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STADSVERKENNINGEN TILBURG  
 
Verslag ronde 5, gelopen 5 december 2019, Spoorlaan, Ringbaan Oost 
(westzijde) Jan van Beverwijckstraat, Carré. 
 
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. 

 
 
 
We beginnen vandaag in het Jan Ingenhousz(1730-1799, Nederlandse arts en 
natuuronderzoeker)park aan de Boerhaavestraat.  
 

 J Wierhof 
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We lopen door dit park naar het Carré. Dat is de binnenplaats  van het 
voormalige Elisabeth Ziekenhuis. De noord- en westzijde van dit carré zijn, toen 
het ziekenhuis in 1982 naar de zuidkant van Tilburg verhuisde, gesloopt.  
 

 Carré 32 B 

Alleen het poortgebouw aan de zuidkant en het klooster met kapel aan de 
oostkant zijn bewaard gebleven. De Stichting Carré heeft die gebouwen in 1983 
verbouwd tot huisvesting voor sociaal-culturele instellingen (Buurtraad, Turkse 
Vereniging, Stichting De Muze en Theater Zaal 16)  en kunstenaars. Het was een 
van de eerste broedplaatsen voor creatief talent in Nederland. Aan de gevels van 
deze bestaande gebouwen is niet veel veranderd.  
 

 Carré 32 

Alleen in de het dak van het kloostergebouw is een jaar of tien geleden  een 
langgerekte glazen dakkapel  aangebracht naar een ontwerp van Mark Stalpers. 
De  architectuur van het ziekenhuis was van Eduard Cuypers, gebouwd in 
opdracht van het R.K. Gasthuis in 1926.  
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 Carre 16 
Op nr. 16 zien we nog een restant van de Klassenafdeling en daarachter de kapel. 
Hier heeft jarenlang Zaal 16 gezeten en is sinds een jaar of tien het Klasse 
Theater gevestigd.  
 

 J Wierhof K1 

Aan de noordzijde van het Carré is  niets meer teruggebouwd. Daar is als 
antwoord op het poortgebouw aan de overzijde het beeld ‘De Poort’ van Niko de 
Wit geplaatst. Aan de westzijde zijn in 1984 24 zogenaamde HAT-eenheden 
(Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) verrezen, de 
architectuur was van Jo Hurkmans, Carré nr. 101 tm 147. De SVW was de 
opdrachtgever. Het poortgebouw en het klooster hebben nr. 32 gekregen. We 
zetten nr. 32 en nr. 16 op onze HIPlijst.  
We gaan onder het fraaie poortgebouw door en slaan linksaf de Jan van 
Beverwijckstraat in.  
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 J v Beverwijkstr 60-74 

Aan de linkerkant zien we daar een rij huizen die in 1985  gebouwd zijn. Hier 
heeft de kinderafdeling van het Elisabeth gestaan. Nu zijn er in totaal 18 
woningen gebouwd in opdracht van Crapts P.O. Mij. B.V. naar een ontwerp van 
Jacq. de Brouwer van Bedaux Architecten. Twee rijen van negen woningen. De 
woonkamerramen lopen tot aan de vloer door. Een hekwerk vervangt de 
borstwering. In de aanvankelijk strakke daken met schoorstenen zijn in de loop 
der tijd wat dakkapellen verschenen. No. 60 heeft zijn woonkamerraam in 1999 
naar buiten uitgebouwd. Nr. 92 deed hetzelfde in 2001.  
Op nr.96, dat rond 1984 gebouwd moet zijn, gaat  achter een muur een 
gebouwtje van de Energiebedrijven verscholen. Het ontwerp is ook van Bedaux 
Architecten. 
 

 J v Beverwijckstr 53 

We gaan terug via de overkant en beginnen daar op nr. 53. Een hoekhuis dat zijn 
voorkant aan de Boerhaavestraat heeft gekregen en zijn voordeur in de zijgevel 
aan de Jan van Beverwijckstraat. Alle ramen waren oorspronkelijk veelruits met 
voornamelijk horizontale spijlen. In 1954 is een driehoekige dakkapel vervangen 
door de dakkapel die we nu zien. Het in 1923 in opdracht van G. Hoffman 
gebouwde huis is een ontwerp van architect Jacobs, als we de handtekening goed 
lezen. 
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 J v Beverwijckstr 51-49 

Nr. 51 is in 1924 gebouwd in opdracht van Technisch ambtenaar J.E. Kooreman 
naar een ontwerp van architect Wies Rosenhof  uit Breda met weer het beding 
‘als we de handtekening goed lezen’. In grote lijnen is de gevel ongewijzigd 
gebleven met dien verstande dat in 1970 het stenen balkon vervangen is door 
een stalen hekwerk. 
Aan de mooie gevel van nr. 49 lijkt niets gewijzigd. We zien hier een tentdak, een 
in Tilburg ongebruikelijke dakvorm. Het huis is in 1925 gebouwd in opdracht 
van J.M. van Gorp naar een ontwerp de architecten Machen en Esback.  
 

 J v Beverwijckstr 47 

Nr. 47 is in 1984 met een verdieping verhoogd. De twee lagen hoge erker van het 
in 1926 gebouwde huis werd oorspronkelijk afgedekt door de kroonlijst die we 
nu een laag hoger zien. We zien geen naam van een architect op de 
oorspronkelijke tekening. 
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 J v Beverwijckstr 45-43 

Nr. 45 en 43 zijn als één bouwwerk in 1927 gebouwd in opdracht van 
boekhouder L. Hamers. De architectuur van dit dubbel herenhuis  is van J.A. 
Jacobs, gemeente-opzichter uit Alphen en Riel. Hoogst waarschijnlijk dezelfde 
Jacobs die we net op nr. 53 moeilijk leesbaar tegen kwamen. Nr. 43 heeft van 
architect P. Wolfs  in 1958 een ander gezicht gekregen. De bakstenen 
borstwering van het balkon werd vervangen door een stalen hekwerk en alle 
ramen werden kaal gemaakt.  
Nr. 41 dateert van 1928. De opdrachtgever was handelsagent P. van Wordragen 
en A.A.C.J. de Chêne zijn architect. Deze is er weer in geslaagd om met een warme 
bruinrode steen een fraai ontwerp te maken met veel versieringen in het 
metselwerk.   
 

 J v Beverwijckstr 39-23 

Dan volgen op nrs. 39 tm 25 en nr. 23a negen woningen die in 1929 gebouwd 
zijn in opdracht van N.V. Handelsmij. Oisterwijk, naar een ontwerp van Joh. 
Visser. O.a nr. 39 heeft nog de originele raamindeling.  
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 J v Beverwijckstr 39 K 

Het zandstenen reliëf dat we daar links in de gevel zien verbeeldt Jan van 
Beverwijck. We zien dat de gevels in Vlaams verband zijn opgetrokken. Nog altijd 
een mooie rij woningen. 
 

 J v Beverwijckstr 23 

We gaan naar nr. 23, een huis dat in 1926 werd gebouwd door Ingenieur J.C.H. 
Leusden. Als ik het goed lees zie ik de naam van architect A. Machen op de 
tekening staan. Een huis in de stijl van de Amsterdamse school. De schoorsteen 
laat het rechtse deel van de voorgevel risaliseren. Het pannen dak is bijna een 
met pannen beklede gevel geworden. Mooie horizontale lijsten in het rechter 
deel van de voorgevel, met name boven het zolderraam. In de bovenlichten zien 
we overal een horizontale raamindeling. Dit huis verdient een plaats op onze 
HIPlijst. 
We gaan links de P.F. Bergmanstraat in, ontworpen als de oprijlaan van het 
Elisabeth Ziekenhuis. Bergman heeft geleefd van 1846 tot 1923 en is onder meer 
wethouder in Tilburg geweest. Hij heeft veel betekend voor de armen. Hij heeft 
een groot terrein tussen de Nieuwe Bosscheweg en de St. Josephstraat verkocht 
waarop vervolgens het ziekenhuis gebouwd is.  
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 PF Bergmanstr 5  

Nr. 5 is een woonhuis dat in 1927 gebouwd is in opdracht van de Weduwe H. 
Smulders v.d. Pluijm. Naar een ontwerp van A. Machen. In de voorgevel zien we 
een opvallende erkertoren die met een fraai overdekt balkon boven de daklijst 
uitkomt. In het dak zien we aan de voorkant en opzij bijzondere dakkapellen. 
 

 PF Bergmanstr 1 

Dan volgt nr. 1, een ontwerp van Jos. Donders, gebouwd in 1931 volgens Wout 
van Bommel in de stijl van de Delftse School. De opdrachtgever was F. Bakx, 
grossier in kruidenierswaren. We zien een puntdak dat aan de achterzijde 
gecombineerd wordt met een geknikt zadeldak. In de daken mooie veelruits 
dakkapellen. Ook vallen op de begane grond de rechthoekige veelruits erkers op. 
‘De lintvoegen zijn vol gevoegd, de stootvoegen terugliggend’ meldt Ton. 
 

 PF Bergmanstr 4 
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Aan de overkant zien we op nr. 4 een in opdracht van administrateur J.A.A. van 
Loon gebouwd woonhuis. De architectuur is van H.C. Bonsel.  Ad vraagt zich af of 
de Bonsel die hij als leraar op de HTS had familie was van deze Bonsel (1886-
1941) Wij moeten hem het antwoord schuldig blijven. Een huis met grote 
overstekken en een duidelijke  voorkant terwijl het zich ook aan zijn zijkant laat 
zien. De gevels zijn nog onveranderd gebleven. De dakkapel boven de zijgevel is 
later (2002) toegevoegd.  
 

 PF Bergmanstr 4 Dm 

Waar het hekwerk van de voortuin een hoek maakt zien we nog een mooi 
Mariabeeld van de Maastrichtse kunstenaar Charles Vos, hier geplaatst in 
1941om de wijk te beschermen tegen oorlogsgeweld. Ton meldt dat ook Bonsel 
blijkbaar in Vlaams verband liet metselen. En inderdaad, ook hier.  
 

 PF Bergmanstr 6 B 

Dan gaan we naar nr. 6, het woonhuis dat in koperen letters de mooie naam 
Juanita draagt en dat duidelijk twee voorzijdes van architect A.A.C.J. de Chêne 
heeft gekregen. Het is in 1932 gebouwd in opdracht van leerimporteur J. 
Smarius.  
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 PF Bergmanstr 6 C 

We zien twee steile kappen die loodrecht op elkaar staan en in de oksel daarvan 
een ronde ruimte die boven de beide dakranden door gebouwd is. In de tuin zien 
we een pergola van het huis naar de garage links lopen, als een soort 
droogloopzone.  
 

 PF Bergmanstr 6 G 

Deze garage wordt afgesloten door een indrukwekkende halfronde deur. De 
boog van deze deur zien we in een portiek in de zuidelijke voorgevel terugkeren.  
 

 PF Bergmanstr 6 h 

Ook de tuinafsluiting naar de straat verdient aandacht. De stenen muur wordt 
hier bekroond door een constructie van hoekstaal die rust op oranje rode ballen. 
In 1943 heeft architect Jos. Bedaux aan de rechterkant van het huis op de 
teruggelegen keuken nog een slaapkamer gebouwd, in de stijl van de Chêne. We 
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plaatsen het huis op onze HIPlijst. Ton merkt op dat alle tuinmuurtjes hier aan 
de straat zo mooi in een ronde lijn gebouwd zijn. ‘Dat doet heel verzorgd aan.’ 
En zo zijn we ongemerkt weer in de Jan van Beverwijckstraat beland.  
 

 Carré 32 B 
 

 J v Beverwijckstr Z b en Z a               

Voordat we verder gaan met de linkerzijde kijken we nog even naar het 
poortgebouw  van het Carré waarin we boven de kleine onderdoorgangen 
zandstenen beelden zien van Costmas en Damianus, de patroonheiligen van 
artsen en apothekers. Hans Claesen heeft ze gemaakt bij het 25jarig bestaan van 
het ziekenhuis.  
 

 J v Beverwijckstr 19-17 

Terug naar de overkant waar we op 19 en 17 een grote tweekapper zien, 
gebouwd in 1929 door A.M. van Beurden. Dit zal de aannemer zijn geweest. J.A. 
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Jacobs uit Alphen zien we weer als architect. Hij heeft voor mooi metselwerk aan 
de balkonbalustrade gezorgd. Het rechter huis heeft nog ongeveer de originele 
raamindeling. Nr. 19 heeft in 1964 beneden het grote raam gekregen.  
 

 J v Beverwijckstr 15-11 

Op nr. 15 heeft F.P.J. Ruts gewoond, de architect die hier zo ongeveer de halve 
buurt heeft ontworpen. Ook dit huis dat onderdeel is van een in 1929 gebouwd 
rijtje huizen is uiteraard van zijn hand. De gevel van de architect zelf  springt wel 
uit het rijtje met zijn vierraams brede erker. Deze breedte wordt in de er boven 
gelegen dakkapel nog eens herhaald. Hierboven zien we zonnepanelen die het 
niet zo nauw nemen met de bestaande maten. Nr. 13 heeft de ramen kaal 
gemaakt maar bij nr. 11 kunnen we nog zien hoe het er vroeger uit gezien heeft.  
 

J v Bverwijckstr 9-7 

Dan hebben we tot slot de tweekapper met de nrs. 9 en 7, gebouwd in 1929 in 
opdracht van D. Commandeur naar een ontwerp van Huib Frankefort.  
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 J v Beverwijck 9 D 

‘IBI BENE’ lezen we boven  de voordeur van nr. 9,  waarschijnlijk  een antwoord 
op de Latijnse spreuk ‘ubi bene, ibi patria’ wat zoveel betekent als ‘waar het me 
goed gaat daar is mijn vaderland’. Nr. 9 heeft nog de originele raamindeling wat 
van nr. 7 niet gezegd kan worden.  
 

 J v Beverwijckstr 7 

Een asymmetrische tweekapper, dat zien we niet vaak. De ruimte die er bij 7 in 
de zolder afgegaan is is opzij van het huis door een aanbouw rijkelijk 
gecompenseerd. 
 

 R Oost 421-413 

We gaan linksaf de Ringbaan Oost op, waarvan we de linkerzijde bekijken. De 
nrs. 421 tm 413 zijn vijf huizen die onderdeel uitmaken van een bouwplan voor 
in totaal elf woningen in 1930 gebouwd door N.V. Bouwmij. Cato. Een rij mooie 
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woningen die aan weerskanten eindigt met een dwarskap. Deze dwarse 
woningen missen de erkers op de verdieping die de ander woningen wel hebben. 
 

 R Oost 412-419 

Mooie voordeuren die overal nog hun houten ‘kleur’ hebben. Er is aan de gevels 
niet veel veranderd.  Onder de goot zien we siermetselwerk. Er wordt geen naam 
van een architect genoemd op de tekening. 
 

 N Bosscheweg 2-4 

We gaan linksaf de Nieuwe Bosscheweg op waar we eerst de linkerzijde 
bekijken. Op nr. 2 en 4 zien we twee huizen die ook horen bij het bouwplan van 
Bouwmij. Cato. Dit zijn tweekappers.  Volgens de bouwtekening hadden de 
ramen op de verdieping alle zes ruiten per raam en hadden de woonkamerramen 
beneden eenzelfde indeling als het slaapkamerraam er boven. In totaal 18ruits. 
Ook hier zien we een fraaie bakstenen sierlijst onder de kroonlijst.  
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 N Bosscheweg 6-8 
 

 N Bosscheweg 10-18 
 

 N Bosscheweg 20-22 

We lopen door en zien op nr. 6 tm 22 in totaal negen woningen waarvan we niet 
méér weten dan dat ze in 1930 gebouwd zijn, waarschijnlijk door dezelfde 
opdrachtgever die we net zagen, N.V. Bouwmij. Cato. Ze hebben namelijk een 
zelfde sierlijst onder de daklijst als die woningen. Het bouwarchief wil er niet 
meer van kwijt. Verzorgde woningen met mooie erkers en balkons. Nr. 6 en 8 
zijn dezelfde woningen als nr. 20 en 22. Ze hebben in tegenstelling tot de andere 
woningen geen voortuin.  
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 N Bosscheweg 24 

Nr. 24 is gebouwd in 1930 in opdracht van huisarts C. Postma; een woonhuis met 
praktijk. Het ontwerp is van Bouw- en Werktuigkundigbureau Frans Hovers. Een 
symmetrische voorgevel met links, achter een smalle deur, de ingang van de 
praktijk. Tegen de gevel aan de P.F. Bergmanstraat is in 1945 een  nieuwe 
schoorsteen van drie bouwlagen hoog gebouwd. Ton denkt dat deze nieuwe 
schoorsteen mogelijk te maken heeft met een overgang van stoken op steenkool 
naar oliestook.  
We lopen door voorbij het Jos. Donders-huis dat we eerder beschreven.  
 

 N Bosscheweg 76-80 
 

 N Bosscheweg 82-88 

Nr. 76 wordt het volgende huis. Daar is iemand bij het nummeren de tel kwijt 
geraakt zou je zeggen. De nrs. 76 tm 100 zijn 13 woningen  die hier in 1930 
gerealiseerd zijn door de N.V. Bouw- en Exploitatiemij. Anna uit Oisterwijk met 
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Joh. Visser als architect. Eerst een blok van drie woningen direct aan de straat, 
dan twee blokken met telkens vier woningen, alle met een voortuintje en dan 
nog eens een blokje van twee  weer direct aan de weg. Nette huizen. Er is niet 
veel aan de gevels veranderd. Ze zijn alle in kruisverband gemetseld: een rij 
koppen en dan daar boven een rij strekken en zo voort.  
 

 N Bosscheweg 102-98 

Dan volgen de nrs. 102, 104 en 106, drie woningen gebouwd in 1928 door N.V. 
Bouw- en Handelmij. Oisterwijk III en weer met Joh. Visser als architect en, 
opvallend, deze woningen laat Visser in Vlaams verband metselen. In dit verband 
is vermeldenswaard dat Jos. Bedaux die bijna al zijn bouwwerken in Vlaams 
verband liet uitvoeren het tekenvak geleerd heeft bij deze Johan Visser waar hij 
een tijdje als stagiair gewerkt heeft.  
 

 N Bosscheweg 106-108  

Nr. 108 is in 1927 gebouwd in opdracht van makelaar I.J. Vita Israel. Het ontwerp 
is van C.M.B. van den Beld. Het pand is moeilijk herkenbaar van de 
oorspronkelijke tekening en dat wordt met name veroorzaakt door het 
schilderwerk: alle gevels zijn wit gemaakt en alle ramen hebben door groene 
rolluiken in dat witte vlak een extra accent gekregen. Ook zijn de raamindelingen 
met witte en donkere verf  van richting veranderd. Nu zijn ze vooral verticaal 
gericht.    
We steken de Nieuwe Bosscheweg over en vervolgen daar, aan het 
parkeerterrein, de Spoorlaan. Vroeger heette het hier Boerhaavestraat.  
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 Spoorlaan 92-86 

Het eerste huis op de hoek is nr. 92. Het is in 1927 gebouwd in opdracht van P. 
Zaanen naar een ontwerp van S.G. Barenbrug. Het is een minder uitbundige 
Barenbrug dan we gewend zijn maar toch nog een mooi pand. Aan de kant van 
de Nieuw Bosscheweg is de aanbouw aan de rechter kant veranderd en verlengd. 
Dat is in 1984 gebeurd toen de begane grond van het woonhuis met de aanbouw 
de bestemming dierenkliniek kreeg. De gevels zijn in grote lijnen onveranderd 
gebleven maar de raamindelingen zijn vereenvoudigd. 
Ook nr. 90 moet een Barenbrug zijn. Ik mis zijn handtekening op de 
bouwtekening maar het gehanteerde handschrift is exacte hetzelfde als op de 
tekening van 92. Ook aan het hekwerk herkennen we de meester. Het huis 
dateert van 1927 en is gebouwd voor de rijksontvanger J. v.d. Plas. Ook hier is 
aan de raamindelingen wat gesleuteld. 
Nr. 88 en 86 zijn in 1929 gebouwd door aannemer J.J. Appels (Johan). Ook hier 
treffen we geen naam van een architect op de tekening aan maar dat was toen bij 
aannemers heel gewoon: zij tekenden vaak zelf hun bouwwerken. Hier lijkt het 
alsof Johan Appels Barenbrug gevraagd heeft de westkant van de woningen te 
willen ontwerpen, zodat heel deze straat één architectuur zou krijgen. En 
inderdaad, we zien als we de hoek omgaan een meer ingehouden architectuur.  
 

 Spoorlaan 84-80 

Nr. 84 en 82 zijn ook door Joh. Appels gebouwd en ook in 1929. Woningen met 
twee dwarskappen met daartussenin een klein stukje langskap. Op de 
uitgebouwde entree van nr. 84 is in 1995 een verdiepinkje gebouwd. Verder is 
alles bij het oude gebleven. 
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Spoorlaan 78 (linksboven),  78-80 D (rechtsboven) en 80 (rechts)  

Dan volgen op nrs. 80 en 78 twee huizen onder één kap maar deze hebben wel 
een hele grote kap gekregen. We zien hier ook twee dwarskappen maar hier 
heeft  de langskap wel een heel royale maat. De woningen zijn in 1922 gebouwd 
door de handelaar in moutstoffen H. Smits (80) en C.H. van Bladel, beroep 
onbekend. (78). Ook hier is veel aan de ramen gesleuteld waarbij kleine ruitjes 
zijn moeten wijken voor grotere exemplaren. De topgevels van de dwarskappen 
hebben van architect C.J.G. Visser uit Tilburg, ongetwijfeld de vader van Joh. 
Visser, mooi siermetselwerk gekregen. Het afdakje boven de entree van 78 is een 
latere toevoeging evenals de deur die het dakje droog houdt. Ook hier ziet Ton 
dat het metselwerk in Vlaams verband is uitgevoerd, wat mij doet concluderen 
dat Bedaux toch niet de enige was die in Vlaams verband bouwde. Dat dat vaker 
gebeurde vooral bij huizen die in een luxere sector gebouwd werden. 
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 Spoorlaan 76 

Nr. 76 is in 1928 gebouwd in opdracht van J.D. Struycken, de aannemer. Voor 
hem zelf? F.C.J. Willems trad op als bouwkundige. Hij heeft er een net huis van 
gemaakt. De ingangspartij is in 1949 veranderd . De rest is ongewijzigd gebleven. 
 

 Spoorlaan 74-76 

Nr. 74 is een ontwerp van Constant Panis, bekend van het Fraterhuis Peerke 
Donders in Tilburg en het raadhuis in Berkel Enschot. Het pand is gebouwd in 
1927 in opdracht van Mevr. E. Kanters-Bruyelle. Alle ramen zijn kaal gemaakt 
waardoor ze contrasteren met de verfijnde vormgeving van de gevel boven het 
balkon met het subtiele gevelkapelletje. De fraai gemetselde kolommen van de 
straatafscheiding missen hun tussenliggend hekwerk. 
 

 Spoorlaan 70-72 
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Nr. 72 is weer een paar jaar ouder, van 1922, toen F.P.J. Ruts zich nog 
‘bouwkundige’ noemde. De opdrachtgever was aannemer N.L. van Herk. Het 
raam van de voorkamer zal niet origineel meer zijn. De indeling lijkt vergeleken 
met de ramen boven erg sober. 
Nr. 70 dateert van 1923. Op de tekening van dit huis noemt Ruts zich ‘architect’. 
Hij bouwde dit huis ook in opdracht van aannemer N.L. van Herk. We zien een 
heel andere Ruts. De gebroken dwarskap valt op. Ook het siermetselwerk boven 
het brede zolderraam.  
 

 Spoorlaan 68 

Nr. 68 dateert van 1921 en heeft nog de typische veelruits bovenlichten van die 
tijd. J.J. van Domburg, handelaar in bouwmaterialen is de opdrachtgever geweest.  
Ook hier treffen we geen naam van een architect aan op de bouwtekening. Ton 
wijst me op de manier waarop het balkon is afgewerkt, met een daklijst, klossen 
en een spuwer. Heel bijzonder. Maar zo bijzonder is het niet, want bij de balkons 
van de volgende twee huizen zien we hetzelfde. 
 

 Spoorlaan 60-66 

Nr. 66, 64 en 60, nr. 62 bestaat niet, zijn in 1921gebouwd. Nr. 66 in opdracht van 
aannemer N.L. van Herk, nr. 64 en 60 in opdracht van aannemer W.L.Ruts.  Deze 
laatste woning werd beneden een  bedrijfsruimte en boven een woning. Er staat 
geen naam van een architect op tekening maat het zal ongetwijfeld weer F.P.J. 
Ruts zijn geweest. Later heeft hier loodgietersbedrijf Hans Rosenberg gezeten.  
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 Spoorlaan 60 Dk 

Ad wijst ons op de fraaie kleurige glasdeur in deze woning. Ze heeft nog 
ongeveer de juiste raamindeling.  
 

 Spoorlaan 58 

Nr. 58 en 56 zullen eerder, nog voor de vorige eeuwwisseling, gebouwd zijn en 
dan als één pand. Het bouwarchief is pas met zijn werk begonnen rond 1905 dus 
treffen we daar geen gegevens in van voor 1905 gebouwde huizen. De oudste 
informatie die we gevonden hebben gaat over een schansmuur die pastoor van 
Oirschot wilde laten bouwen, dat was in 1945. In 1952 laat het Kerkbestuur van 
de R.K. Parochie van het Allerheiligst Sacrament de eengezinswoning veranderen 
in een jeugdhuis met kosterswoning. Het rechterdeel van het huis wordt dan 
gereserveerd voor de koster en in het linkerdeel komen ruimtes voor welpen, 
gidsen, verkenners en kabouters. In 2010 laat de gemeente Tilburg 11 prefab 
garages in de achtertuin aanbrengen. Het jeugdhuis zal er nu niet meer zitten. Op 
nr. 56 staan zes adressen geregistreerd.  
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 Spoorlaan 54 

Nr. 54  was tot 1960 een eenlaags winkelhuis. Dat is toen verbouwd tot een 
tweelaagse winkel met werkplaats, door A. (Toon) Hoes die hier motoren ging 
verkopen. Links was een etalage met drie grote vierkante ramen. In 1976 zijn 
ook de twee andere grote ramen aangebracht en kreeg de gevel het huidige 
aanzicht. In 1992 werd de bovenwoning voor kamerbewoning ingericht. Nu zien 
we dat de winkel van Paulissen Witgoed er gevestigd is als dat nog niet door de 
op de gevel aangebrachte reclame duidelijk was. De architect in 1960 en 1976 
was L.P.M. de Graaf.  
Wij gaan de hoek om voor de Enthovenseweg. Ik heb steeds gedacht dat dit een  
oude weg naar Eindhoven moet zijn geweest maar de naam verwijst naar een 
gehuchtje Enthoven dat bestond uit enkele boerderijen en een molen. 
Nr. 1 is een  in 1913 door schilder Adr. van Berkel gebouwd huisje. Het was toen 
nog eenlaags met een deur en een raam en daarboven een charmant 
dakkapelletje in een mansardekap. In twee etappes, waarvan de laatste in 1987,  
is het huis geworden wat het nu is. Ook hier hebben we geen naam van een 
architect. 
 

 Enthovenseweg 11-13 

Dan volgen een aantal garages en dan gaan we verder met 11 en 13. In 1911 zijn 
deze twee woningen gebouwd in opdracht van seinwachter H. de Brouwer. Jos 
Donders wordt genoemd als architect, maar in de publicatie van Wout van 
Bommel over de huizen van Donders staan deze woningen niet vermeld. Ik neem 
toch aan dat het huizen van Donders zijn. De dakkapellen zijn latere 
toevoegingen maar verder oogt het geheel nog vrij origineel. De ramen hadden 
een T-indeling. De poort naar het achterterrein ziet er nog heel oorspronkelijk 
uit.  



 

 24 

 

 Enthovenseweg 15-19 

Van nr. 15 zit geen tekening in het archief , wel een bouwvergunningsformulier 
op naam van metselaar P. de Koning met een bouwjaar: 1911. Het brede raam 
lijkt later aangebracht te zijn. 
Nr. 17 en 19 zijn beide in 1910  gebouwd in opdracht van A. Vermeer. J. Horvers 
is de architect geweest. In de mansardekap zien we in de tekening van toen geen 
dakkapellen wel twee tweepans dakvensters. Nr. 19 heeft zijn gevel van een 
pleisterlaag voorzien. De woonkamerramen hadden ook hier oorspronkelijk een 
T-indeling. 
Over de eenlaagse paviljoentjes nr. 6 en 8 aan de overkant verstrekt het 
bouwarchief geen informatie. Als ik het goed heb zijn ze in de jaren zestig van de 
vorige eeuw voor afdelingen van het Elisabeth Ziekenhuis die met ruimtegebrek 
te kampen hadden gebouwd. Hier moet o.a. de KNO-afdeling gehuisvest geweest 
zijn. En op het parkeerterrein achter het vier lagen hoge flatgebouw aan de 
Spoorlaan heeft tot dertig(?) jaar terug een boerderij gestaan waar glashandel 
van Stiphout in gehuisvest was.  
 

 Spoorlaan 38-40 

We gaan de flat aan de voorkant zien, dus naar rechts. Vier lagen hoog, gebouwd 
in 1998, het trappenhuis in een donkere steen. De rest van de gevel heeft een 
oranjerode kleur gekregen. Op de begane grondlaag zien we achter licht grijze 
kolommen een glasgevel. Vermeldenswaard is nog dat het om een 
kantoorgebouw gaat, Spoorlaan nr. 44, 40 en 38. 
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 Spoorlaan 36 

Nr. 36 is een woonhuis dat in 1933 is gebouwd door J.Ruland die zich toen nog 
technische chef noemde. Het ontwerp is van S. Konings. Alle ramen boven waren 
veelruits. Zo zaten in het liggende raampje links boven zes ruiten. 
In 1941 bouwde deze Ruland die zich dan fabrieksdirecteur noemt in de 
achtertuin aan het Pelgrimspad een garage met waskeuken, magazijn en kantoor. 
C.R.A. van Herk was toen zijn architect.  
Overigens heette dit stuk Spoorlaan toen nog Bosscheweg.  
 

 Spoorlaan 32-34 

Nr. 34 en 32 zijn in 1933 gebouwd door de N.V. Astarte. Nr. 34 heeft nog de 
originele raamindeling. De entree van de woningen vraagt aandacht met name 
de vorm van het raam in de voordeur. De spitse boog van de portiek en de voor- 
deur zien we ook in de topgevel terug. Op nr. 34 tref ik de naam van N. Th. van 
den Dries aan en op nr. 32 die van fabrikant Jos van Arendonk.  
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 Spoorlaan 30 

Nr. 30 is in 1932 gebouwd en de vergunning staat op naam van A. Bos, employee 
bij de Kamer van Koophandel. S. Konings heeft voor het ontwerp gezorgd. De 
voordeur heeft in 1973 zijn zijlichten gekregen. Oorspronkelijk waren hier twee 
deuren naast elkaar, links de voordeur en rechts de deur naar een gang die naar 
de keuken leidde. Het woonkamerraam had een andere indeling: waar nu de vier 
ruiten rechts zitten zat één vierkante ruit en op de plaats van de twee andere 
ruiten zat één veelruits raam.  
 

 Spoorlaan 28-16  

Nr. 28, 26 en 24 zijn in 1925 gebouwd door N.V. Aannemersmij. v/h Gebrs. van 
Heesch: een woning en een magazijn met bovenwoning. In 1934 kom ik op nr. 26 
de naam van accountantskantoor Akropolis tegen en in 1947 van huidarts J. de 
Jongh. In 2011 wordt de winkel woning 24-26 verbouwd tot woning.  
Nr. 20 is in 1920 gebouwd door de aannemers B. en L. van Heesch. Het ging toen 
om drie beneden en drie bovenwoningen. De tekeningen zijn echter amper te 
lezen zodat ik niet kan zien waar die drie woningen gerealiseerd zijn. Ik denk dat 
uiteindelijk onder deze bouwaanvraag enkel nr. 20, dus maar één beneden en 
één bovenwoning gerealiseerd is. Ik zie wel de naam van Machen en Meyneken 
op een bijna onleesbare tekening staan. 
Het oorspronkelijke huis op nr. 18 moet al heel oud zijn. Ik tref een bijna 
onleesbare tekening van 1915 in het archief met de naam van landbouwer A. 
Vermelis. In 1970 heeft het pand het huidige aanzicht gekregen. Daarvoor was 
het eenlaags met mansardekap en in de woonkamer twee T-vensters. De 
opdrachtgever in 1970 was Mej. J. Maas en van Architectenbureau Jan Robben 
was het ontwerp. 
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Ook nr. 16 kent al een lange geschiedenis. Het pand is gebouwd in 1913 in 
opdracht van J. Ketelaars: een gevel met twee T-vensters en een voordeur en een 
mansardekap met een mooie dakkapel. In 1949 wordt de woning in opdracht 
van de Boerenleenbank verbouwd en uitgebreid van woning tot woning met 
kantoor. De gevel wordt dan verhoogd met een tweede laag door architect C.M.B. 
van den Beld. In 1959 krijgt het pand van N.V. de Beer en Co  een volledige 
kantoorbestemming. Architect E.J.H. Geelen (medewerker van Jos. Bedaux) geeft 
de gevel dan een heel ander gezicht. Ongeveer het zicht dat we nu zien. De 
voordeur was een vlakke witgeschilderde houten deur. Het bovenraam had links 
een raam dat tot de dorpel doorliep, rechts had het een  borstwering van 20 cm 
hoog.  De dakkapel is in 1994 aangebracht naar een ontwerp van Jani de Kanter.  
 

 Spoorlaan 12-14 

Nr. 14 en 12 zijn in 1913 gebouwd door de weduwe P.J. van Riel-Mulders. Op de 
tekening staat een naam van Joh. van Riel. Dat zal dan de architect geweest zijn.  
Twee dwarskappen. Het rechter huis heeft nog niet zo lang geleden een grijze 
kleur gekregen en heeft boven nog de originele raamindeling. De ovale 
(badkamer?) ramen trekken de aandacht. 
Nr. 10 is een in 1962 door W. Hertoghs gebouwde woning. Het ontwerp is van 
Architectenbureau A.M. Doevendans. 
 

 Spoorlaan 4-6 

Op nr. 6 zien we een appartementengebouw in aanbouw. Wat hier vroeger aan 
bebouwing gestaan heeft stond kunnen we ons niet goed meer herinneren. Het 
nieuwe gebouw krijgt de volgende adressen nr. 6.01 tm 6.35. Het ontwerp in van 
Bureau Broeders B.V. 
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 Spoorlaan 2 

Dan resteert nog nr. 2, de intrigerende villa op de hoek. Het blijkt een ontwerp 
van Jan van der Valk geweest te zijn, maar alle gevels zijn van hun luister 
ontdaan doordat de ramen hun luiken en hun oorspronkelijke indelingen 
verloren hebben. De woning dateert van 1906 en de opdrachtgever was 
schoenfabrikant C.J. de Raad, die, ook onder architectuur van Van der Valk, 
rechts naast zijn  huis nog een fabrieksgebouw liet neer zetten. Dit pand is 
onlangs voor de flat die we net op nr. 6 in aanbouw zagen moeten wijken. Het 
was een fraai gebouwtje met op de voorgevel in jugendstilletters de tekst: ‘C.J. de 
Raad Fabriek van Leestklaar Schoenwerk’. Later komen we de namen van de 
industriëlen Lambert de Beer (1931) en Jan de Beer-Eras op het adres nr. 2 
tegen. De laatste laat in 1943 de grote schoorsteen achter het huis bouwen. 
 

 R Oost 409 

We zijn intussen rechtsaf op de Ringbaan-Oost beland. Waar we op nr. 409 een in 
1930 gebouwde woning van Adr. de Raad zien. In de achtertuin van C.J. de Raad. 
Dat zal dan een zoon zijn geweest. De woning is gebouwd en getekend door mijn 
opa M.J. Bedaux.  
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 R Oost 411 N Bosscheweg 1 

Nr. 411 is in 1929 gebouwd door ketelfabrikant L.G. Hagoort. Een naam van een 
architect treffen we niet aan. De gevels lijken nog in oorspronkelijke staat. Nog 
een groot huis met die dwarskap. 
We gaan de hoek om en komen weer op de Nieuwe Bosscheweg, nu voor de 
oneven kant.  
 

 N Bosscheweg 1 

Op nr. 1 tm 7 zien we de nog ontbrekende woningen van het bouwplan voor elf 
woningen van N.V. Bouwmij. Cato, gerealiseerd in 1930. We zagen ze net aan de 
overkant.   
 

 N Bosscheweg 3-5 
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 N Bosscheweg 7-9 

Nr. 1 en 7 zijn grote hoekhuizen, nr. 3 en 5 zijn tweekappers. Nr. 3 heeft zijn 
woonkamerraam en het raam er naast in 1946 veranderd. De rest van deze mooi 
huizen is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. 
 

 N Bosscheweg 11-15 

De nrs. 9 tm 15 zijn vier woningen die in 1930 gebouwd zijn door aannemer J.D. 
Struycken, naar een ontwerp van F.P.J. Ruts. Weer de mooie woningen die we 
van deze combinatie gewend zijn. De tussenwoningen met een zadeldak en de 
eindwoningen met een schilddak dat ook het ondergelegen balkon overdekt. Ook 
hier zijn de gevels goed geconserveerd. 
 

 N Bosscheweg 17 
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Nr. 17 we herkennen hem al, is ook een Ruts. Deze is in 1931 gebouwd in 
opdracht van de paraplufabrikant V. Gimbrère. Ook hier zien we weer het 
overdekte balkon op zolder. 
 

 N Bosscheweg 19 

En dat zien we ook bij het volgende huis op nr. 19 dat ook in 1931 gebouwd 
werd. Deze keer was het J.D. Struycken die met Ruts de combinatie aanging.  
Het werd een half vrijstaande woning met rechts aan het einde van de oprit de 
garage. In 1940 liet industrieel W. Kars architect Jos. Bedaux het huis grondig 
verbouwen en uitbreiden. De oprit werd overbouwd en het rechterdeel van de 
gevel kreeg een Bedaux-uitstraling. De ramen die nu verticaal in vieren (boven) 
en in drieën (beneden) zijn gedeeld hadden oorspronkelijk 32 resp. 18 ruitjes 
met witte roedes. In 1955 kwam Dr. J.A. van Goor hier wonen die nog een interne 
verbouwing met Bedaux verrichtte. Ook dit huis gaat vanwege de gecombineerde 
gevel van twee architecten op de HIPlijst. 
 

 N Bosscheweg 21 

Het woonhuis op nr. 21 is een ontwerp van, je zou het niet zeggen, van F.P.J. 
Ruts. We zien nog wel de gestapelde erkers maar hier geen overkapping maar 
een topgevel die er boven uitkomt.  
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 N Bosscheweg 21 D 

We zien heel veel hardstenen ornamenten in de gevel, met name bij de halfronde 
portiek bij de voordeur. Ruts bouwde dit huis voor handelsagent J. Stevens in 
1935. We zien ook een mooi boven/zijlicht rond de getoogde voordeur. We 
zetten dit bijzondere huis ook op onze HIPlijst. 
 

 N Bosscheweg 23 

En dan op nr. 23 nog een interessant huis: de dokterswoning van J. Goossens, 
ontworpen door Jan van der Valk. Weer een heel andere Van der Valk dan die we 
net op de Spoorlaan zagen. Een huis in de rij, het ademt de sfeer van het 
Odulphus Lyceum. Een strak zadeldak met heel speciale dakkapellen die omlijst 
worden door een dunne zwarte strip. De ramen zijn gevuld met heel verfijnd 
glas-in-lood. Het dak maakt aan de onderkant een knik, aan de zijkanten begeleid 
door een strook getrapte hardsteen. Onder het dak hangt een koperen goot in het 
zicht. In de bakstenen gevel zie je ramen die ieder op zich de aandacht vragen.  
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N Bosscheweg 23 B (links) en 23 C (rechts) 

De portiek heeft een rechthoekige ingang gekregen rechts van de getoogde 
voordeur. Om toch te laten zien waar de voordeur zit is een soort venster zonder 
glas gemaakt. De donkere natuurstenen platen die de ingangspartij omlijsten 
houden boven dit venster halverwege met hun werk op en laten een bakstenen 
rollaag het werk verder doen. De portiek is groot gemaakt om hier ook een 
kinderwagen of een fiets te kunnen  stallen zien we op de bouwtekening van 
1933. In werkelijkheid zien we er nu een antieke brommer fiets en bakfiets 
staan. Ook dit huis zetten we op onze HIPlijst. 
 

 N Bosscheweg 25-55 

En dan is de Nieuwe Lelijkheid weer aan de beurt zoals wij de architectuur van 
de jaren zeventig vaak betitelen. Het woongebouw op nr. 25 tm 63 trekt enkel de  
door hoogte (vier lagen), lengte (een dertig meter) en herhaling  de aandacht, 
niet door zijn architectuur. Het is gebouwd in 1969 door Storimans & v. d 
Weegen Bouw- en Handelsonderneming N.V., naar een ontwerp van Bureau voor 
architektuur W.M.J.M. Kuenen en huisvest in totaal 20 appartementen. De entree 
van de flat zien we de hoek om in de Enthovensestraat, onder in  het in donkere 
steen opgetrokken trappenhuis.    
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 N Bosscheweg 75 
 

 N Bosscheweg 77 

Het hoekhuis op nr.75 en het volgend huis op 77 zijn beide in 1930 gebouwd 
door de handelsreiziger J.P. Vermeer naar een ontwerp van Bouw- en 
werktuigkundigbureau Frans Hovers. Met het schilderen van de gevels is een 
groot deel van de architectuur weg geschilderd. We zien ook reclamebakken, 
rolluiken en een airco verkeerde aandacht vragen. De woningen worden 
verbonden door een later gebouwde hoge muur waarin we ongeveer dezelfde 
herhaling van nissen zien die we net bij de dokterswoning aan de overkant  
zagen; ook architectuur van Hovers, maar anders onderhouden. 
 

 N Bosscheweg 79-81 

Nr. 79 is een half vrijstaand huis dat in 1930 gebouwd is in opdracht van Wed. F. 
v.d. Hout-Pigmans. De verzorgde architectuur is van Arn. van Poppel. Het 
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woonkamerraam in de voorgevel zal vroeger eenzelfde indeling als het raam er 
boven hebben gehad. In de zijgevel zien we halfrond dak boven de voordeur. 
 

 N Bosscheweg 81-87 

Nr. 81 is in 1930 gebouwd in opdracht van winkelier J.C. Frenken. Ook hier weer 
mooie architectuur van Van Poppel en ook hier is het woonkamerraam niet 
kunnen ontkomen aan de tand des tijds. In het dak zijn de bestaande  kapellen in 
2004 vergroot. 
Nr. 83 en 85 zijn ook werken van Arn. van Poppel. Ook deze dateren van 1930. 
Opdrachtgever was toen de grossier in koloniale waren B.C. Franken. Mooi, hoe 
die bovenlichten tussen twee horizontale strepen in de gevel zijn opgenomen.  
Ook nr. 87 is het bekijken waard. De erkers zijn hier door de architect J.A. 
Holtrop uit Rijswijk inpandig gehouden door de voordeur, en boven de 
balkondeur, wat achter de voorgevel te leggen. 1929 was het bouwjaar en J.A. 
Holtrop de naam van de opdrachtgever. ‘Ambtenaar’ gaf hij als beroep op, maar 
hij kon blijkbaar ook tekenen.  
Nr. 89 is een huis met een vooral horizontaal gericht gevelbeeld dat architect 
A.A.C.J de Chêne aan het ontwerp heeft gegeven, met name door de 
baksteenreliëfs die hij rondom de slaapkamerramen heeft aangebracht en 
natuurlijk de dikke streep direct boven de ramen en deuren op de begane grond. 
Het huis werd gebouwd in 1929 voor schoenfabrikant K. Hittel. De zijlichten die 
we in de bovenramen zien zaten oorspronkelijk ook in het benedenraam. 
 

 N Bosscheweg 93-91 

Nr. 91 en 93 zijn in 1928 gebouwd in opdracht van J.F.A. Zanoli, die werkte bij de 
Raad van Arbeid. Hij schakelde F.P.J. Ruts in voor het ontwerp. Deze heeft door 
de deuren boven en beneden een meter achter de voorgevellijn  te situeren een 
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mooi reliëf in de gevel gekregen. De dakkapellen bekronen dit werk. De ramen 
boven en beneden hadden van Ruts een spannendere indeling gekregen. Deze is 
er bij een verbouwing in 1964 uit gehaald. 
 

 N Bosscheweg 97-95 

Nr. 95 en 97 zijn ook tweekappers. Hier zien we twee in een punt gebouwde 
erkers met een bekroning van een dwarskap de aandacht trekken. Hier was de 
handelsreiziger Ant. Sleddens de opdrachtgever. De naam van de architect is op 
de tekening niet te lezen.  
 

 N Bosscheweg 99 

Nr. 99 is al in 1926 gebouwd, in opdracht van boekhouder A.A.J. van Huijgevoort, 
naar een ontwerp van J. Bongartz. De tweezijramen van de erker hadden een T-
indeling. De rest van de gevel is onveranderd gebleven. 
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 N Bosscheweg 103-101 

Ook nr. 101 is door deze van Huijgevoort – hij noemt zich nu ‘administrateur’ 
gebouwd, maar dan twee jaar later en nu met architect F.P.J. Ruts. Deze heeft het 
schilddak van een dakkappelletje voorzien met een wolfseind. We zien rond de 
voordeur de van Ruts bekende geblokte zijlichten. 
We eindigen op nr. 103 met een mooi woonhuis. Gebouwd in 1928 door 
aannemer Joh. Appels en waarschijnlijk ook door hem, of een van zijn 
medewerkers getekend. We zien in de topgevel getrapt baksteenreliëf en in alle 
ramen mooie bovenlichten met horizontale spijlen.   
Het zit er weer op voor vandaag. Het was koud en mistig maar gelukkig zagen we 
op sommige plaatsen hartverwarmende architectuur. 
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