazerne

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vught

Vught

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Reutsedijk

7

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Vught

K

Postcode*

Woonplaats*

Situering

5264 PC

Vught

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2173

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De KIOSK is geplaatst aan de zuidzijde van het plantsoen en neemt een centrale plaats in op het kazerneterrein: op
het middendeel tussen het hoofdgebouw en het 17de-eeuwse poortgebouw. De kiosk werd opgetrokken in 1932, ter
gelegenheid van het tienjarige bestaan van het Regiment Wielrijders, dat van 1922 tot 1940 in de Isabellakazerne
was gelegerd. Het gebouwtje vormde een geschenk van de officieren en onderofficieren van dit regiment, dat een
befaamd muziekkorps had. Het houtwerk en het dak van de kiosk werden in 1989 in de oude vorm vervangen.
Omschrijving
De kiosk bestaat uit een octagonaal podium, omgeven door een iets hogere bakstenen muur, met natuurstenen
blokken op de hoeken en een natuurstenen deklijst. Het podium heeft een houten vloer en is bereikbaar via een
bakstenen trap aan de noordzijde. Tegenover deze trap is in de podiummuur een afwateringsgat aangebracht,
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omlijst door natuurstenen blokken.
Boven het podium bevindt zich een achtzijdig overstekend schilddak op klossen, gedekt met leien. Het dak wordt
ondersteund door houten korbelen, die weer rusten op houten stijlen. Onder het dak een houten plafond, dat wordt
omgeven door een houten lijst, waarop wapenschilden zijn geschilderd.
Waardering
De kiosk is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als herinnering aan de vroeg 20steeeuwse militaire infrastructuur in Noord-Brabant en in het bijzonder aan het op de Isabellakazerne gelegerde
Regiment Wielrijders. De kiosk is daarnaast van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een
typologische ontwikkeling. De kiosk bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat
cultuurhistorisch van nationaal belang is. Tot slot is de kiosk van belang vanwege de gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Straatmeubilair

Kiosk(D)

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Poort
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