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STADSVERKENNINGEN TILBURG. 
 
Verslag ronde 11,  gelopen 6 juli 2020. 
Het gebied omsloten door de Leijparkweg, de Reigerstraat, de Broekhovenseweg 
en de Oude Hilvarenbeekseweg. 
 
Voordat we het verhaal van deze stadsverkenning beginnen een korte algemene inleidende 
uitleg. 
De wandelingen worden steeds gelopen door Ton Goossens, Ad van Eijck en George Bedaux. Ad 
maakt foto’s van de panden, George beschrijft  de wandelingen en Ton schuift de foto’s in de tekst 
van George. 
We hebben het over HIPpanden; HIP staat voor Heemkunde Inventarisatie Project. Wij geven een 
pand een HIPstatus als het geen gemeentelijk- of rijksmonument is maar wij ( Ton, Ad, en 
George) het wel monumentwaardig vinden.  
We hebben het regelmatig over het Bouwarchief. Vanaf 1906 is de gemeente Tilburg begonnen 
met het registreren van alle te bouwen en te verbouwen werken. In het bouwarchief zijn alle 
bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen van nieuwbouw en verbouwingen bewaard. 
Rond 2000 is dit  papieren archief ook digitaal in te zien. Van panden die voor 1906 gebouwd zijn 
staat in het bouwarchief dus geen informatie over de bouw zelf ter beschikking, wel informatie 
over verbouwingen van die panden die na 1906 hebben plaatsgevonden. 
Wij hebben het over verbeterpunten: dat zijn plekken die wij van een niet aanvaardbare 
kwaliteit vinden. 
We citeren met regelmaat uit:  
‘Het Tilburg e.o. van Architect Jos. Donders geschreven door Donders’ kleinzoon Wout van 
Bommel. 
De BONAS publicatie ‘Jos. Bedaux  architect (1910- 1989)’, geschreven door Christel Leenen. 
De serie ‘moNUmenten in Tilburg, deel 1, (nr 1 tm 100), 2 (101 tm 200) en 3 (201 tm 300) van de 
Heemkundekring Tilborch.  
‘Tilburg in 94 stadsverkenningen’ behandelt alle huizen en gebouwen van Tilburg. De nieuwe 
wijken De Blaak, Tilburg Noord en de Reeshof zijn in deze publicatie niet meegenomen evenals 
de voormalige gemeentes Berkel  Enschot en Udenhout. 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze stadsverkenning mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, scans, opnamen of enige andere  
wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het redactieteam van het redactieteam 
dat bestaat uit George Bedaux, Ad van Eijck en Ton Goossens. 
 
 

 Leijpark 1-3B 

We beginnen vandaag op de hoek van de Leijparkweg en de Reigerstraat na eerst 
de Mariakapel bij de ingang van het Leijpark bezocht te hebben. 
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We schreven over die kapel onlangs een moNUment van de week dat ik hier 
citeer: ‘Ons lieve vrouw ter baan maak dat wij richtig gaan’. Deze tekst in witte stalen letters versiert een tachtig 

centimeter hoog muurtje dat de basis vormt van een sobere wegkapel die in 1937 gebouwd is ter gelegenheid van het 
veertigjarig priesterfeest van Dr. P.C. de Brouwer. De kapel ligt aan de toenmalige Rijksweg Breda Eindhoven, nu de 
Ringbaan Zuid, op de kruising met toen de Beeksche Dijk, nu de Kruisvaardersstraat en de Prof. van Buchemlaan. Op de 
achtergrond het Leijpark, dat al in 1919 door Leonard Springer  ontworpen was, maar toen pas net als 
werkgelegenheidsproject was opgeleverd.  
Dr. P.C de Brouwer(1874- 1961), afkomstig uit Hilvarenbeek,  heeft veel betekend voor de culturele emancipatie van 
Brabant en heeft o.a. het Odulphuslyceum opgericht. Ook heeft onder zijn aansturing het Brabants Studentengilde voor 
tijdens en na de oorlog talrijke kapellen langs de Brabantse wegen gebouwd. 
Het wit geschilderde stenen Mariabeeld is van de hand van  beeldhouwer Manus Evers (Tilburg 1903- Mill 1981). 
Bekende werken  van hem zijn de kruiswegstaties in het Processiepark te Handel, een Maria-met-Kind beeld in een 
wegkapel in Moerdijk en een monumentaal beeld voor het Fraterhuis Petrus Donders in Tilburg. 
 

We gaan op de Leijparkweg zuidwaarts en hebben hier maar aan één kant 
bebouwing; aan de over kant ligt het Leijpark, 30 hectare groot. De rij woningen 
die hier op het park uitkijkt is rond de jaren vijftig gebouwd.  
We beginnen met een bouwplan van in totaal 28 woningen gebouwd in blokjes 
van telkens vier woningen, in opdracht van Bouw- en Handelsmij. N.V. Bouw, 
gebouwd in 1947, naar een ontwerp van architect Jan Robben in een 
traditionalistische stijl.  
 

 Leijparkweg 7,11 – Reigerstr 2 
 

 Parkietstr 2 – Leijparkweg 51 

Het betreft de volgende adressen: de hoekwoning Reigerstraat 2, Leijparkweg 
7 tm 49, de hoekwoningen Parkietstraat 1 en 2 en Leijparkweg 51 tm 55.  
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 Leijparkweg 9 

Op Leijparkweg nr. 9 is nog de authentieke gevel te zien met de originele 
raamindeling. Een mooie dakkapel met dwarskap met overstek en smalle 
raampjes, daaronder een zinken goot in het zicht gesteund door dragers die zo 
elegant zijn dat je ze geen klossen meer kunt noemen. In de bakstenen gevel zien 
we één vierruits raam boven de voordeur en daarnaast en daaronder  twee 
gekoppelde vierruits ramen. Dan een dichte  voordeur met een vierruits zijlicht 
dat aan de bovenkant afgedekt wordt door een strak betonnen plaatje. De 
hoekwoningen hebben hun voordeuren in de zijgevel gekregen waardoor in de 
voorgevel ruimte is voor een mooi rond raam. Alle woningen hebben een 
voortuin die begrensd wordt door een lage tuinmuur die aan de bovenkant 
subtiel afgewerkt  is  door een wit of soms groen geschilderde stalen bies. We 
zetten alle 28 woningen van dit bouwplan en nog eens 8 woningen van het 
volgende bouwplan, die identiek zijn aan deze 28, op onze HIPlijst.  
In dit eerste bouwblok zien we dat de hoekwoningen later erkers hebben 
gekregen op de plaats van de gekoppelde vierruitsramen. Ook zien we dat de 
ruimte tussen de woningblokken bijna overal later  opgevuld is met garages of 
bergingen. Niet overal met dezelfde architectonische kwaliteit. 
Op nr. 57 begint het tweede plan van NV. Bouw en Jan Robben: Leijparkweg 57 
tm 69 en Pauwstraat 1. Deze woningen zijn gebouwd in 1950 en waren geheel 
identiek aan de vorige 28. Dus plaatsen we ze ook op onze HIPlijst. Bij het laatste 
huis, op de hoek met de Pauwstraat zien we hoe het tuinmuurtje de hoek een 
mooie draai geeft. 
 

 Leijparkweg 71-77 

Dan begint op nr. 71 een ander bouwplan. Voor slechts vier woningen, nrs. 71 tm 
77, bouwjaar 1954.  De opdrachtgever is aannemer J.C.F. Schuurkes en het 
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ontwerp is van Dick Egberts uit Hilversum. Deze combinatie zagen we ook al in 
Fatima optreden.  
Bij nr. 77 zien we nog nog de dakkapel met zijn originele vierruits indeling. Ook 
de ramen op de verdieping hebben hier hun oorspronkelijke indeling behouden. 
Het woonkamerraam op de begane grond was in zes gelijke ruiten ingedeeld. 
Bij het volgend bouwplan valt Schuurkes als opdrachtgever af, blijft Dick Egberts 
en komt Bouw- en Aannemingsmij Bakhuizen uit Hilversum er bij.   
 

 Leijparkweg 107 
 

 Leijparkweg 121 

Het gaat hier om 25 woningen, vijf blokjes van 5, gebouwd in 1953, Leijparkweg 
nrs. 79 tm 127. Verder dezelfde architectuur als de vier van Schuurkes.   
 

 Leijparkweg 87-85 D 
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Nr. 87 heeft alle raamindelingen nog zoals het was in 1953, alleen de kleur van 
het schilderwerk wijkt af. Dat geldt ook voor de nog originele voordeur met glas 
achter siersmeedwerk. 
Voorbij nr. 127 verandert de sfeer, het groene Leijpark aan de overkant is 
intussen overgegaan in de stedelijke bebouwing van het Elisabeth Ziekenhuis en 
aan deze kant zien we de jaren vijftig bebouwing met  strakke stroken en 
voortuintjes veranderen in de verspringende woonblokjes van de jaren zeventig. 
De straat krijgt hier ook een andere naam en voorkanten zijn hier ineens 
achterkanten geworden. De straat blijft Leijparkweg heten maar we kijken naar 
de achterkanten van de Duifstraat.  
 

 Duifstr 132-136 + Leijparkweg 129 Trafo 

Eerst nog een trafohuisje dat nog zijn voordeur aan de Leijparkweg heeft en 
daarom Leijparkweg 129 als adres heeft gekregen. 
 

 Duifstr 94-108 achter 

Dan volgen in totaal 44 woningen van het bouwplan dat de Stichting Verenigde 
Woningcorporaties hier in 1976 heeft laten realiseren. Het ontwerp was van 
Buro voor Architektuur en Stedebouw Geenen Oskam uit Eindhoven. Duifstraat 
nrs. 180 tm 94. Het betreft bejaardenwoningen in twee lagen in geschakelde 
blokjes van telkens vier woningen. We zien hier zoals gezegd de achtergevels van 
de woningen. We lopen de Leijparkweg uit en slaan dan rechts  af de oude 
Hilvarbeekseweg op. Rechts zien we weer de achterkanten van de bejaarden-
woningen aan de Duifstraat. De linkerkant bewaren we voor onze volgende 
wandeling.  
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 Oude Hilvarenbeekseweg 38 B 

Voordat we de Duifstraat in lopen kijken we naar het hoekpand aan de overkant, 
Hilvarenbeekseweg nr. 38. We hebben aan dit rijksmonument een moNUment 
van de week besteed waar ik graag uit citeer: ‘De door een koe aangedreven gepleisterde 

karnmolen is uniek en behoorde nog bij een vroegere boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De naam 
van de opdrachtgever, Ant. Paulusse staat vermeld op een ‘eerste steen’ naast de voordeur. Ontwerper van de 
langgevelboerderij met veestal en inpandige bakoven was de Tilburgse architect Jos. Donders (1867-1960). In de 
voorgevel zijn alle vensters en het portiek getoogd. In aanzetten van ramen en deuren van het woongedeelte zien we 
witte verblendsteen, doorgezet als cordonlijst tot de stalruimte rechts. Onder de dakrand ook geprofileerde klossen en 
een sierrand van bak- en verblendsteen’  
 

 Oude Hilvarnbeekseweg 38 E 

De karnmolen en de varkensstal daarachter behoren ook tot het monument. De 
boerderij met bijgebouwen dateert van 1912. 
Ton heeft uitgezocht hoe de rossen van de rosmolens, in dit geval dus  de koe de 
molens hebben aangedreven. Ze liepen rondjes buiten om de ronde karnmolen. 
Dan gaan we de Duifstraat in. Rechts zien we de zijgevels van de 44 
bejaardenwoningen en links twee in 1992 gebouwde geschakelde woningen nr. 
79 en 77. We dachten aanvankelijk met het werk van één architect te maken te  
hebben maar nr. 79 is een ontwerp van Architectenbureau van der Kleij uit 
Goirle en nr. 77 is van Architektenburo Robben uit Tilburg. De verbindende 
schakel in het midden hoort nog bij nr. 79. Verspringende daken en smalle 
vensters  vallen op. 
 
  

Dan krijgen we aan de rechter- en linkerkant  twee omvangrijke bouwplannen 
van Bredero’ s Bouwbedrijf N.V. uit Utrecht. Het rechter plan is in 1949 
gerealiseerd en het linker in 1950.  
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Rechts 34 woningen, nr. 92 tm 26  en links 28 woningen nrs. 75 tm 65 en 57 tm 
15. Aan de hand van de nummers 92 en 90 leg ik uit hoe de gevels er in 1949 uit 
gezien moeten hebben. De voordeur zoals bij 92 met ongeschilderde zandstenen 
sluitstenen en afdakje.  De deur zelf was zesruits. Het woonkamerraam was in 
negen ruiten verdeeld. Het raam er boven was vier ruits. De hoekhuizen hebben 
boven één raam in de voorgevel gekregen; de tussenhuizen hebben twee ramen. 
Bijna overal zijn de ramen kaal gemaakt, van vier- of negenruits naar enkelruits.  
We beschrijven de woningen per bouwblok. Nr. 92 heeft een soort garage 
aangebouwd. Ook nr. 86 heeft een garage toegevoegd (1992). Ook zien we hier 
een dakkapel. De voordeur heeft hier nog de authentieke zes ruiten. 
 

 Duifstr 84-72 

Bij het volgende bouwblok, nr. 84 tm 70  hebben nrs. 74 en 72 hun raam 
verlaagd in 1972 en heeft nr. 70 in 1967 een erker gekregen. 
Dan kijken we naar de overkant, nrs. 75 tm 65. Daar zien we bij nr. 75 nog het 
originele bovenraam en de zesruits voordeur . Bij nr. 67 zien we boven de nok 
van het dak ramen van een achteraanbouw in het zicht verschijnen(1989). Hier 
is het negenruits raam in een wat zwaardere uitvoering in het gevelbeeld 
teruggekeerd. Bij nr. 65 zien we een garage met schilddak (1989) tegen de 
zijgevel. 
 

 Zwaluwstr 4-12 

We maken even een uitstapje links de hoek om naar de Zwaluwstraat waar we 
aan de linker kant een blokje van zes huizen aantreffen ( nr. 2 tm 12) die horen 
bij een bouwplan voor in totaal 42 woningen die hier en in de Arendlaan in 1953 
gebouwd zijn in opdracht van Ir. Jan de Jong van Publieke Werken.  
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 Zwaluwstr 10-12 

Aan de hand van de gevel van nr. 10 leg ik uit hoe deze huizen er in 1953 bij 
oplevering hebben uitgezien. De dakkapel is met zijn vierruits venster nog 100% 
origineel. Dat is ook het geval met de twee vierruits ramen op de verdieping. Het 
woonkamerraam beneden was zesruits; het had een horizontaal kalf in het 
midden en drie verticale stijlen. De voordeur was dicht tot een meter hoog en 
daarboven een vierruits raam. De zesruits woonkamerramen zijn in 1965 alle 
door de toenmalige eigenaar, de Gemeentelijke Woning Dienst, vervangen door 
de drieruits ramen die we nu zien. Nr. 2 heeft in 1989 aan de achterkant een 
serre gebouwd die ook een stukje naar de zijgevel is doorgetrokken. Het zijn nog 
steeds mooie huizen met voorgevels die ter plaatse van de voordeuren over twee 
lagen risaliseren. De dakkapellen geven die risalisatie nog een extra accent. We  
zien achter tuinmuurtjes met ezelsruggen goed onderhouden voortuinen. 
 

 Duifstr 57-47 

We gaan verder met de Duifstraat. Eerst links, het blokje van zes huizen, nr. 57 
tm 47. Ter herinnering: Bredero, 1950, totaal 28 woningen. Op de hoek heeft nr. 
57 met zijn erker aan de voor- èn zijkant  wel erg flink uitgepakt (1969). Boven 
de voordeur is hier een royaal bemeten afdak gehangen. Nr. 53 heeft in 1981 zijn 
raam verlaagd. Nr. 49 heeft dat ook gedaan maar onduidelijk is wanneer dat 
gebeurd is. Nr. 47 heeft in 1982 een laag raam en een garage gekregen. Het 
volgende blokje, deze keer van acht woningen dient zich al aan, nrs. 45 tm 31. Nr. 
45 heeft in 2008 een garage gekregen. Op de tekening voor die garage stond nog 
een hoog raam. Bij nr. 41 zien we een laag raam dat in 1997 is aangebracht  en de 
garage van nr. 31 is van 2005. 
We kijken weer naar de overkant waar we bij het blok  van nr. 68 tm 54 gebleven 
waren.  Ook hier ter herinnering: Bredero, 1949 en in totaal 34 woningen. Nr. 68 
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heeft een erker gebouwd in 1966 en een aanbouw tegen de zijgevel in 1995. De 
erker van nr. 66 dateert van 2005.  
 

 Duifstr 54-56 

Bij nr. 62 zien we nog (of is het ‘weer’ ?) in de woonkamer een negenruits 
venster en nr. 54 heeft een erker die van 1969 dateert.  
Ook hier dient zich een volgend blok aan, van zes woningen deze keer: nr. 52 tm 
42. Nr. 52 heeft hier een laag woonkamerraam.  Nr. 48 (1964), nr. 46 (1972) en 
nr 44 ook.  
Dan zijn we gekomen bij het laatste blok Bredero aan deze kant, nr. 40 tm 26 en 
dat betekenen weer acht woningen. De zijaanbouw van 40 dateert van 1994, de 
erker van 34 van 2005 en het lage raam van 32 van 1973. De lage ramen van nrs. 
30, 28 en 26 hebben geen datum evenals het afdak boven de voordeur bij nr. 26. 
Nr. 36 heeft boven nog de authentieke vierruitsindeling in de vensters. 
De overkant is weer aan de beurt, de laatste blok van de 28 van Bredero, nr. 29 
tm 15. De erker van 29 dateert van 1968.  
 

 Duifstr 23 

Nr. 23 heeft met zijn woningbrede dakkapel(2003) en ronde erker(2001) flink 
uitgepakt. Nr. 17 bouwde in 1989 zijn drieraams dakkapel en nr. 15 bouwde zijn 
hoekhuis in 2009 aan alle zijden uit. Bij nr. 21 valt ons de mooie boom en het 
groene gazon op. 
Even weer een uitstapje naar links voor vier woningen aan de rechterzijde van 
de Pauwstraat, nrs. 13 tm 7. Het betreft hier vier woningen die horen bij een 
bouwplan van in totaal 52 woningen en 5 winkelhuizen aan de Arendlaan, 
Arendplein, Pauwstraat en Duifstraat gebouwd in 1950 in opdracht van Bouw- 
en Handelmij. N.V. Bouw, naar een ontwerp van Jan Robben. We staan bij nr. 13 
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even stil om te laten zien hoe deze woningen er in 1950 uit hebben gezien. Voor 
de dakkapel verwijs ik naar de dakkapel van het hoekpand links dat nog de 
originele dakkapel heeft. Ook voor de bovenramen kijken we naar de 
bovenramen van deze buurman. Dit zijn nu twee gekoppelde vierruits ramen 
maar dat waren oorspronkelijk twee gekoppelde zesruits ramen. En beneden 
had de woonkamer ook deze twee gekoppelde zesruits ramen, maar die waren in 
zijn geheel iets breder dan de bovenramen. 
 

 Duifstr 13a tuin 

Het hoekhuis heeft zijn adres in de Duifstraat gekregen: nr. 13a. In 1962 werd 
deze woning verbouwd tot winkelhuis. Ook hier zijn alle ramen kaal gemaakt. 
Dan volgt hier aan de linkerkant een blokje van drie woningen, nrs. 13 tm 9. Ook 
deze maken onderdeel uit van het bouwplan voor 52 woningen van Jan Robben. 
Deze hebben kennelijk geen dakkapellen gekregen. Bij nr. 11 zien we op de 
eerste verdieping gekoppelde zesruits ramen.  
We kijken weer naar de overkant naar het hoekpand op Pauwstraat 3. Dat hoort 
weer bij een ander bouwplan van de Bouw- en Handelmij. N.V. Bouw en Jan 
Robben dat dateert van 1946 en dat in totaal 54 woningen betreft. (Condor-
straat, Lijsterstraat en Vogelplein). Alle vierruits ramen zijn hier kaal gemaakt en 
er is een grote dakkapel in het dak verschenen.  
 

 Duifstr 22-16 

Dan is de Duifstraat weer aan de beurt. Hier wordt het 54 woningenplan van N.V. 
Bouw en Robben voortgezet met twee blokje van zes woningen, nr. 24 tm 2. 
Eerst zoals gebruikelijk een uitleg hoe er deze huizen in het bouwjaar 1946 
hebben uit gezien aan de hand van woning nr. 24. De drie ramen boven waren 
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vierruits. Het grote raam beneden is de vervanger van twee smalle vierruits 
vensters. In alle huizen zijn de vierruits ramen vervangen. 
Bij nr. zien we een carport in een deel van de voortuin en een met pannen bedekt 
lessenaarsdakje boven de voordeur. 
 

 Parkietstr 4 

Het hoekhuis van het laatste blok heeft zijn adres in de Parkietstraat gekregen, 
nr. 4.  
 

 Parkietstr 2-4 

Mooi hoe hier, en net ook in de Pauwstraat, de rij woningen beëindigd wordt 
door de gevel van het eindhuis een meter op te tillen. Ook hier was deze extra 
ruimte blijkbaar niet genoeg. In 1964 is het huis uitgebreid met een erker en een 
grote dakkapel.   
We gaan weer terug naar de overkant waar ons nog een klein blokje te wachten 
staat: nr. 7 tm 1. Weer vier woningen van de 52 en 5 van N.V. Bouw en Robben. 
Nr. 3 heeft in 1978 zijn woonkamerraam verbreed en nr. 1 heeft zich in 2001 een 
erker aangeschaft. 
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 Arendplein 26-23 

We gaan links af het Arendplein op. Hier zien we op nr. 23 tm 27 de vijf 
winkelhuizen van het plan van de 52 woningen. Ze vormen met zijn vijven één 
mooie wand van het plein. De winkels zijn geen winkels meer maar ogen 
ondanks de vitrage toch nog als winkels. De raamindelingen boven zijn wat 
anders geworden maar dat stoort niet, het geheel oogt evenwichtig. Aan de hand 
van nr. 24 een korte uitleg hoe de winkelhuizen er in 1950 hebben uitgezien. De 
winkeldeur lijkt dezelfde gebleven te zijn. De etalageramen waren per stuk in 
acht ruiten verdeeld, horizontaal in tweeën en verticaal in vieren. De twee 
bovenramen waren per stuk twee gekoppelde zesruits ramen (verticaal in 
tweeën en horizontaal in drieën). De dakkapellen hadden twee vierruits 
raampjes. We zetten deze interessante gevel op onze HIPlijst. 
Dan gaan we naar de oostwand van het plein. Hier krijgen we weer een vervolg 
op het 54-woningen-plan. Het hoekhuis heeft zijn adres aan de Parkietstraat, nr. 
3. Ook dit huis is hier een meter verhoogd en blijkbaar was dat hier ook niet 
voldoende. Aan de Parkietstraat  is het huis uitgebreid met een entree (1991) en 
een dakkapel (1987) en aan de pleingevel met een erker (1987). 
Dan maken we met de nrs. 22 tm 16 op het Arendplein deze rij af. 54 woningen, 
1946 N.V. Bouw en Jan Robben. Op nr. 22 heeft nog de twee ramen die in de 
woonkamer zaten. De negen ruiten zijn echter tot één ruit teruggebracht. Het 
raampje naast de voordeur heeft hier nog de originele indeling. 
Op twee adressen hebben we nagezocht wanneer de dubbele ramen er op de 
begane grond uit zijn gegaan. Op nr. 18 was dat in 1967 en op nr. 16 in 1963. 
De volgende rij heeft geen verhoging op de hoeken gekregen, zelfs geen 
schoorsteen.  
 

 Arendplein 15-12 
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Een rij van vier woningen nr. 15 tm 12. Nr. 14 heeft zijn gootondersteuners 
onderhoudsarm ‘afgeplankt’. Ook hier hebben we op twee adressen onderzocht 
wanneer de woonkamerramen één gemaakt zijn. Dat gebeurde op 15 én 13 in 
1966.  
En dan volgt een zelfde rij van vier woningen, nr. 11 tm 8. Hier heeft nr. 11 de 
fraaie klossen van Robben afgeplankt. Hier schaften 10 en 9 in 1968, resp. 1966 
hun grote woonkamerraam aan.  
 

 Arendplein 1-2 

Dan wordt deze wand afgewerkt zoals hij begon, met een rij van zeven 
woningen, nrs. 7 tm 1 en een verhoogd hoekpand Reigerstraat 4. Hier weer twee 
adressen met bouwjaar grote ramen, nr. 7 in 1967 en nr. 6 in 1970. 
En ook hier heeft het verhoogde hoekpand, Reigerstraat 4,  niet genoeg gehad 
aan deze verhoging. In 1977 wordt een grote erker die de hoek om gaat aan het 
huis toegevoegd.  
We gaan naar de derde wand van het plein, de westkant die in drie  
bouwblokken verdeeld is. Het bouwblok begint en eindigt met een lage 
tweelaagse woning en heeft daar tussen in drie of twee  hoge tweelaagse 
woningen, die ook nog eens een meter voor de lage woningen uit komen. Ook 
deze in totaal 13 woningen horen bij het bouwplan van 52 woningen en 5 
winkelhuizen van Robben en de N.V. Bouw van 1950. 
 

 Arendplein 40-36 

In het eerste blok van vijf woningen, nr. 40 tm 36, zien we bij nr. 37 nog een 
dakkapel met de oorspronkelijke raamindeling en op de verdieping de originele 
twee aan twee gekoppelde negenruits vensters. Zo’n zelfde gekoppeld venster 
heeft in het beneden raam gezeten. Tegen de zijgevels van de lage woningen zien 
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we onder een lessenaarsdakje een uitbouw van een meter breed met daarin drie 
getoogde, katholiek aanvoelende, ramen.  
 

 Arendplein 35-32 

In de tweede rij, die vier woningen telt, nr. 35 tm 32 zien we de gevel van nr. 34  
verder naar voren opschuiven met een erker die van 1977 dateert.  
 

 Arendplein 31-28 

In de derde rij, nr. 31 tm 28 heeft nr. 28 de gekoppelde vensters op de verdieping 
terug gebracht maar niet in de oorspronkelijke negenruitsversie. Hier is rond 
2007 het hele huis aan de voor- zij- en achterkant uitgebreid in een andere dan 
de Jan-Robben-stijl. 
Wij gaan de Arendlaan in waar het plan van de 52 woningen van Jan Robben en 
de N.V. Bouw, bouwjaar 1950, wordt vervolgd. Eerst aan de rechterkant een 
bouwblokje van vier woningen, nr. 1 tm 7. Het zijn woningen zonder luxe 
geweest, vier op een rij, geen verspringende gevels. De ramen waren ook hier 
alle gekoppelde negenruits vensters. Van de gevels die we nu zien zijn er drie 
(1,3 en 7) onlangs zichtbaar  opnieuw gevoegd. Ook heeft nr. 1 een woningbrede 
dakkapel gekregen. De erker van nr. 5 dateert van 1972 en die van 7 van 1969. 
Ook hier zien we tegen de zijgevels, de vrome uitbouwtjes. 
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 Arendlaan 9-13 

Dan volgt een rijtje van drie woningen: nr. 9, 11 en 13. Nog steeds 52 woningen 
en 5 winkels, 1950. Dit zijn hogere woningen en hebben bovendien 
oorspronkelijk al een dakkapel gekregen. Nr. 9 heeft in 1969 een erker gekregen 
en nr. 13 in 1971.  
We gaan terug voor de overkant en zien daar weer een blokje  van vier woningen 
van het lage type van de 52 woningen Robben, 1950, nr. 2, 4, 6 en 8. De erker en 
dakkapel bij nr. 6 zijn in 1975 toegevoegd. Vervolgens krijgen we een blokje van 
drie woningen weer van het lage type, nr. 10 tm 14. Nr. 10 heeft een afdakje 
boven zijn voordeur toegevoegd en dat is alles bij dit rijtje. 
Dan resteert nog het laatste blokje woningen van het 52 woningenplan, aan de 
overkant, woning nr. 15 tm 21.  Vier lage woningen, zonder dakkapellen en dat 
laatste is nog steeds zo. Nr. 15 heeft in 2007 aan de zij- en achterkant 
aangebouwd. Nr. 17 heeft sinds 1977 een erker en bij nr. 19 is die in 2002 aan 
het huis toegevoegd. 
We steken de Pauwstraat over en zien daar op de hoek een aantal woningen die 
hier in deze naoorlogse traditionalistische stijl niet zo goed passen. We zagen ze 
al eerder vandaag maar daar vielen ze zo vlakbij afwijkende bebouwing van de 
Elisabeth Ziekenhuis niet zo uit de toon. Het zijn weer de achterkanten van de 
woningen die we zien. Dezelfde bejaardenwoningen, weer gebouwd in opdracht 
van de SVW, ook in 1976, een ontwerp van Geenen Oskamp. Hier is het aantal 
kleiner, 24 stuks, dezelfde woningen, niet aangepast aan de omgeving, geen 
enkele rekening gehouden met de zorgvuldig ontworpen bestaande 
wijkstructuur.   
 

 Pauwstr 4a-6d 
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 Pauwstr 8a-8d 

Via de Pauwstraat zijn de woningen bereikbaar: nrs. 2a tm 2d, 4a tm 4d, 6a tm 
6d, 8a tm 8d, 10a tm 10d en 12a tm 12d.  
Of er niets aan de hand is begint  Robben op nr. 31 zijn volgende rij van vier 
woningen. 52 staan er op het programma dus hij moet nog even vooruit. Of zijn 
er een aantal voor die bejaardenwoningen moeten wijken? Nr. 31 tm 37. We 
herkennen ze, de woningen met de zijwangen en negenruits ramen. Nr. 31 heeft 
in 1970 een serre aangebouwd. De dakkapel dateert van 2002. Bij de dakkapel 
van 33 kan ik geen datum vinden. 
We gaan terug naar de overkant waar op nr. 16 Ir. Jan de Jong van Publieke 
Werken verder gaat met zijn plan voor 42 woningen. Het bouwjaar was 1953. 
We zagen ze al in de Zwaluwstraat. Hier het type zonder risaliserende gevels. Nr. 
18 heeft nog de oorspronkelijke dakkapel en bovenramen. Het benedenraam was 
zesruits maar is bij alle woningen door de GWD in 1965 veranderd in een 
drieruits raam zoals we dat op nr. 18 nog kunnen zien. Deze rij is vier woningen 
lang, nr. 16 tm 22. 
De volgende rij, nr. 24 tm 34, zes woningen,  herkennen we weer van de 
Zwaluwstraat: de risaliserende gevels. Een mooie rij woningen, nog vrijwel 
‘ongeschonden’. Ook hier weer de fraaie tuinmuurtjes zonder poortjes, 
verzorgde voortuinen. 
 

 Arendlaan 36-46 

Ook de volgende rij van zes, nr. 36 tm 46 is van het risaliserende type. Ook hier 
goed onderhouden tuinen . De garages van nr. 46 en 48 dateren van resp. 1992 
en 1989. 
Met de garage van 48 zijn we al aan de volgende rij begonnen, een rij van drie 
woningen, nr. 48 tm 52, van het eenvoudige type. Nr. 48 heeft in 1998 zijn 
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dakkapel vergroot. Ook in dat jaar bouwde nr. 52 zijn erker. Nog steeds hebben 
we het over het bouwplan voor 42 woningen van P.W. directeur Ir. Jan de Jong, 
gebouwd in 1953.  
 

 Arendlaan 41-43 

We gaan de draad weer aan de overkant oppakken, waar we bij het rijtje van 39 
41 en 43 waren gebleven. Ook Jan de Jong blijkt overgestoken te zijn en hier het 
ontwerpen van Jan Robben overgenomen te hebben. Hier eenzelfde rij van drie 
woningen als we net aan de overkant zagen, van het eenvoudige type. En ook 
hier geldt het bouwjaar van 1953. De erker van nr. 39 dateert van 2000 en die 
van 43 is blijkbaar nog zo nieuw dat hij nog  niet geregistreerd staat in het 
bouwarchief. 
Dan volgt een ‘risaliserende’ rij van zes woningen, nr. 45 tm 55,  Jan de Jong en 
1953. Hier heeft nr. 53 sinds 2006 een erker. Nr. 55 heeft samen met nr. 57 in 
2002 een zelfde garage laten bouwen, mooi, zo’n afstemming. Doordat de 
garages bijna in één lijn liggen met de voorgevels van beide blokken lijken de 
blokken aaneen gegroeid te zijn. 
 

 Arendlaan 57-61 

Toch begint bij nr. 57 een nieuw blokje van drie woningen, nr. 57 tm 61. Ze zijn 
van het eenvoudige, niet risaliserende type. Nr. 57 heeft  zijn woonkamerraam 
een andere indeling gegeven. De oorspronkelijke indeling was ook verticaal in 
drieën maar horizontaal slechts in tweeën, dus is dit weer een nieuwe variant. 
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 Arendlaan 63-69 

We steken de Zwaluwstraat over en krijgen hier zonder verdere aanleiding  heel 
andere huizen te zien. Een rij van vier woningen, nr. 63 tm 69, gebouwd in 1958, 
in opdracht van G.W. Coolen naar een ontwerp van ... ja we kunnen het niet 
geloven Jan Robben. Geen rode dakpannen meer op de daken en rode bakstenen 
gevels. Donkere daken met daaronder glas en plaatwerk in de gevels.  Is dit 
dezelfde architect ? 
 

 Arendlaan 71-81 

Verbaasd lopen we door, naar de volgende rij, nr. 71 tm 81, zes woningen, ook 
modern, maar deze  zijn in 1965 gebouwd, al weer zeven jaar later. J.C.F. 
Schuurkes is de bouwer geweest en A. Heerkens zijn architect. Hier zien we 
achter de forse balkons nog baksteen in de gevels. Ook antracietkleurige pannen. 
De woningen hebben voortuinen gekregen maar blijkbaar geen erfafscheiding in 
de vorm van een uniform tuinmuurtje.  
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 Arendlaan 62-54 

Aan de overkant resten ons nog twee rijen woningen. Nog een slotakkoord van 
de 42 woningen van Jan de Jong , vijf woningen, nrs. 54 tm 62, van het niet 
risaliserende type. De buitenste woningen, nr. 54 en 62 hebben nog in grote 
lijnen het vertrouwde 1953 zicht.  De drie middelste lijken geheel vernieuwd te 
zijn. Opnieuw gevoegd, en nieuwe kozijnen. Ook de voortuinen hebben een heel 
ander uiterlijk gekregen. De oude in formaat afwijkende dakkapel van nr. 56 valt 
op. En natuurlijk ook het grote bijgebouw naast nr. 62 dat hier in 1998 in beeld is 
verschenen.  
Het laatste blok van deze prachtige Arendlaan staat er nog geen twintig jaar. 
2003 is het bouwjaar. Van der Weegen Bouwontwikkeling gaf opdracht voor de 
bouw van deze vijf woningen. Architectenbureau Snoeren uit Dongen  
introduceert hier in deze wijk een dak zonder de vertrouwde bakstenen 
schoorstenen. Kleine kunststof pijpjes zorgen voor vervanging. Beneden zien we 
direct onder een royale dakoverstek in een witte stuukwerk strook ruime ramen 
aangebracht. Op de begane grond dezelfde ramen maar dan in een bakstenen 
gevel opgenomen. Naast deze ramen in een portiek de entree van de woningen.  
 

 Oude Hilvaranbeekseweg 34-28 

We gaan de laan uit en slaan rechtsaf de Oude Hilvarenbeekseweg in waar we 
ons vandaag beperken tot de rechter kant, de even nummers. 
Nr. 36 tm 28 zijn vijf huizen die in 1958 zijn gebouwd door aannemer J. 
Schuurkes naar een ontwerp van Architectenbureau A. Heerkens. Aan de hand 
van woning 30 kunnen we uitleggen hoe deze woningen er in 1958 uit gezien 
hebben. De dakkapel en het raam boven de voordeur is nog oorspronkelijk.  
Het grote raam op de verdieping was ook verticaal in drieën gedeeld zoals nu 
maar in drie ramen van dezelfde afmeting. Het raam eronder had links een  



 20 

verticale stijl op 60 cm uit de zijkant. En dit smalle raam had op een 40 cm van de 
bovenkant een horizontale spijl voor een bovenlicht.  
 

 Oude Hilvarenbeekseweg 30-32 D 

Boven de iets terug liggende voordeuren zien we hier nog steeds een strak en 
dun afdakje. Bij de meeste woningen zien we van het oorspronkelijk ontwerp 
weinig terug. 
 

 Oude Hilvarenbeekseweg 26  

De woning op nr. 26 is in 1965 toegevoegd aan het rijtje. Deze is ook door 
Schuurkes gebouwd en door Heerkens getekend, samen met vijf woningen die 
we direct zien in de Korhoenstraat. De grote dakkapel en het pannendak boven 
de entree zijn later toegevoegd. De aanbouw aan de zijkant had oorspronkelijk 
een plat dak. Later is dit bijgebouw met een kap met dakkapel uitgebreid. 
We steken de Korhoenstraat over en beginnen daar aan een nieuwe rij 
woningen, nr. 24 tm 8,  negen van de veertien woningen die de aannemers Fa. 
Heerkens van Bavel en de Fa. A.J. Remmers hier gebouwd hebben in 1950, naar 
een ontwerp van Heerkens Bouwkundig Bureau, zoals Noud Heerkens zich toen 
noemde. Ook hier een uitleg van hoe de woningen er uit gezien hebben in 1950. 
Hiervoor kijken we naar 24. Alle woningen kregen een dakkapel behalve de 
eindwoningen want die hebben een zolderraam in de zijgevel gekregen. Voor de 
dakkapel kijken we even naar nr. 20. De vorm is nog origineel. Het  raam was 
vierruits. Bij nr. 24 zien we op de verdieping de originele vierruits ramen. Daar 
onder was het woonkamerraam in negen gelijke ruiten verdeeld. 
Nr. 22 heeft in 2008 zijn dakkapel vergroot. Nr. 18 heeft rond 2015 zijn gevel een 
grondige onderhoudsbeurt gegeven. Hier heeft het woonkamerraam een zesruits 
variant gekregen. De woningen 12 en 10 hebben een extra travee gekregen. De 
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voordeur zit hier in het midden van het huis. Het kleine raam op de begane 
grond was hier oorspronkelijk zesruits. Deze beide woningen hebben hun 
dakkapellen verbreed, nr. 12 in 2002 en 10 in 2001. Het huis na nr. 8 heeft zijn 
voordeur aan de Zwaluwstraat en daar het adres nr. 20 gekregen. In de gevel aan 
de Oude H’beekseweg  had je boven drie vierruits ramen en onder één 
negenruits raam.  
 

 Zwaluwstr 15 D 

Aan de overkant loopt het bouwplan van Heerkens en Remmers door met de 
elfde woning, Zwaluwstraat 15. Deze heeft  in 2006 zijn voordeur naar links 
verplaatst en daar een afdakje boven laten hangen en vervolgens in 2008 een 
grote dakkapel aangebracht. 
 

 Zwaluwstrn7-1 

Nu we toch in de Zwaluwstraat beland zijn vervolgen wij de weg hier. Aan de 
linkerkant zien we de eerste woningen van een groot nieuwbouwproject dat hier 
onlangs is gerealiseerd in opdracht van TIWOS (Tilburgse Woonstichting). De 
architectuur is van KAW Eindhoven, ( Koöperatieve Architekten Werkplaats). 
Het bouwplan omvat de nieuwbouw van 222 en de renovatie van 81 woningen. 
Het plan is in 2014 opgeleverd. Het gaat om duurzame woningen met een E.P.C. 
van 0,0. We zien onder strakke zwarte daken mooie gevels met  verzorgd 
metselwerk in Vlaams verband.  
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 Zwaluwstr 13a-9 

Hier aan de linkerkant nr. 13a, 13, 11 en 9 en 7 tm 1.  
 

 Zwaluwstr 18 

Aan de overkant staat op nr. 18  nog een woning van 1928, gebouwd en 
waarschijnlijk ook getekend door de timmerman P.J. van Reusel. De 
raamindelingen zijn veranderd.  
 

 Zwaluwstr 16a-14 

Dan volgen vier woningen van bouwplan ‘2014’ zoals ik dit bouwplan verder in 
het verslag zal noemen (TIWOS en KAW) nr. 16 a, 16, 14a en 14.  
We gaan rechtsaf  de Korhoenstraat in en zien daar op nr. 119 een eenlaagse 
woning met opvallend siermetselwerk naast twee smalle ramen. Ook deze 
woning hoort bij plan ‘2014’. 
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 Korhoenstr 130  

Dan gaan we naar de overkant en zien daar naast het huis dat we net aan de 
Oude Hilvarenbeekseweg op nr. 26 zagen een rij van vijf woningen, nr. 138 tm 
130, gebouwd tegelijk met dat huis op de hoek in 1965 door Schuurkes en 
architect A. Heerkens. Hier ook gestapelde ramen. Het afdakje boven de 
voordeur is hier vervangen door een versiering van drie horizontale banden van 
natuursteen. De originele raamindeling van de gestapelde ramen leggen we uit 
aan de hand van nr. 130. Daar zien we in het bovenraam rechts een verticale stijl. 
Dat rechter raam had op 40 cm uit de bovenkant nog een horizontale spijl. In het 
benedenraam had je dezelfde verdeling maar dan de verdeling aan de linkerkant. 
Dan krijgen we op nr. 128 een woning die in 1933 gebouwd is door de wever H. 
van Amelsfoort. De architect is waarschijnlijk A. de Wijs geweest, die ook de 
volgende woningen ontworpen heeft, maar zijn naam staat hier niet op de 
tekening. De raamindelingen zijn boven gewijzigd en beneden verwijderd. 
 

Korhoenstr 124-126 

De volgende vier huizen, nrs. 126 tm 120 zijn oorspronkelijk in 1932 gebouwd 
als drie huizen. In opdracht van landbouwer W. van Hoof werden toen drie 
woningen een schuur en een stal gebouwd naar een ontwerp van A. de Wijs.  
De landbouwer ging op de hoek wonen waar we nu 120 en 122 zien. Dit was toen  
één huis met in het midden één voordeur. De gevel had dus drie travees. Het 
linker travee werd bekroond met een verdiepingshoge puntgevel.  Dit grote huis  
van W. van Hoof wordt in 1945 gespitst in twee woningen en ontdaan van zijn 
topgevel. In het bouwarchief treffen we een bouwvergunning aanvraag aan voor 
‘het bouwen van twee woonhuizen ter vervanging en ter plaatse van een door 
oorlogsgeweld vernielde woning met stalling en schuur’ . Deze tekst maakt 
duidelijk wat er gebeurd is. 
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We steken de Zwaluwstraat over en zien daar tegen de zijgevel van nr. 118 een 
carport waar geen auto maar een bankstel geparkeerd staat. Op nr. 118 begint 
een rij van in totaal 22 woningen die hier gebouwd zijn in 1952 in opdracht van 
Publieke Werken Tilburg naar een ontwerp van Jan Remmers. Eerst drie hoge 
woningen dan zestien iets lagere woningen en dan weer drie hoge woningen. 
De woningen zijn nog grotendeels intact alleen de raamindelingen zijn uit de 
vensters verdwenen. De dakkapellen waren vierruits, de ramen op de verdieping 
ook en de woonkamerramen hadden twee verticale stijlen die de ramen in 
drieën deelden en de zijramen hadden in het midden dan nog een horizontaal 
spijltje.  
 

 Korhoenstr 117-115 

We lopen tot en met 104 en kijken dan naar de overkant waar we op nr. 117 en 
115 nog twee eenlaagse woningen zien van het plan ‘2014’.  
 

 Meesstr 1 – Korhoenstr 97 

Dan gaan we de Meesstraat in en zien daar aan de linkerkant op nr. 2 tm 12 zes 
woningen van het standaardtype van het plan ‘2014’ en via de overkant 
teruglopend nog eens drie woningen van dat type, nr. 5, 3 en 1.  
Dan zijn we weer terug in de Korhoenstraat en zien daar de standaardwoningen 
van het plan ‘2014’ aan de linkerzijde zich voort zetten, nr. 113 tm 99 (acht 
woningen).  
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 Leeuwerikstr 1 – Korhoenstr 87 

Op nr. 97eindigt deze rij met een verhoging van de gevel naar drie lagen. Hier 
gaan de woningen drielaags de hoek om naar de Leeuwerikstraat. Wij doen dat 
niet. 
 

 Korhoenstr 98-100 

We kijken in de Korhoenstraat weer naar de overkant naar de woningen 102 tm 
76 naar nog eens 14 van de 22 woningen van Publieke Werken en Jan Remmers, 
gebouwd in 1952. We hoeven er niets meer aan toe te voegen. 
Aan de overkant zien we weer een volgend drielaags hoekgebouw op nr. 95 en 
volgt op nr. 93 tm 87 nog een rijtje van vier standaardwoningen van het plan 
‘2014’.  
Op nr. 85a, 85 en  83a zien we vervolgens drie woningen die in 1959  gebouwd 
zijn door aannemer P. van der Meijs naar een ontwerp van L.P.M. de Graaf. Er is 
niet veel aan veranderd. Het grote raam had nog aan de zijkant een verticale stijl 
en dat raam was dan weer door een horizontale spijl in tweeën gedeeld. 
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 Korhoenstr 83-81 
 

 Korhoenstr 79-77 

En dan gaan we verder terug in de tijd. Naar 1923 toen de Woningbouw Dienst 
van de Gemeente Tilburg hier 62 woningen bouwde. Hier op nr. 83, 81, 79 en 77 
zien we vier eenlaagse woningen met kap. De directeur van de Woning Dienst 
J.D. Meijsing ondertekent de tekeningen en voegt aan zijn handtekening toe: 
‘Arch. BNA.’, waaruit ik concludeer dat hij niet alleen opdrachtgever was maar 
ook de architect. Het zijn twee woningen onder één kap, een schilddak in dit 
geval. 
De ramen zijn vergroot en dat is bij alle woningen anders gebeurd. Nr. 83 en 81 
hebben afdakjes boven hun voordeuren aangebracht. We kijken weer naar de 
overkant waar we na woning nr. 76 tegen de achterkanten aan kijken van de 
woningen aan de Pauwstraat die we eerder beschreven (24 woningen, 1976, 
SVW, Geenen Oskamp, bejaardenwoningen). 
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 Korhoenstr 62-52 

Dan zien we op nr. 66 en 64 de eerste twee woningen van een bouwplan van in 
totaal 27 woningen die hier aan de rechterkant van de Korhoenstraat gebouwd 
zijn, nr. 66 tm 14. Ze zijn gebouwd in 1951 in opdracht van Publieke Werken van 
de Gemeente Tilburg naar een ontwerp van C.M.B. van den Beld. Ook bij deze 
woningen heeft een kaalslag plaats gevonden: de bovenramen waren vierruits en 
het benedenraam zesruits  of negenruits.  
 

 Pauwstr 14-22 

We maken weer even een klein uitstapje naar  links, de Pauwstraat in, waar we 
op nr. 14 tm 22 vijf huizen zien die in 1927 gebouwd zijn in opdracht van J. D. 
Meijsing van de Gemeentelijke Woningbouw Dienst. Het woonkamerraam van 
deze huizen had toen nog twee stijlen die het raam verticaal in drieën deelden. 
Ieder deel had dan weer vier liggende ruitjes, helemaal in de stijl van de 
Amsterdamse School. Deze ruitjes zijn bij een renovatie van 1975 die onder 
leiding stond van Architektenburo C. Peeters uit Ulvenhout verdwenen.  
Op nr. 24 zien we nog een vrijstaand huis dat hoort bij een bouwplan voor 13 
woningen dat om de hoek doorloopt naar het Vogelplein en de Lijsterstraat. 
Het grote raam op de verdieping dat boven de dakgoot uitkomt valt op. Dit raam 
was oorspronkelijk in twee zesruits ramen onderverdeeld net als het 
woonkamerraam er onder. De twee ramen boven waren vierruits. Deze 
woningen werden in opdracht van Publieke Werken in 1949 gebouwd naar een 
ontwerp van F.P.J. Ruts. 
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 Pauwstr 25-23 

We draaien weer om en lopen terug. Nr. 25 en 23 zijn daar aan de beurt. Twee 
prachtige woningen gebouwd om een halfronde onderdoorgang. We zien een 
mansarde kap, een gebroken kap met onder de breuk een smalle doorlopende 
strook van liggende ramen. En beneden, onder de lage daklijst een  voordeur en 
een woonkamerraam. De daken zijn aan de zijkanten als wolfseinden 
afgeschuind. Ze horen bij het bouwplan van 62 woningen van J.D. Meijsing dat 
we al eerder tegenkwamen. Bouwjaar 1923. Het plan wordt de hoek om vervolgd 
in de Korhoenstraat.  
 

 Korhoenstr 75-63 

Bij het hoekhuis nr. 75 zien we de raamstrook in de gebroken kap over de 
zijgevel doorlopen, mooi onderbroken door een hoge schoorsteen. In de 
Korhoenstraat hebben ze deze mooie woningen in een rij gezet en krijg je van nr. 
75 tot en met 63 deze glasstrook te zien, met daaronder en –boven de oranje 
vlakke muldenpan. Al deze woningen behoren bij het Meijsingplan van 1923.  
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 Korhoenstr 62-52 

Ondertussen aan de overkant... op nr 62 tm 32 zien we het bouwplan van P.W. en 
van den Beld zich verder ontwikkelen. De eindwoningen 62 en 32 hebben een 
dwarskap gekregen, maar ook zien we in het midden een afwijkend accent. De 
nummers 48 en 46 zijn verbreed wat resulteert in een extra raam op de 
verdieping en een groter raam (negenruits) op de begane grond. Deze woningen 
worden bovendien nog een geflankeerd door verbrede woningen met een 
dwarskap. Ook hebben de tussenwoning een dakkapel gekregen. 
 

 Korhoenstr 61-53 

Dan is weer de overkant aan de beurt,  waar vanaf nr. 61 tm 53 de rooilijn vier 
meter naar achter is gelegd waardoor even brede voortuintjes te zien zijn. Ieder 
tuintje heeft zijn eigen hekwerk. Bij nr. 51 springen de gevels weer naar voren 
tot en met 39. Op enkele plaatsen zijn de klossen onder de dakgoten afgeplankt. 
Nr. 41 heeft er een afdakje onder gehangen. Ook bij 51, 49 en 47 hadden we die 
afdakjes al gezien maar er toen niets van gezegd. 
We gaan naar het volgende uitstapje, links de hoek om naar de  Condorstraat. 
Herinneren we ons nog die twee woningen die we net bij ons vorig uitstapje naar 
de Pauwstraat zagen. ‘Twee prachtige woningen gebouwd om een halfronde 
onderdoorgang’. Hier is een zelfde situatie aan de hand geweest. De 
onderdoorgang is rechthoekig geworden en de gevels zijn tot twee lagen 
opgetrokken. Er is niets meer te zien van de Amsterdamse School, sinds 1971, 
toen de gevels zijn opgetrokken en de indeling kregen die we nu zien. Daarna is 
de gevel van nr. 2 nog wit geschilderd en heeft de voordeur van nr. 4 een afdakje 
gekregen. 
Via de overkant lopen we terug, Daar zijn pas in het kader van het bouwplan 
‘2014’ drie standaard woningen gerealiseerd. 
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 Korhoenstr 37-29 

Met die standaardwoningen gaan we in de Korhoenstraat aan de linker zijde 
verder. Nr. 37 tm 29. Vijf woningen. De daken zijn zonder enige onderbreking 
bedekt met zonnepanelen. De woningen, gebouwd in 2014 zijn al aan onderhoud 
toe. 
 

 Korhoenstr 30-22 

We kijken weer naar de overkant waar deel drie van het bouwplan voor 27 
woningen van Van den Beld en PW zich ontvouwt. De hoekwoning op nr. 30 
heeft ook hier een dwarskap gekregen. De eigenaar van deze  woning heeft weer 
de oude raamindelingen terug in de gevel gebracht. Tegen de zijgevel is onlangs 
in de stijl van het huis een aanbouw aangebracht en op het dak een grote 
dakkapel.  Ook de laatste woning van de rij, nr. 14, heeft een dwarskap gekregen. 
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 Korhoenstr 25-21 

We gaan weer naar de overkant waar op nr. 25 een ander  bouwplan begint. Het 
betreft de bouw van in totaal 41 woningen, 24 ‘middenwoningen’ en 17 kleine 
woningen. Het bouwjaar is 1953 en als opdrachtgever noteren we P.H. van 
Meerendonk, directeur van de Bouw- en Handelmij. N.V. Bouw. Jan Robben is 
weer de architect van de NV. Bouw. Het eerste blok telt drie woningen, nr 25 tm 
21. Nr. 25 heeft in 2001 een erker gekregen. Aan de hand van de gevel van nr. 23 
laat ik zien hoe de raamindelingen zijn geweest. Het kleine raam boven was 
liggend zesruits. Het raam daarnaast was verdeeld in twee staande ramen die 
ieder zesruits ingedeeld waren. Het woonkamerraam daaronder was verticaal in 
drieën gedeeld en ieder deel had dan weer zes ruiten. In de voordeur zat aan de 
bovenkant een vierkant raam met vier ruiten. Nergens een dakkapel. 
 

 Korhoenstr 19-9 

Het volgende blok telt zes woningen, nr. 19 tm 9. Hier valt ons de bijzondere 
draagconstructie van de goten op. Robben had er blijkbaar plezier in om steeds 
andere constructies te bedenken. 
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 Korhoenstr 12-6 

We kijken weer naar de overkant waar we op nr. 12 tm 6 de laatste woningen 
van het plan van 52 woningen en 5 winkelhuizen van de Bouw- en Handelmij. 
N.V. Bouw zien. Ter herinnering: 1950 en Jan Robben. Nr. 12 heeft boven nog de 
originele raamindeling. Het woonkamerraam heeft dezelfde indeling gehad. De 
aanbouw opzij bij nr. 12 dateert van 2001, die bij nr. 6 van 1993. 
 

 Korhoenstr 7 
 

 Arendplein 42 – Reigerstr 4 garages 

We gaan naar de overkant waar we nog een rij van vijf woningen hebben staan 
van het plan voor 41 woningen van N.V. Bouw en Jan Robben, bouwjaar 1953, 
Korhoenstraat nr. 7, 5 en 3 en Arendplein 41 en 42. Alle ramen zijn voor zo ver 
we dat kunnen zien  (sommige zijn achter rolluiken niet zichtbaar)  kaal 
gemaakt. Bij nr. 7 is dat in 1969 gebeurd. Kunnen  de later aangebrachte 
gevelversieringen dit compenseren? 
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 Reigerstr 6-16 
 

 Reigerstr 18-28 
 

 Reigerstr 42-48a 

We gaan linksaf en nog een keer linksaf en komen zo in de Reigerstraat. Hier gaat 
het bouwplan van 41 woningen van NV Bouw en Jan Robben verder met de 24 
middenwoningen. Vier rijen van zes woningen, nr. 6 tm 16, 18 tm 28, 30 tm 40 
en nr. 42 tm 48, 48a en Condorstraat 15. Mooie grote huizen die uitkijken op een 
royale bomenrijke groenstrook. Op nr. 16 zien we nog de originele raamindeling 
in de dakkapel en de twee bovenramen. Beneden hadden de ramen eenzelfde 
indeling van zesruits ramen. Bij het volgende huis op nr. 18 zien we boven ook 
de oude indeling maar beneden, denk ik, een nieuwe variant, met in ieder raam 
geen zes ruiten maar vijf waarbij de bovenuit in glas in lood is uitgevoerd. Ook 
bij 22 , 26 en 28 zien wij een dezelfde uitvoering van de woonkamerramen en 
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ook bij laatste woning, die zijn adres in de Condorstraat heeft zien we beneden 
dezelfde ramen. 
 

 Condorstr 10-6 

We maken, nu we toch in de Condorstraat zitten, van de gelegenheid gebruik  om 
drie woningen aan de rechterkant mee te pakken, nr. 6, 8 en 10. We herkennen 
deze woningen van de Pauwstraat waar we er net één exemplaar van zagen. Die 
woning hoorde bij een bouwplan van 13 woningen. Deze bij een plan voor zeven 
woningen, hier drie en om de hoek in de Reigerstraat nog eens vier, alle van 
hetzelfde type met het opvallende raam dat boven de goot uitkomt. Deze zijn 
gebouwd in 1949 ook van architect F.P.J. Ruts en de opdrachtgever was ook hier 
Publieke Werken. Het raam dat door het dak gaat was in twee zesruits  staande 
ramen verdeeld, zoals ook het raam beneden. De twee kleine ramen boven 
waren vierruits. 
 

 Condorstr 10 - Reigerstr 50 D 

We gaan weer terug naar de Reigerstraat waar we meteen te maken krijgen met 
de vier woningen waar we het net over hadden, nr. 50 tm 56. We hoeven er geen 
woorden meer aan vuil te maken. 
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 Reigerstr 68-58 

Op nr. 58 tm 68 zien we weer een ander bouwplan van Ruts en P. W. ook 
gebouwd in 1949, nu voor zes huizen en nu voor een smaller type. Ze hebben 
boven maar één klein raam maar zijn verder in de gevel hetzelfde.  Mooi hoe 
Ruts de tuinmuur tussen de zijgevel van nr. 68 en de achtergevel van het huis om 
de hoek vorm geeft.  
 

 Reigerstr 67 B K 

We kijken nog even naar de groenstrook aan de overkant waar we tussen de 
bomen een trafostation zien staan, Reigerstraat 67, gebouwd door Publieke 
Werken in 1968.  
Het huis om de hoek is Vogelplein nr. 7 dat samen met nr. 8. 9. 10 en 11 als één 
bouwplan in 1949 gebouwd is, ook weer door Publieke werken en F. P. J. Ruts, 
deze keer met weer een variant. In de woonkamer zaten twee betrekkelijk smalle 
vensters. De ‘wenkbrauwen’ van die vensters zie je nog boven de later één 
gemaakte ramen uit komen.  
We lopen een stukje Pauwstraat in en gaan dan linksaf de Pelikaanstraat in. Bij 
nr. 27 begint een nieuwe aflevering van het bouwplan van 62 woningen dat in 
1923 is gerealiseerd. We kwamen o.a. in de Korhoenstraat al  woningen van dit 
bouwplan tegen. Ter herinnering: J.D. Meijsing, Directeur van de 
Woningbouwdienst van de Gemeente Tilburg en architect BNA en Amsterdamse 
School.  
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 Pelikaanstraat 

Deze hele straat staat er aan twee kanten vol van. 
Links naast nr. 27 is in 1951 door de gemeente een schansmuur om de tuin – of 
was het een betegelde plaats?- gezet. Daarna heeft  deze ommuurde ruimte in 
verschillende stappen inhoud gekregen. Maar tot 1990 is er niet boven deze 
muur uit gebouwd. In 1990 kreeg de uitbreiding het hoge aanzicht dat we nu 
zien. We kijken voordat we de straat verder inlopen ook nog naar de zijgevel van 
het huis tegenover nr, 27: nr. 32. We zagen dit fraaie beeld van een schoorsteen 
die een mansardekap in tweeën deelt wat verderop in de Pauwstraat al eerder. 
We besluiten de hele straat op onze HIPlijst te zetten vanwege de bijzondere stijl 
waarin deze woningen gebouwd zijn en de gaafheid die het plan nog heeft met 
veel authentieke elementen. We lopen heen en terug door deze straat, eerst de 
even nummers en dan terug de oneven nummers.  
 

 Pelikaanstr 16-24 
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 Pelikaanstr 2-14 

Eerst zeven woningen zonder voortuin, nr. 38 tm 26 dan nr. 24 tm 16 vijf 
woningen  met ommuurde voortuinen, en dan nr. 14 tm 2, weer zonder 
voortuin. Ook bij nr. 2 kijken we even naar de schoorsteen tegen de zijgevel. 
Nr. 1 aan de overkant, is net als nr. 27 dwars op de rij gesitueerd. Het heeft ook 
in 1951 een schansmuur gekregen maar deze is niet uitgebreid met een  
verdieping waardoor we hier nog een mooi zicht hebben op de zijgevel.  
 

 Pelikaanstr 1-11 
 

 Pelikaanstr 13-15 

We vervolgen onze terugweg met  een rij van zes woningen nr. 1 tm 11 dan een 
blokje van twee eenlaagse woningen met voortuin, nr. 13 en 15 en dan tot slot 
nr. 17 tm 27, zes woningen zonder voortuin. 
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 Vogelplein 13-12 

We lopen weer terug naar het  Vogelplein waar we bij nr. 12 en 13 weer twee 
woningen van het 13 woningenplan van Publieke Werken en F.P.J. Ruts zien. 
Hier de variant met de twee woonkamerramen. Bouwjaar 1949. 
 

 Vogelplein 1-3 

Voordat we de Lijsterstraat in gaan kijken we nog naar de drie  resterende 
woningen aan het Vogelplein, nr. 1, 2 en 3. Deze maakten onderdeel uit van een 
bouwplan dat hier in 1928 gerealiseerd is door de Stichting R.K. Woningbouw 
Broekhoven: 91 woningen en 3 winkelhuizen, naar een ontwerp van de 
Nijmeegse architect J. Coumans. De meeste huizen hebben intussen plaats 
moeten maken voor het bouwplan ‘2014’ van TIWOS en KAW. Hier in deze hoek 
van Broekhoven zijn nog een paar straten ‘gespaard’. We herkennen in de gevels 
van deze woningen de horizontale strook metselwerk met  ramen die over alle 
gevels heen doorloopt van  de vervangende nieuwbouw van het ‘2014’plan.  
Het plan van 1923 gaat met ons de hoek om naar de Lijsterstraat. Op nr. 1 zien 
we daar nog een van de  driewinkelhuizen  van het plan, met mansardekap. In 
1983 verandert de ‘winkelwoning’ in een ‘woning’.  
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 Lijsterstr 17-37 

Dan volgt op nr. 3 tm 37 een rij van nog eens 18 woningen die horen bij het 
bouwplan van 1928.  
 

 Lijsterstr 19-21 K 

In het midden van de rij waar de gevel boven vier woningen een meter verhoogd 
wordt dien we de volgende tekst op een gevelsteen aangebracht: ‘Stichting R.K. 
Woningbouw Broekhoven Anno 1928.’  
 

 Lijsterstr 21-19 

Boven de tekst accentueert een bescheiden topgevel deze tekst en de er onder 
gelegen onderdoorgang. Ondertussen zien we ook dat de gevels van de woningen 
hier  niet alleen een meter verhoogd zijn maar ook een 15 cm risaliseren.  Op nr. 
3 zien we nog een topgevel om aandacht vragen. Over de oorspronkelijke 
raamindelingen valt nog het volgende te melden: in de bakstenen strook op de 
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verdieping zaten drie  gekoppelde ramen die elk vierruits waren. De woonkamer 
had twee gekoppelde staande ramen die ieder zesruits waren. 
 

 Lijsterstr 2-12 

Ondertussen aan de overkant... Op Lijsterstraat 2 tm 20 zien we het  restant van 
het dertienwoningen plan van Publieke Werken en F.P.J. Ruts, hier nog eens tien 
woningen, alle van het twee-woonkamerramentype. Bouwjaar 1949. Kijken we 
nog naar de de getoogde bakstenen lijst rond de voordeur. 
Op nr. 22 begint de vervangende nieuwbouw van het ‘2014’plan van TIWOS en 
KAW. Vier standaardwoningen, nr. 22 tm 28. Dan zien we op de hoek in 
laagbouw Leeuwerikstraat nr. 3 en aan de overkant nr. 4.  
 

 Lijsterstr 30-40 

Dan gaan we weer verder met de standaardwoningen op nr. 30 tm 40 en een 
laagbouwwoning op nr. 42.  
Dan komen we in de Meesstraat waar we de straat links al gehad hebben. Aan de 
overkant is het rijtje van drie standaardwoningen nr. 14 tm 18 aan de beurt.  
En vervolgens nog eens zes woningen van het standaardtype nr. 20 tm 30.  
En dan weer via de overkant terug, ook standaard, nr. 9 en 7. 
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 Merelstraat het Vogelnestje 

Via de lage hoekwoning die luistert naar de romantische  naam ‘het vogelnestje’ 
komen we in de Merelstraat , nr. 51. De straat is hier vanwege een ontbrekende 
bebouwing aan de overkant overigens meer plein dan straat en ook ingericht als 
speelplein.  
Op nr. 49 gaan we door met de standaardwoningen tot en met 39, zes stuks.  
 

 Merelstr 50.01-50.13 

En vervolgens zien we als beëindiging van het plein een mooi drielaags 
appartementengebouw, geheel gebouwd in baksteen, ook in Vlaams verband. 
Het huisvest 16 adressen: Lijsterstraat 39, Merelstraat 48 en 50 en 50.01 tm 
50.13. ‘Merelhof’ is de naam van dit onderkomen.  
We lopen verder de Merelstraat in en zien daar links op de ene en daartegenover 
op de andere hoek twee woningen van het lage type, resp, Putterstaat nr. 2 en nr. 
1. 
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 Merelstr 46-36 

Op. nr. 46, aan de rechter kant neemt  de oudbouw van de Stichting Woningbouw 
Broekhoven de draad weer op. Voor niet al te lang, zo te beoordelen naar de 
slechte staat waarin het schilderwerk hier verkeert. Eerst een rij nr. 46 tm 36 die 
eindigt in een hoekgebouw met een iets opgehoogd dak. Dit zal ook een van de 
drie winkelhuizen zijn geweest. Zes woningen, gebouwd in 1928. J. Coumans is 
de architect. Deze woningen hebben extra relief gekregen in de bakstenen 
raamstrook op de verdieping. 
Aan de overkant, nr. 37 tm 19,  ook woningen van Coumans en Broekhoven, 
maar hier geen doorlopende cordonlijst onder de ramen op de tweede laag maar 
een lijst die direct boven de woonkamerramen dient als latei maar verder over 
de gevels doorloopt als versiering. 
 

 Merelstr 26-2 
 

 Merelstr 16-2 
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We lopen  bijna tegen de zijgevel aan van nr. 17. Gelukkig maakt de straat een 
knik en kunnen we verder met links nr. 17 tm 1, negen woningen  en rechts nr. 
34 tm 2, maar liefst zeventien woningen. Alle van Coumans, nu aan beide kanten 
met de doorlopende betonnen cordonlijst, links met geen enkel ‘verzetje’, rechts  
met twee accenten in de vorm van topgevels met daartussen woningen met een 
verhoogde gevel. En dan op het eind nog een ‘verzetje’ in de vorm van een 
verhoging  van de hoekwoning op nr. 2. Dit zal dan het derde winkelhuis geweest 
zijn van het Broekhoven plan van 1928. O, ja, ik was de dakkapellen bijna 
vergeten. Op nr. 24 zagen we er een, aangebracht in 1989 en op nr. 1, met als 
bouwjaar 2008.  
We gaan rechtsaf de Nagtegaalstraat in. Op nr. 8, 6 en 4 krijgt het bouwplan van 
Broekhoven/Coumans nog een vervolg. We herkennen de betonnen cordonlijst. 
Nr. 6 heeft sinds 1994 een dakkapel.  
Nr. 2 behoorde oorspronkelijk ook tot een van de 91 woningen van het 
bouwplan Broekhoven maar in 1964 is dit in 1928 gebouwde woonhuis 
uitgebreid en verbouwd tot winkelhuis  in opdracht van F. Schults. Het pand 
kreeg toen de huidige gevel van Architektenburo J.H.W. Mijland. Het had als 
laatste woning in de rij van architect Coumans aan de linkerkant een topgevel 
gekregen. 
 

 Nachtegaalstr 19-17 

We lopen terug  richting Broekhovenseweg voor de overkant van de 
Nachtegaalstraat. Nr. 17.01, 17.03, 17.05, 17.07, 17. 09 en 17.11 zijn zes adressen 
die in een drielaags woongebouw zijn ondergebracht, 12 kamers. Het gebouw is 
in 2007 gebouwd in opdracht van R. Cruijssen naar een ontwerp van Vermeer 
Architecten uit Gilze. Ook het ingangloos tussengebouwtje behoort bij het 
complex. Ik denk dat het om studentenkamers gaat. 
Nr. 17 is in 1939 gebouwd in opdracht van slager C. de Jong, een winkelhuis. 
Ouborg en van der Weegen architecten hebben het ontworpen. Er zaten toen aan 
de linkerkant twee deuren. De ramen boven waren alle zesruits. En ook de 
dakkapellen waren liggend zesruits. 
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 Nachtegaalstr 19-25 

Nr. 19 tm 25 zijn vier woningen die in 1929 gebouwd zijn in opdracht van 
aannemer Alph. Remmers naar een ontwerp van J. Coumans uit Nijmegen, 
dezelfde Coumans die een jaar te voren de 91 woningen onder andere aan de 
overkant gebouwd had. Hier huizen met sober siermetselwerk in de rollagen 
boven het woonkamerraam en boven de twee poorten naar het achterterrein.  
Aan de hand van nr. 25 geef ik de raamindeling van toen. De boven ramen, drie 
stuks, per raam zes ruiten, beneden twee gekoppelde ramen van zes ruiten per 
stuk. 
 

 Nachtegaalstr 18-20 

We kijken weer naar de overkant en inderdaad, ook hier nog eens zes woningen 
van de Stichting R.K. Woningbouw Broekhoven, bouwjaar 1928, nr. 10 tm 20. 
Hier weer een ander type met op de verdieping een rijtje van drie ramen met 
daaronder een ononderbroken bakstenen raamdorpel. Boven die ramen en 
onder de daklijst een over alle gevels doorlopende rollaag met daaronder 
muizentanden. 
 



 45 

 Broekhovenseweg 184 B 
 

 Broekhovenseweg 184 A 

Dan zien we aan de overkant de achterbebouwing van het gebouw op de hoek 
Broekhovenseweg nr. 184, de voormalige bakkerij van bakker Musters, de 
laagbouw met drie ramen die eindigt in twee lagen, alles met platte daken met 
mooie dakoverstekken. Het winkelhuis met bakkerij is in 1928 gebouwd in 
opdracht van P. Musters naar een ontwerp van architect A. van Gool  uit Goirle 
die zijn principaal op de tekening hardnekkig Mutsaers noemt in plaats van 
Musters. De gevels zijn niet veel veranderd. Van Gool bouwde veel in de 
Amsterdamse Schoolstijl. Ook hier hadden veel ramen een horizontale veelruits 
indeling. De etalage ramen hebben hier in 1935 de indeling gekregen die ze nog 
steeds hebben.  
 

 Broekhovenseweg 182-168 
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Nr. 182 tm 168 zijn in 1929 gebouwd door aannemer Alph. Remmers en ook hier 
weer met architect J. Coumans uit Nijmegen. We herkennen de huizen die we net 
zagen in de Nachtegaalstraat. Het ging in totaal om acht woonhuizen en twee 
winkelhuizen maar de twee winkelhuizen die de nummers 166 en 164 gehad 
moten hebben zijn waarschijnlijk bij de verbreding van de Ringbaan Zuid 
afgebroken. Dit waren iets hogere panden die de rij mooi beëindigden.  Aan de 
andere kant wordt de rij nog steeds op nr. 182 beëindigd door een dwars kap. 
Oorspronkelijk had deze een traditionele gevelindeling, met in de punt het raam 
dat er nog steeds zit, daaronder twee veelruitsramen en op de begane grond 
links het veelruits woonkamerraam en rechts de voordeur. In 1989 heeft 
architect Wil Habraken voor deze woning de huidige gevel ontworpen. Ook aan 
de andere woningen is in de loop der tijd veel veranderd, met uitzondering van 
nr. 172.  
 

 Broekhovenseweg 188-218 

We gaan terug, zuidwaarts,  naar Broekhovenseweg nr. 186 tm 224. Hier gaat 
Coumans met de Stichting Broekhoven nog even door. Eerst met een bouwblok 
van vier woningen met twee gevelsprongen en dan 16 woningen met aan het 
begin en op het eind een topgevel en in het midden een zelfde onderdoorgang als 
we eerder in de Lijsterstraat zagen met vier naar voren en omhoog springende 
gevels en in het midden daarvan de topgevel. De dakkapellen in het eerste blok 
lijken authentiek, maar op de bouwtekening van 1928 kan ik ze niet vinden. De 
dakkapel van nr. 196 is rond 2012 aangebracht.  
 

 Broekhovenseweg 222-226 
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 Putterstr 4 – Broekhovenseweg 244 

Dan begint het nieuwe Broekhoven weer, het ‘2014’plan  van TIWOS en KAW. 
Links zien we een mooie opening van de wijk met twee drie lagen hoge 
woningen op ieder hoek Broekhovenseweg 226 en  Putterstraat 3 en aan de 
overkant Putterstraat 4 en Broekhoven 228 om vervolgens met de 
standaardwoningen verder te gaan tot en met 244, nog eens acht woningen. 
Met de lage woning, nr. 246, op de hoek van de Meestraat hebben we de laatste 
woning van het Nieuwe Broekhoven gezien.  
 

 Broekhovenseweg 248 Trafo 

Maar de wandeling heeft vandaag het mooiste tot het laatst bewaard. Op nr. 248 
en 250. Eerst op nr. 248 een heel mooi trafostation, met verspringende 
dakhoogtes en ruime dakoverstekken. Die regenwaterafvoer stond niet op de 
tekening van 1931 van Publieke Werken. We plaatsen het kleinood toch op onze 
HIPlijst.  
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 Broekhovenseweg 250 

En ook nr. 250 zou die plaatsing verdienen. Dit pand is in 1930 gebouwd door 
H.F. de Leijer, als koffiehuis met bergplaats, naar een ontwerp van F.P.J. Ruts in 
de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Maar de  oorspronkelijke raamindelingen 
hebben er helaas in de loop der tijd aan moeten geloven en ook de gevel 
afdekkende zwarte dakpannen hebben zo te zien aan de daktrimmen er boven 
een extra afdekking gekregen. En ook de onderkant van de bakstenen gevel is 
jammer genoeg geschilderd. In 1984 is de koffiehuisbestemming van het pand 
veranderd in een winkelhuisbestemming en is rechts in de voorgevel een extra 
voordeur gemaakt.   
De Broekhovenseweg  gaat hier over in de Oude H’beekseweg waar ons nog  drie 
woningen van Heerkens en Remmers, de nrs. 6, 4 en 2 staan te wachten. Ook hier 
zijn de ramen van alle woningen eenruits geworden. 
 
Een interessante wandeling was het vandaag met omvangrijke en diverse 
bouwplannen. 
 
GB 10 07 2020 
 
 
 
 


