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STADSVERKENNINGEN TILBURG met foto’s. 
 
Verslag ronde 8,  gelopen 4 maart 2020. 
Het gebied ten oosten van de Piusstraat, ten oosten van de Broekhovenseweg, 
noordkant Ringbaan Zuid, Groenstraat, Leenherenstraat, Vendeliersstraat, 
Hopliedenkade, Piushaven, ten zuiden van de Koopvaardijstraat, 
 
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. 
 

Wij beginnen de wandeling vandaag in de Heikestraat, op nr. 64 om precies te 
zijn, op de hoek met de Piusstraat.  
 

 Heikestr 58-62 
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De nrs. 64, 62a, 62, 60 en 58 zijn in 1912 als in totaal vier woningen gebouwd. De 
tekening van architect Jan van der Valk vermeldt geen opdrachtgever maar voor 
de hand ligt dat dit het kerkbestuur van de Parochie Broekhoven is geweest voor 
wie Van der Valk een jaar tevoren de kerk met pastorie gebouwd had, in de 
achtertuin van deze woningen. We zien drie puntgevels maar oorspronkelijk 
waren het er vijf; nr. 64 en 62a was oorspronkelijk één woning met twee 
puntgevels. In 1921 kreeg deze woning een winkelbestemming. Vanaf de jaren 
zestig is hier al een kapperszaak de Kok gevestigd. De huidige gevel zonder 
puntgevels dateert van 1974. De nummers 64 en 62 hebben in 1973 onder een 
gemeenschappelijke luifel etalages gekregen. Nr. 58 laat nog een beetje de 
oorspronkelijke architectuur zien, alhoewel daar veel van is weg geschilderd of 
verborgen zit achter al jaren gesloten rolluiken.  
 

 Heikestr 56 

Ook de gevel van nr. 56 is geschilderd.  Voor het overige is er aan de voorzijde 
niets veranderd. Het huis dateert van 1914 toen ‘ De kinderen Jacobus van 
Haaren’, landbouwers, bouwvergunning werd verleend.  
 

 Heikestr 54 

Over nr. 54 geeft het bouwarchief weinig informatie. We krijgen alleen de 
melding dat het pand – het lijkt een school of parochiehuis geweest te zijn - in 
1921 gebouwd is. In 2017 zijn er 13 stadswoningen in het pand ondergebracht.  
Hier aan de Heikestraat zien we de toegang tot drie van deze woningen, nr. 54a 
tm 54c. De ramen op de verdieping hebben toen hun horizontale vijfruitsindeling 
verloren. Midden over de gevel zien we een bakstenen reliëf lopen als een soort 
ruggengraat maar ook, in combinatie met de rollagen boven de bovenramen, als 
een soort kruis. We lopen even het binnenterrein op. Geefhuishof heet het hier. 
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Rechts zien we het hoekgebouw naar achter doorlopen. Hier zien we de ingang 
voor de andere 10 woningen, Geefhuishof 51 tm 60. Hier is tegen het oude 
gebouw van 1921 in rode baksteen een nieuw gebouw verschenen, onder 
architectuur van, als ik het goed heb, Bas Tol. 
 

 Geefhuishof 10-35 

We lopen door en zien aan de rechterkant een opvallend woongebouw in vier 
lagen. Een gesloten onderbouw met donkere natuurstenen afwerking en een 
bovenbouw met veel glas en onbehandeld hout, met een betonnen omlijsting. 
Mooie architectuur in een  magere omgeving. Het gebouw dat plaats biedt aan 26 
wooneenheden ( nrs. 10 tm 35 )  is hier in 1996 samen met nog een rij van negen 
grondgebonden woningen door de Stichting Verenigde Woningcorporaties 
gerealiseerd naar een ontwerp van Erick van Egeraat Associated Architects uit 
Rotterdam. Op zich mooie architectuur maar ze sluit ruw aan op de bestaande 
bouw aan deze hof. 
 

 Geefhuishof 71-76 
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 Geefhuishof 76-71 

De woningen in dit appartementengebouw kijken uit op een gebouw dat 
waarschijnlijk vroeger een schoolgebouw geweest is maar nu onderdak biedt 
aan zes adressen, Geefhuishof nr. 71 tm 76. Het bouwarchief verstrekt er geen 
informatie over. De Bagviewer laat weten dat het gebouw dateert van 1922 en 
dat het nu een woonfunctie heeft. De voormalige speelplaats is nu ingericht als 
parkeerplaats. De geparkeerde auto’s in combinatie met het kale hekwerk laten 
ons deze plek betitelen als verbeterpunt. 
 

 Heikestr 52-44 

We lopen terug naar de Heikestraat en vervolgen daar onze weg.  
De zes woningen op nrs. 52 tm 46, 44a en 44 zijn in 1988 door 
Woningbouwvereniging Samenwerking gebouwd  en maken onderdeel uit van 
een plan van veertien woningen. De overige acht staan aan de Piusstraat. Ze zijn  
ontworpen door Architektenburo C. Peeters B.V.  uit Ulvenhout. Sobere 
woningbouw. Zelfs een luifeltje aan de voordeur die de woningbouw van Peeters 
kenmerkt kon er blijkbaar hier niet af. 
Bij het volgende rijtje van Peeters, nrs, 42a, 42, 40b, 40a en 40, zien we dat 
luifeltje wel hangen. Ook deze woningen zijn van Samenwerking, gebouwd in 
1985. We lopen de straat uit en kijken, alvorens we de Doelenstraat in gaan, naar 
de straatinrichting op de kop van de Heikestraat. In combinatie met de kale 
kopgevel van het rijtje van Peeters komt ook deze plak in aanmerking voor de 
titel verbeterpunt. 
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 Doelenstr 2-44 

We gaan de Doelenstraat in. De hele linkerwand wordt in beslag genomen door 
woningen van één enkel bouwplan, gerealiseerd in 1982 in opdracht van 
Woningbouwvereniging Samenwerking en de huisarchitect Architektenburo C. 
Peeters uit Ulvenhout. Ook hier geen ruimte voor een luifeltje. Kale rijtjeshuizen 
die telkens vier wooneenheden huisvesten  en op de koppen in drie lagen 
gestapelde wooneenheden  met ‘uitgezakte’ woonkamerramen, het geheel 
gebouwd in een schrale jaren-zeventig steen. In totaal gaat het om 40 
wooneenheden. 
 

 Doelenstr 1-31 

Aan de overkant beslaat ook één bouwplan de gehele straatwand. Maar hier zien 
we hoe een andere tijd andere architectuur levert. Het gaat hier om een 
bouwplan voor 23 appartementen,  nr. 1 tm 45 gebouwd in 2001 door Nagron 
Vastgoed Zuid, naar een ontwerp van Pierre van der Geld uit Hilvarenbeek. We 
zien een warmere rode steen, meer variatie in de gevels, meer hoogteverschil,  
drie tot vijf bouwlagen, veel verticale geleding.  
De gevels van Van der Geld volgend zijn we linksaf  op het Stuivesantplein 
beland. Op de nrs. 85 tm 80 zien we daar  zes woningen die weer van 
Architektenburo Peeters uit Ulvenhout moeten zijn. Het bouwarchief geeft 
slechts het bouwjaar van deze woningen: 1982, geen naam van de architect of 
opdrachtgever, maar aan de luifels en  de schrale steen  herkennen we 
onmiskenbaar de architect. 
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 Stuivesantplein 1b-1 

We gaan terug naar de andere kant van het plein waar we op nr. 1, 1a en 1b, drie 
woningen zien waar het bouwarchief nog niets over los laat.  Ze zijn in 2007 
gebouwd en mogelijk nog te vers voor het archief. Drielaagse woningen waarvan 
de eerste bouwlaag uitgevoerd is in een oranjerode baksteen en de twee andere 
lagen betimmerd zijn met houten delen. Aan de linkerzijde van de gevel  zien we 
over drie lagen een strook paarsrode baksteen met daarin op genomen drie 
spleetramen. 
 

 Stuivesantplein 2 rec 

Ook van nr. 2 krijgen wij vanuit het bouwarchief weinig informatie. Enkel het 
bouwjaar: 1951. Het lijkt met zijn lange gesloten gevel een gymzaal geweest te 
zijn maar ook het patronaatsgebouw van de parochie is een mogelijkheid. Het is 
gebouwd in een wederopbouwstijl, met betonnen portalen om de lengte van de 
gevel te breken. Ieder portaal heeft zijn schilderij gekregen, lijkt het, maar als je 
goed kijkt zijn het ramen die met reclame dicht gestickerd zijn.  
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 Stuivesantplein 2 

Op de kop van het gebouw zien we tussen twee tuitgevels een twee lagen hoog 
gebouwtje waar wellicht de administratie of wat spreekkamers voor de parochie 
waren ondergebracht. Wie zal het zeggen. Dit gebouwtje is nog niet zo lang 
geleden (1990?) uitgebreid met een afgeronde uitbreiding met een stuukwerk 
gevel. Hier valt te lezen dat OCA Tilburg hier gevestigd is. Het gaat over 
revalidatie, fysiotherapie en fitness. 
 

 Geefhuishof 1-9 

We lopen door en komen zo weer in de Geefhuishof waar we op nr. 1 tm 9 het 
tweede deel van het bouwplan van Erick van Egeraat en de SVW zien. Hier de 
negen koopwoningen, Zien we hier de betonnen portalen terug die net het 
parochiehuis(?) sierden? De kolommen zijn bekleed met natuursteen, de daklijst 
is uitgevoerd in onbehandeld beton. Daartussen glas en onbehandeld hout. We 
kijken ook even naar de achterkant van de voormalige school of is het de 
voorkant. Ja, inderdaad, we zien hier de ingang nog met de oorspronkelijke 
raamindeling, lijkt het. 
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 Stuivesantplein 86-93 

We lopen terug naar het Stuivesantplein voor een rijtje huizen dat min of meer 
midden op het plein gebouwd is. Het is in 1984 gebeurd. Bijna vijftig jaar nadat 
dit plein is aangelegd heeft de Gemeente gemeend het plein te moeten verrijken 
met een nieuwe bebouwing. We aanschouwen het resultaat.  
Eerst hebben we dan een geknikte rij lage woningen die midden op het plein 
gezet zijn, eerste rang, zonder straat voor de deur zoals bij de andere woningen 
op het plein die er al veel langer staan.  Ze zijn gebouwd door Bouwvereniging 
Samenwerking, zoals gezegd in 1984, en weer met de huisarchitect  Architekten-
buro  C. Peeters uit Ulvenhout. Twee lagen waarvan één afgeschuind door een 
dak bedekt met grauwe betonpannen. In totaal twaalf woningwetwoningen.  
 

 Stuivesantplein C 
 

 Stevenzandsestr 192-Stuivesantplein 98, 103 
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 Stevenzandsestr 208-244 

Dan volgt aansluitend met nog een knik een woongebouw in drie lagen met in 
totaal 25 gestapelde woningen met hier aan het plein zes adressen (98 tm 103) 
en aan de Stevenzandsestraat nog eens 19 adressen (192 tm 228). Een fietspad 
gaat er onder door. Ze zijn gebouwd in 1985 wederom door de combinatie 
Samenwerking en  Peeters. Nog in de jarenzeventig architectuur met 
afgeschuinde kappen en verspringende gevels en ramen. 
 

 Stevenzandsestr 230-244 

En de Samenwerking en Peeters gaan hier in de Stevenzandsestraat door met 
een volgende rij van acht eengezinswoningen, nr. 230 tm 244. Deze zijn al in 
1981 gebouwd, woningen met afdakjes boven de voordeuren. ‘Nee’, merkt Ton 
op als hij er onder kijkt, ‘het zijn geen dakjes. Ze functioneren als 
aandachttrekkers voor de voordeur, zoals je vroeger topgevels ontwierp boven 
de voordeuren, een rudiment van deze topgevel. 
Dan krijgen we tot slot nog de nrs. 248 en 250 die samen met Piusstraat 96 in 
1934 als één pand gebouwd zijn, door de zusters M. en J. vd  Hout. Het waren 
toen nog twee woningen, met in de voorgevel boven drie ramen, het middelste 
raam is nu dicht gemetseld en de twee andere hebben hun verticale driedeling 
verloren. De woonkamerramen met de jarendertig indeling hebben in 1956 
plaats moeten maken voor de etalage-indeling die we nu nog zien. In 1966 is in 
de achter aanbouw ook een winkel gevestigd geweest. De naam Van Alphen 
komen we op dit nummer veel in het archief tegen. 
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 Piusstr 90-86 
 

 Piusstr 86-88 

We kijken naar de overkant waar we op de hoek de in 1914 gebouwde bakkerij 
van A. Vogels zien, een ontwerp van Jos. Donders. Achter deze bakkerij was op de 
hoogte van nr. 67 een eenlaagse aanbouw . In 1934 heeft architect Pierre van der 
Meijs er een verdieping met erker op gezet. Beneden zat er toen nog een raam. 
Later is hier een deur gemaakt. 
 

 Stevenzandsestr 63-51 

Nr. 65 dateert nog van voor het bouwarchief. Er hebben ook in de lange 
geschiedenis van het pand geen noemenswaardige veranderingen plaats 
gevonden. Een breed huis met maar liefst vier ramen in de voorgevel. 
Ook nr. 63 is van rond 1900. In 1958 laat A. Vogels in dit huis een garage en een 
doorrit naar het achterterrein maken. Die garage lijkt er nog steeds te zitten. 
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De negen woningen nrs. 61 tm 45 zijn in 1907 in opdracht van bakker A. Vogels 
gebouwd, eenvoudige woningen, een zesruits raam, een voordeur en een 
zadeldak, zonder dakkapel. Het ontwerp was van Jos. Donders. 
Nr. 61 heeft in 1975 een groter raam en een dakkapel gekregen, nr. 59 heeft ook 
in 1975 dezelfde dakkapel laten bouwen. Nr. 57 benadert nog het meest de 
oorspronkelijke woning, nr. 55 heeft dakkapel gebouwd en raam en deur 
verlaagd, nr. 53 heeft in 1981 dakkapel gekregen en raam en deur verlaagd, nr.  
51 heeft hetzelfde gedaan in 1980, nr. 49  ook hetzelfde, maar ook nog de gevel 
gestuukt, in 1979, nr. 47 is niet noemenswaardig gewijzigd en nr. 45 heeft een 
woningbrede dakkapel gekregen. 
Bij nr. 43 begint een serie huizen die nog van rond 1900 zijn, te vroeg voor het 
bouwarchief. Nr. 43 heeft zijn dakkapel gekregen en zijn gevel verbouwd in 
1974, van nr. 41 vermeldt het bouwarchief niets, terwijl er toch wel wat gebeurd 
is, nr. 39 heeft zijn raam en deur verlaagd in 1975, nr. 37 deed dat in 1974 en nr. 
35 ook in 1975. Van nr. 33 meldt het archief niets. Ook over alle dakkapellen in 
dit rijtje treffen we geen informatie aan. 
 

 St Sebastiaanstr 39-37 

We gaan linksaf de Sint Sebastiaanstraat in waar we links beginnen. Nr. 39 en 37 
zijn weer oude huizen van rond de vorige eeuwwisseling. Aan nr. 39 is niet veel 
veranderd en dat lijkt bij nr. 37 ook niet het geval totdat we eens goed naar 
boven kijken en in de nok een grijze schuin oplopende dakopbouw zien. Deze 
dateert van 2000 en is ontworpen door Wil Habraken. 
 

 St Sebastiaanstr 35a-31 

Dan zien we op nrs. 35a, 35, 33a, 33 tm 21 tien woningen die horen bij een 
bouwplan voor in totaal 25 wooneenheden gebouwd in 1994  in opdracht van 
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Muwi Brabant B.V uit Eindhoven naar een ontwerp van Buro Bollen Architekten 
en Ingenieurs. Een woongebouw van 15 wooneenheden aan de Piusstraat vormt 
het andere deel van het plan. Hier eengezinswoningen met een royale 
dakoverstek en daaronder in een horizontale strook van ongeveer 80 cm 
gekoppelde slaapkamerramen daaronder een strook oranjerode baksteen en op 
eerste bouwlaag een grijze steen met oranje speklagen met daarin onder een 
strak afdakje gekoppelde voordeuren en een raam met daaronder een hoge 
borstwering met een kunststof beplating. 
 

 St Sebastiaanstr 42-36 

Aan de overkant zien we weer het resultaat van de samenwerking tussen 
Woningbouwvereniging Samenwerking en  Architektenburo C. Peeters uit 
Ulvenhout. Een rijtje van zeven woningen deze keer: nrs. 42, 40a, 40, 38a, 38, 
36a en 36. Ze zijn gebouwd in 1981 en weer herkenbaar aan de luifels. 
 

 St Sebastiaanstr 30-32 
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 St Sebastiaanstr 32 D 

Op nr. 32 en 30 zien we twee van de in totaal 21 woningen van het bouwplan van 
N.V. Astarte Bouwbureau, dat hier en rechts de hoek om in 1936 is gerealiseerd. 
We zien in diepe portieken mooie halfronde voordeuren. Nr. 32 heeft boven nog 
de oorspronkelijke raamindelingen. Beneden is het raam met de zesruits 
jarendertig indeling vervangen door één grote ruit. De dakkapel van dit huis is 
ook een latere toevoeging. 
 

 Gildebroederstr 52-60 

We steken over en zien daar op nr. 21 het eerste van in totaal zes 
middenstandswoningen die Astarte hier en links de hoek om in 1936 aan de 
Gildebroedersstraat, nrs. 52 tm 60, heeft gerealiseerd.  Nr. 21 heeft geen portiek 
gekregen. De jarendertig indeling van het raam links van de voordeur is hier ook 
verlaten. Het raam rechts had oorspronkelijk een bovenlicht. 
De nrs. 54 en 56 in de Gildebroederstraat (tot 1937 heette deze straat 
Elleboogstraat) hebben nog het oorspronkelijke uiterlijk bewaard.  
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 Gildebroedersstr 52 D 

Nr. 52 heeft een andere kleur gevelsteen gekregen. Ad herinnert zich nog dat we 
bij onze eerste wandeling door deze straat van een voorbijganger vernomen 
hebben dat deze gevel in de oorlog schade heeft opgelopen en toen opnieuw 
opgemetseld is. Vandaar. 
 

 Gildebroedersstr 62-68 

De nrs. 62 tm 68 zijn vier woningen die van 1910 dateren. Ze zijn gebouwd in 
opdracht van P.J. Teeuwen. Nr. 62 heeft nog de originele topgevel met attiek.  
De woonkamerramen hadden oorspronkelijk een T-indeling. Mooie getoogde 
tweekleurige rollagen boven de vensters. Bij nr. 64 zien we de ramen van een 
achteraanbouw, gerealiseerd in 2002 boven de nok verschijnen. We zetten ze 
toch op de HIPlijst. 
 

 Gildebroedersstr 70-74 
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Over nr. 70 vermeldt het bouwarchief niets. Het huis dateert van rond 1900. De 
gevel oogt nog origineel op de dakkapel na. 
Nr. 72 is in 1999 gerenoveerd en heeft toen twee nieuwe dakvensters gekregen. 
Verder oogt alles oorspronkelijk (rond 1900) op het verfwerk van de bakstenen 
gevel na. 
Ook nr. 74 zal van eind negentiende eeuw dateren. De dakkapel is in 1975 in 
beeld gekomen. Het bovenlicht in het woonkamerraam zal kunnen ventileren.  
Nr. 76 en 78 behandelen we als we in de Piusstraat zijn. 
 

 Gildebroedersstr 77 

Dus draaien we om en lopen terug via de overzijde. Op nr. 77 zien we zowaar 
postmoderne architectuur. Historische stijlfiguren als de trapgevel worden met 
een knipoog uitvergroot, stijlen en periodes worden opzettelijk, vaak ironisch 
door elkaar gehaald. In 1908 bouwde L.P. Elissen hier een ‘appelen en 
fruitmagazijn’ met aan de voorzijde een fraaie, rijk gedecoreerde trapgevel. 
In 1993 wordt dit magazijn door Buro Onroerende Zaken Tilburg uit Diessen  
veranderd in een bedrijfsruimte met bovenwoning en kreeg het pand een schrale 
baksteen  trapgevel met een boogconstructie die ondersteund wordt door twee 
gescopeerde stempels. Een halve meter achter deze boog zien we een eigentijdse 
binnengevel. Het ontwerp is van Architektenburo de Rooij B.V. uit Diessen. 
 

 Gildebroedersstr 75 

Nr. 75 is een in 1979 gebouwde woning met garage. Het ontwerp is van H. 
Leferink uit Goirle. Gevels in een witte baksteen met een grijze plint. 
De achtergevel is hoger dan de voorgevel. 
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 Gildebroedersstr 71-53 
 

 Gildebroedersstr 71 D 

En dan gaat Bureau N.V. Astarte over tot herhaling van zetten. Deze keer een 
serie van tien woningen en één winkelhuis, de nrs. 71 tm 51. Bij alle woningen 
zijn de jarendertig indelingen uit de woonkamerramen verwijderd. Het huis op 
de hoek met de dichte rolluiken is het winkelhuis geweest (nr. 51). 
We gaan linksaf de Sint Sebastiaanstraat in. Van nr. 17 vertelt het bouwarchief 
niets. Het zal bij het hoekhuis horen. Nr. 15 bestaat niet en nr. 13 tm 3 zijn zes 
woningen die horen bij een bouwplan van 21 woningen  die Storimans 
Projectontwikkeling B.V. hier in 1977 heeft laten bouwen. De architectuur was 
van Architekten en Ingenieursburo van der Plas uit Goirle. De Nieuwe Lelijkheid 
van de jaren zeventig. Verspringende gevels en bouwblokjes, gebouwd in een 
schrale steen. Direct zien we aan de overkant van de straat het vervolg van het 
plan. 
Nr. 1 is het huis op de hoek van de Koopvaardijstraat dat daar samen met een 
groot magazijn gebouwd is in 1927 onder architectuur van F.C. de Beer. 
Oorspronkelijk had het woonhuis zijn ingang om de hoek maar bij een 
verbouwing in 1971 is de voordeur in deze straat gesitueerd.  
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 St Sebastiaanstr 2-20 
 

 St Sebastiaanstr 2-20 B 

We keren om en lopen terug via de overzijde. Op nr. 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10, 
10a en 12 tm 20 zien we het vervolg van het bouwplan van Storimans en  Van 
der Plas waarvan we net aan de overzijde zes woningen zagen. Hier nog eens 15 
woningen op een onoverzichtelijk binnenterrein. 
 

 St Sebastiaanstr 26-22 

Dan gaan we op nr. 22 weer verder met een nieuwe serie woningen van N.V. 
Astarte Bouwbureau. Nu gaat het om zeven eengezinswoningen gebouwd in 
1937, nrs. 22 tm 28 in de St. Sebastiaanstraat en dan nog eens drie, links de hoek 
om, in de Gildebroederstraat, nrs. 49 tm 45.  
 



 18 

 St Sebastiaanstr 24-26 D 

Weer woningen met halfronde portieken maar om de paar woningen krijgen 
twee gekoppelde entrees een extra accent door een risaliserende gevel die boven 
de daklijst als een topgevel uitsteekt en afgedekt wordt door een dakkapel met 
schilddak met een  royaal overstek. Het lijken een soort uitkijkposten. De twee 
ramen onder de uitkijkpost hadden oorspronkelijk  een twaalfruits indeling, 
maar deze zien we aan deze kant nergens terug. Ook de jarendertig indeling van 
de woonkamerramen is hier overal gesneuveld. Toch blijft het geheel een mooi 
beeld verschaffen. De gele steen helpt daar aan mee. En het feit dat het plan over 
bijna een hele straat doorloopt en zelfs aan twee zijden, werkt daar ook aan mee. 
Want bij nr. 45  houdt het niet op.  Op nr. 43 begint een nieuwe serie, deze keer 
van zestien woningen nr. 43 tm 13 met drie maal een ‘uitkijkpost’. Ook wordt  
om de lengte van de identieke rij woningen te breken de gevel en het dak er 
boven bij nr. 31 en 29 respectievelijk iets naar voren geschoven en opgetild.  Aan 
de overkant gebeurt hetzelfde bij nr. 34 en 32. 
En als we dan toch een uitstapje naar de overzijde maken, hier zien we dat vanaf 
het hoekpand nr. 50, het voormalige winkelhuis, tot en met nr. 12, het plan van 
N.V. Astarte voor in totaal  21 woningen, dat we net om de hoek in de St. 
Sebastiaanstraat met twee woningen zagen beginnen, vervolgd wordt. Het 
dateert van 1936. Nr. 50 heeft nog het twaalfruitsraam in de torenkamer maar 
omdat de buurman dat niet meer heeft en er nergens veelruitsramen in het plan 
voorkomen komt dit raam als een vreemde eend in de bijt over. Ook verderop in 
de straat bij nr. 18 zien we hetzelfde gebeuren. Bij nr. 14 zien we weer een 
afwijkende kleur steen in de gevel. Ook hier zal sprake van oorlogsschade zijn 
geweest veronderstellen we.  
 

 Gildebroedersstr 42-12 
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 Gildebroedersstr 42-40 D 

Om deze bijzondere woningbouw te onderscheiden zetten we een deel op onze 
HIPlijst: nr. 44 en 42, twee huizen met topgevels en met woonkamerramen die 
of origineel zijn of dichtbij de originele versie komen. 
Het laatste stukje van de straat heeft nog aan beide zijden twee vreemdgangers. 
Rechts nr. 10 en 8. Deze woningen zijn in 1955 gebouwd in opdracht van F.C.W. 
vd. Hout naar een ontwerp van J.A.C. Huijsmans. De raamindeling van 10 is 
boven nog de originele; beneden had het raam een jarendertig indeling. Nr. 10 
heeft in 2002 een dakkapel op zijn dak laten plaatsen. 
 

 Gildebroedersstr 9-11 
 

 Piushaven 38-32 

Aan de overkant zoals gezegd ook nog twee nummers te gaan, nr. 11 en no. 9. 
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Deze woningen horen bij een bouwplan voor in totaal 12 woningen waarvoor we 
meteen de hoek omgaan, twee in de Kolvenierstraat, nr. 1a en 1 en, de volgende 
hoek omgaand, nog eens acht aan de Piushaven, de nrs. 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32a 
en 32. Ze zijn in 1988 gebouwd in opdracht van Aannemingsbedrijf Alphons 
Coolen naar een ontwerp van Architectenburo de Rooij B.V uit Diessen. De 
woningen zijn gebouwd op het voormalige Verkadeterrein. Verkade heeft lang 
aan de Piusstraat gezeten en is in 1965 naar hier verhuisd. De architect heeft zich 
bij het ontwerp van de huizen  laten inspireren door de Astartehuizen aan de 
Gildebroederstraat. Ze hebben dezelfde schilddaken op een zelfde hoogte en 
dakhelling. Ook de bakstenen van de gevel hebben een gele uitstraling maar de 
totale aanblik doet toch wat povertjes aan vergeleken bij de verzorgde 
woningbouw van de jarendertig.  
 

 Piushaven 35-34 

Toch valt er nog wel wat positiefs van de jarentachtig woningbouw te melden. De 
huizen Piushaven 35 en 33 hebben, waarschijnlijk in navolging ven de topgevels 
van de Astartehuizen boven hun voordeuren een klein driehoekig topgeveltje 
gekregen met daarop aangebracht het wapen van Tilburg in baksteenreliëf. De 
nrs. 37, 36 en 33 hebben rond 2014 dakkapellen gekregen.  
Dan zien we vier huizen waar we tot onze verbazing geen voordeuren zien. Als 
we doorlopen zien we een achterom die ons de weg wijst naar de voordeuren of 
liever achterdeuren van de woningen Piushaven  nrs. 31d, 31c, 31b en 31a. Via 
dezelfde achterom zagen we de vorige wandeling al de zes andere woningen die 
bij dit bouwplan horen. Die hebben hun adres aan de Koopvaardijstraat. Het gaat 
om in totaal tien woningen, gebouwd in 1976 in opdracht van Storimans 
Projectontwikkeling B.V. naar een ontwerp van Architektenburo Dré Storimans 
B.V. Jarenzeventig architectuur met in de voorgevel een prominente rol voor het 
veluxvenster. 
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 Piushaven 39 

Nr. 39 is het kleine huisje aan de overkant. Het is gebouwd in opdracht van de 
Directeur van Publieke Werken van de Gemeente Tilburg D. Huender die dan ook 
meestal de architect van het te bouwen object was. Een ‘kantoorgebouwtje’ 
wordt het genoemd, ik denk voor de havenmeester. Mooi hoe het dak in de goot 
verdwijnt. Er zit ook nog versiering in het metselwerk.  
 

 Hopliedenkade 1-241 B 

Dat kunnen wij bij het volgende gebouw aan de Hopliedenkade niet zeggen. Dit 
gebouw dat 121 adressen (nr. 1 tm 241) herbergt is gerealiseerd in 1982, in 
opdracht van de Stichting Landelijke Katholieke Bouwcorporatie voor Bejaarden 
in Leidschendam (LKBB), bejaardenwoningen dus. Het ontwerp is van 
Architektenburo Dré Storimans. De uitgestrektheid en de vuilstortkokers op de 
west- en oostgevel vallen op. Een lange vleugel van 5 lagen hoog kijkt uit over het 
einde, of is het het begin?,  van de Piushaven.  
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 Hopliedenkade 1-241 C 
 

 Hopliedenkade 1-241 A 

Aan de achterkant en dwars op het rompgebouw, twee vleugels van vier lagen 
hoog.   
Hier lag vroeger het oud ijzer van Van Raak opgeslagen toen de Piushaven nog 
een zijtak had. We lopen langs de haven over de Hopliedenkade en  zien daar aan 
de rand van het water een zwart paviljoen staan geïntegreerd in een fraai 
vormgegeven omgeving, gebouwd en aangelegd in 2017. De opdrachtgevers 
waren Orion Projectontwikkeling en de Gemeente Tilburg. Restaurant RAK 
(Restaurant Aan de Kade) is hier gevestigd. Het ontwerp is van Civic en Bright uit 
Amsterdam. Ik citeer de architecten: ‘De vormgeving van het paviljoen is geënt 
op de lokale eigenschappen van de historische haven. De logge zwarte 
museumschepen en de robuuste bruggen vormen iconische attributen aan het 
havenpark. De basale hoofdvorm, de robuuste constructie, de matte zwarte 
gevelvlakken en de combinatie van staal en hout verwijzen naar de materialen in 
de omgeving’. Het dak is publiek toegankelijk gemaakt via een trap, maar 
uitgerekend vandaag gesloten.  
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 Schutsboomhof 2-196 B 
 

 Schutsboomhof 2-196 A 

We lopen langs een soort pergola opgebouwd uit beton, hout en staal naar een 
volgend groot woningbouwcomplex aan de overkant van de straat. 
Schutsboomhof heet het hier en het complex heeft 98 adressen, nrs. 2 tm 196. 
Het is gebouwd in 1980 in opdracht van Woningbouwvereniging Samenwerking 
naar een ontwerp van Architektenburo C. Peeters uit Ulvenhout. 98 HAT 
woningen en HAT stond toen voor Huisvesting Alleenstaanden en 
Tweepersoonshuishoudens. Vier lagen hoog, verspringende gevels, platte daken, 
afgeschuinde daken met Velux dakvensters, de grauwe steen van de jaren 
zeventig.  
 

 Vendeliersstr 75-53 

We gaan linksaf. Het complex  maakt een knik naar rechts en wij volgen die knik  
en zien zo aan de overkant van de Vendeliersstraat een rij van 11 woningen, 
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Vendeliersstraat nr. 75 tm 55, die hier in 1975 als cascowoningen gebouwd zijn 
in opdracht van Sigma Bouw N.V.  Buro voor Architektuur Pieter Ghering zorgde 
voor het ontwerp. We zien een kruis van een horizontaal afdak en 
woonkamerraam (of is het een keukenraam) en de verticale lijn van voordeur en 
badkamer raam. Ook hier ieder huis zijn eigen veluxvenster, maar ook nog een 
bakstenen schoorsteen. 
 

 Vendeliersstr 53 

Nu we hier toch zijn pakken we ook nr. 53 nog mee. In 1938 bouwde aannemer 
L. van Rooij samen met architect F.P.J. Ruts zes woningen en een winkelhuis. Nr. 
53 is één van die huizen. De zes andere staan om de hoek en komen we straks 
nog tegen. Het woonkamerraam van 53 had oorspronkelijk ook een verticale stijl 
opzij van het midden, net als het slaapkamerraam er boven. Door de gevel ter 
plaatse van de voordeur over twee lagen  iets terug te leggen ontstaat er vanzelf 
een erker en een afdak hoog boven de voordeur, een beproefd concept bij Ruts. 
 

 Schutsboomhof 2-196 C 

We draaien weer om en lopen langs de HATwoningen van Peeters weer terug 
naar de Tamboerskade. Nu zien we dat het HATcomplex niet overal vier lagen 
hoog is. 
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 Tamboerskade 51-31 

Als we aan de Tamboerskade aangekomen zijn zien we dat Peeters met ons is 
mee gelopen. Hier begint zijn volgende serie, met, maar ook zonder luifels.  
Het betreft een bouwplan van in totaal 49 woningen en 6 wooneenheden, 
gebouwd in 1981 door Woningbouwvereniging Samenwerking en Peeters. We 
hoeven er niet veel van te zeggen.  
 

 Kolveniersstr 7-Tamboerskade 13 

Eerst 51 tm 31, met een voortuin of een mogelijkheid van een voortuin, dan een 
rij aan de straat, nrs. 29 tm 19, en dan in drie lagen, met plat dak de 
wooneenheden nr. 17, 15 en 13, de woningen 11, 9  en 7 en dan het stapelblokje 
nr. 5 en 3 en 1. Dan gaat Peeters verder in de Kolveniersstraat met nr. 4, 6, 8 en 
10 en het stapelblokje 12, 18 en 24.  
 

 Vendeliersstr 90-76 
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Dan gaat het plan verder weer de hoek om in de Vendeliersstraat,  maar hier 
nemen we afscheid van Peeters die nog even doorgaat met zijn 49 en zes 
woningen. We komen ze straks nog tegen op onze terugweg. 
 

 Kolveniersstr 15-5 

Nu lopen we even terug naar de rotonde en pakken de draad weer op op de hoek  
Gildebroederstraat, Kolveniersstraat. Hier begint een bouwplan dat gerealiseerd 
is in opdracht van  Woningbouwvereniging Samenwerking en, deze keer niet 
architect Peeters, maar met Architektenburo Peter de Rooij uit Diessen die we 
hier aan de overkant al zagen optreden maar toen met aannemer Coolen. Op de 
hoeken nr. 3 en 5 en 15 en 17 zijn twee gestapelde woningen gesitueerd. De 
bovenwoning is bereikbaar via een buitentrap. Om deze sneeuwvrij te houden is 
hier een ingewikkelde kunststof constructie omheen gebouwd.  
 

 Kolveniersstr 11-9 D 

Boven de onderdoorgang tussen woning nr. 9 en 11 zien we ook hier iets van een 
rudiment van een topgevel verschijnen. Verderop zijn de woningen eenvoudig 
van opbouw gehouden. Twee identieke bovenramen met een verticale twee 
deling en beneden een woonkamerraam dat verticaal in drieën is gedeeld. Een 
strak dak zonder vensters en op het eind van de rij een klassieke hoekafsluiting 
met een dwarskap. Kolveniersstraat 3 tm 27 en Stevenzandsestraat 5. 
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 Stevenzandsestr 9-7 

We zijn met het bouwplan van de Rooij rechtsaf de Stevenzandsestraat in 
gegaan. De nrs. 7 en 9 staan op ons te wachten.  Nr. 7 al vanaf 1924 en nr. 9, iets 
korter, vanaf 1947.  We zien in beide gevels  dezelfde materialen en details. Jos 
Panis is, in ieder geval voor nr. 9 de architect geweest. Veekoopman St. Tijs gaf 
voor beide huizen de opdracht tot bouwen. Bij de opdracht van 1924 hoorde ook 
de bouw van een grote schuur achter op het erf. Het raam linksonder in de gevel 
van nr. 9 heeft de oorspronkelijke dubbele poort vervangen.  De ramen op 
verdieping hadden oorspronkelijk alle een horizontale spijl in het midden. Ook in 
de benedenramen is de indeling niet meer de oorspronkelijke. Ook de rollaag 
met siermetselwerk dat we boven alle ramen aantreffen is boven het linkse raam 
bij nr. 9 verdwenen. Er is nog een mooie topgevel gebleven. 
 

 Stevenzandsestr 11 

Nr. 11 is een in 1931 gebouwde woning. Koopman E. Rijkers was de 
opdrachtgever en van zijn bouwkundige kan ik de handtekening niet lezen. De 
raamindelingen zijn later wat vereenvoudigd. 
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 Stevenszandsestr 13-17 

Dan krijgen we een huis te zien met drie huisnummers, nr. 13, 15 en 17. Onder 
nr. 17 treffen we in het bouwarchief informatie over het pand aan. Landbouwer 
H. de Brouwer heeft het in 1931 laten bouwen, een woning met los staande  
melkkamer en stalling, een ontwerp van C.M.B van den Beld. In 1932 werd er nog 
een karrenloods bijgebouwd en in 1969 een grote garage voor ‘autostalling’. De 
gevelindeling op de begane grond is ingrijpend gewijzigd en de ramen op de 
verdieping  zijn anders ingedeeld. 
 

 Stevenzandsestr 19 D       Stevenzandsestr 19 

Nr. 19 is als eengezinswoning in 1937 gebouwd door aannemer P. Corsten met H. 
Wentink als architect. Beneden zien we nog de mooie jaren-dertig indeling in het 
woonkamerraam. De dakkapel is een jaar of acht geleden aangebracht. 
Drankenhandel Van Meerendonk, de bron van menig eindexamenfeest, is hier al 
jarenlang in dit pand gevestigd. 
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 Stevenzandsestr 21-21b 

De nrs. 21, 21a en 21b  zijn in 1958 gebouwd in opdracht van P. van der Meijs. 
Het zal de aannemer zijn geweest. Het ontwerp is van L.P.M. de Graaf. In nr. 21 
zat, waar nu het woonkamerraam gesitueerd is, aanvankelijk een overdekte 
onderdoorgang. De raamindelingen zijn bij alle drie de woningen niet meer de 
originele.  
 

 Stevenzandsestr 23-31 

Nr. 23 tm 31 zijn waarschijnlijk huizen van vóór 1900, eenlaagse huizen met een 
zesruits venster en daarnaast een voordeur, geen dakvensters. We komen in het 
archief in 1915 de naam tegen van smid A.N. van de Gevel als eigenaar die dan 
iets aan de waterhuishouding van de woningen laat doen. 

Metselaar A. van Rooij trekt in 1926 zijn gevel met één laag op en laat aan het 
siermetselwerk zien wat hij in zijn mars heeft. Het raam beneden had 
oorspronkelijk dezelfde mooie indeling als de twee ramen boven. De luiken zijn 
later toegevoegd. Bij nr. 25 zien we in 1936 de naam van sigarenfabrikant Ant. 
van de Gevel als eigenaar in beeld verschijnen. Hij laat o.a wat aan zijn 
hemelwaterafvoeren doen. Hier wordt in 1974 het raam verlaagd en vergroot  en 
de deur verlaagd.  
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 Stevenzandsestr 31-23 

Nr. 27 en 29 zijn in hun lange bestaan niet noemenswaardig veranderd  en voor 
het hoekhuis, nr. 31, met in de afschuining van de hoek de mooie topgevel, geldt 
hetzelfde. Ton merkt op dat de topgevel Bedauxtrekken heeft en dan van de 
Bedaux in zijn krullentijd. 
 

 Vendeliersstr 1 

We lopen terug tot de kruising waar we net waren en steken die over voor de 
oostwand van het Stuivesantplein. Het huis op de hoek heeft zijn adres nog in de 
Vendeliersstraat gekregen, nr. 1, maar hoort wel bij de volgende serie huizen aan 
het Stuivesantplein, met als adressen nr. 51, 50, 49 en 48.  
 

 Stuivesantplein 55-44 
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 Stuivesantplein 55-44 D 

Deze serie van vier woningen en het winkelhuis op de hoek  is in 1938 gebouwd 
door aannemer L. de Rooij. De gevels met mooie tweelaagse erkers en de bal 
midden tussen de halfronde voordeuren zijn nagenoeg onveranderd gebleven. 
Op nrs. 51, 50, 49 en 48 mag de Rooij zijn kunstje van vier woningen, nu zonder 
winkelhuis, nog eens in hetzelfde jaar overdoen.  
 

 Stuivesantplein 47-44 

Op nr. 47 neemt aannemer Jac.  Schuurkes het stokje over met maar liefst 14 
eengezinswoningen, ook gebouwd in 1938, na nr. 44 onderbroken door de Van 
der Coulsterstraat, nr. 47 tm 44  en dan nr. 43 tm 34.  
 

 Stuivesantplein 45-44 D 

We zien ook erkers over twee lagen, maar nu geen halfronde deuren met ballen. 
Wel een afdakje boven twee gekoppelde voordeuren en, nog te zien in een paar 
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huizen( nr. 43 o.a.), de jarendertig indeling van het woonkamerraam. Alle 
zijlichten in de ramen waren oorspronkelijk nog veelruits in glas in lood. Ook de  
ramen boven de voordeuren waren op dezelfde manier veelruits. 
Dan gaan we naar rechts voor de zuidkant van het plein. Op 33 tm 26 zien we 
daar een serie van acht woningen, ook gebouwd in 1938, maar deze keer is het 
Astarte Bouwbureau die de opdragende partij is geweest, ons inmiddels wel 
bekend. Hier zien we vlakke gevels met op de tweede laag een strook van vier of 
drie dezelfde ramen. De eerste drie huizen zijn iets lager dan de volgende vijf en 
hebben op de verdieping vier identieke ramen. Bij nr. 31 hebben deze nog de 
oorspronkelijke veelruits indeling. De halfronde voordeur van nr. 33 lijkt de 
originele raamindeling te hebben  Bij nr. 28 zien we nog het originele 
woonkamerraam. Het strakke dakkapelloze dak valt op bij deze serie.  
 

 Stuivesantplein 25-10 

We steken een straat over en daar begon slager Jos. Zoontjes in 1936 de bouw 
van zijn serie van 13 eengezinswoningen waarvan twee winkelhuizen. Zijn eigen 
winkelhuis op nr. 25 en het andere, ook met een dwarskap, op nr. 13. De 
handtekening van de architect valt weer niet te lezen. De winkel op 13 heeft links 
van de woonkamer een berging met hoge poortdeuren gekregen. Deze winkel- 
bestemming is in 1984 veranderd in een bestemming ‘wonen’ . De dakkapel van 
nr. 17 dateert van ongeveer 2014 en die van nr. 14 van plus minus 2012. 
Woningen met gekoppelde eenlaagse uitbouwen waarvan de gevels in een oranje 
steen zijn opgetrokken. De gevels zijn in grote lijnen intact gebleven, ook de 
raamindelingen. 
Dan wordt het rijtje vervolgd met nog eens drie woningen. Deze zijn, ook in 
1936, gebouwd in opdracht van de coupeuse Nellie Aarts. De handtekening van 
Joh. Appels, de aannemer, staat op tekening waaruit ik de voorzichtige conclusie 
trek dat de huizen door deze Appels getekend en ook gebouwd zijn. Ik ben wel 
benieuwd hoe een coupeuse in staat kan zijn drie huizen te laten bouwen. Ze 
woonde bij de opdracht in de Boomstraat 56.  
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 Stuivesantplein 9a-10 

En toen bleef er nog  grond over voor een vrijstaande woning op nr. 9a, gebouwd 
in 1938 in opdracht van of voor Chr. Vervoort, de aannemer. H. Wentink was de 
architect. Er is wat aan de raamindelingen  gesleuteld Het raam links boven was 
verticaal in drieën gedeeld. Het raam links onder was ook verticaal in drieën 
gedeeld maar had ook nog voor drie bovenlichten een horizontaal kalf. Het raam 
rechts beneden was verticaal in tweeën gedeeld en had horizontaal een kalf voor 
twee bovenlichten.  
 

 Stuivesantplein 9a D 

De mooie voordeur lijkt nog origineel te zijn. 
 

 Stuivesantplein 9-4 

We maken een kwartslag en gaan naar de westgevel van het plein waar  op nr. 9 
tm 4 nog zes woningen resteren. Deze zijn in 1936 gebouwd in opdracht van J. 
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Hellemons en op de tekening zien we weer de naam van aannemer Joh. Appels 
staan. Bij deze Hellemons wordt geen beroep vermeld, maar nu we op twee 
bouwvergunningen van seriewoningen van Joh. Appels achter elkaar  een 
particuliere naam als opdrachtgever zien verschijnen moet er iets aan de hand 
geweest zijn. Mocht Appels niet zelf bouwen en schakelde hij stromannen in om 
aan dat verbod te ontkomen? Zoiets? En dan over de woningen zelf. Ook deze rij 
heeft de kwaliteit die we ook bij de andere woningen hier aan het plein zagen. 
Hier in het midden van het bouwblok een topgevel met bovendaks ramen en 
daarboven een royale dakoverstek. Bij nr. 4 zien we nog over twee lagen 
uitgebouwde erkers. De raamindelingen zijn ook  hier, door de bank genomen, 
met rust gelaten.  
 

 Vlimmenhoefstr 1-5 

We gaan een stukje terug en gaan voorbij nr. 9 rechtsaf de Vlimmenhoefstraat 
in. Hier beginnen we rechts. Nr. 1 tm 5 zijn drie woningen die in 1938 gebouwd 
zijn door aannemer Chr. Vervoort. Ook hier liet deze het ontwerp over aan H. 
Wentink die weer een voor een evenwichtige gevel gezorgd heeft met mooie 
halfronde portieken. De dakkapel van nr. 2 is onlangs in 2019 in het dakvlak 
verschenen.  Nr. 3 en 5 hebben nog de authentieke raamindelingen. In 1996 heeft 
nr. 5 een stramien er bij gekregen, met onderin een garage. 
 

 Vlimmenhoefstraat 

Op nr. 7 tm 33 zien we het eerste blok van het plan Merode dat de Tilburgsche 
Bouwvereniging hier in de periode 1989 -1992 heeft gerealiseerd samen met  
Bedaux Architecten B.V. Ongeveer 340 woningen die de 350 woningen die Jan 
van der Valk hier in 1920 gerealiseerd had moesten vervangen en met succes 
want de Bouwvereeniging ontving er in 1991 de rijksprijs Bronzen Bever voor. 
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Jacq. de Brouwer van Bedaux Architecten heeft de woningen ontworpen. 
De 14 woningen die we nu zien maken onderdeel uit van een serie van 58 
woningen. We zien een rij woningen waarvan de eerste bouwlaag in een geel 
beige baksteen is uitgevoerd en de tweede laag in licht grijs stuukwerk. Het 
stuukwerk wordt aan de bovenkant beëindigd door een betonnen daktrim, die 
ook een plat dak inkadert. Mooie strakke gevels met boven een afwisseling van 
een rechthoekig en rond raam en beneden een donkerblauwe voordeur en een 
groot woonkamerraam. Eén lange rij van identieke woningen, bij nr. 17 en 15 
onderbroken door een subtiel dun rond gebogen afdakje boven de voordeuren.  
Een enkele keer zien we een blauw betegelde schoorsteen boven het dakvlak 
verschijnen. De woningen zijn alle in de huursector gebouwd maar onlangs zijn 
er enkele woningen verkocht. Bij nr. 17 lijkt dat het geval te zijn, zo te zien aan de 
staat van onderhoud van het stuukwerk. Voorbij nr. 33 wordt het Merodeplan 
vervolgd met een vierlaags rood bakstenen gebouw dat we op een volgende 
verkenning verder zullen beschrijven. We lopen terug en zien op de nrs. 26 tm 
16  weer zes dezelfde woningen die we net aan de overkant zagen. Bij 16 zien we 
echter op het dak een bovenwoning verschijnen die  via een overdekte 
buitentrap om de hoek bereikbaar is. Om de hoek zien we dan de ingang van de 
woning links van nr. 16. We steken de Van Grobbendonckstraat over en zien dat 
daar op de andere hoek hetzelfde gebeurt. Een woning met een groot balkon op 
het dak van twee grondgebonden woningen. Vervolgens zien we op 14 tm 2 nog 
eens zeven dezelfde woningen. 
 

 v Grobbendonckstraat 

We lopen terug naar de Van Grobbendonckstraat. Ook hier aan twee kanten de 
Merodewoningen van de TBV en Bedaux.  
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 v Grobbendonckstr 56-Vlimmenhoefstr 26 

Eerst de hoekwoningen en dakwoningen  nr. 33 en 31 en 58 en 56 en dan nr. 
54 tm 28, veertien woningen en nr. 29 tm 13, nog eens negen woningen. 
De straat slaat af naar links en blijft Van Grobbendonck heten. Links  hebben we 
dan nog op nr. 11 tm 5 vier huizen die horen bij het 58 woningenplan van 1989 
en aan de overkant op nr. 26 tm 2 zien we dezelfde Merodewoningen van een 
andere serie, gebouwd in 1989. De precieze omvang van deze serie is onbekend 
omdat, als we er naar informeren bij het bouwarchief, we de melding krijgen dat 
dit bouwplan niet openbaar is. De namen Bedaux en TBV weten we in ieder geval 
wel.  
Vervolgens krijgen we op de hoek aan de linkerkant weer een gestapelde 
hoekwoning, nr. 3 voor de bovenwoning en nr. 1, voor de woning er onder. 
 

 Merodeplein 21-Merodestr 1 

We gaan linksaf voor de linkerkant van het Merodeplein, de nummers 21 tm 
26, weer zes  basiswoningen van het Merodeplan van 1988.  
De rij loopt door de Merodestraat in, nr. 11 tm 1, zes dezelfde woningen, ook 
niet openbaar, wél andere bomen. 
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 Merodestr 4a-2 

We lopen via de overkant terug. Nr. 2, 4 en 4a zijn in 1939 gebouwd, Drie 
woningen onder een schilddak. Chr. Vervoort was opdrachtgevend aannemer en 
H. Wentink weer zijn architect. De woonkamerramen hadden een jarendertig 
indeling met dien verstande dat de verticale delen in drie gelijke delen verdeeld 
waren. De ramen boven de woonkamerramen hadden ook een dergelijke 
verdeling maar misten het horizontale kalf.  
 

 Merodestr 6c-6 

Nr. 6, 6a, 6b en 6c  staan in de Bagviewer al genoteerd als vier  nieuwe huizen 
maar ze zijn op streetview nog niet gebouwd. Netjes. Ad vraagt zich af waarom 
deze woningen zo’n veertig centimeter boven peil gebouwd zijn. We moeten hem 
het antwoord schuldig blijven. 
 

 Merodestr 8-10 
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Nr. 8  is weer een product van aannemer Chr. Vervoort en architect Wentink, een 
in 1939 gebouwde eengezinswoning, een dwarskap. Boven hebben de ramen nog 
de oude indeling, in het woonkamerraam ontbreekt het horizontale kalf.  
Nr. 10 is ook een huis met een puntgevel, in 1936 gebouwd als winkelhuis, in 
opdracht van bakker P. Hesselmans en ook hier was H. Wentink de architect.   
Rechts onder en om de hoek zien we nog twee etalageramen. Het raam boven de 
bloembak had oorspronkelijk nog een horizontaal kalf voor twee bovenlichten. 
Het raam links beneden was verticaal in drie gelijke delen verdeeld en had 
horizontaal voor drie bovenlichten een kalf. Het raam rechts in de zijgevel aan 
het plein had een zelfde indeling. 
We gaan verder het Merodeplein op. 
 

 Merodeplein 27-37 
 

 Merodeplein 27 

Op nr. 27 zien we weer een voormalig winkelhuis. Het pand werd in 1936 
gebouwd door de winkelier G. Tooten Appels. 
Een architect wordt op de tekening niet genoemd. Wel zien we in de onderhoek 
een paraaf staan waarin we de W (van Wentink?) herkennen. Het raam naast de 
voordeur had oorspronkelijk drie bovenlichten en ook in de zijgevel zat een 
etalageraam. In 1977 is de woon-winkelbestemming veranderd in een 
woonbestemming en is de zijgevel anders ingedeeld. 
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 Merodeplein 28-29 

De woningen nr. 28 en 29 zijn ook van 1936, gebouwd in opdracht van Mej. D. 
Brekelmans. Ook hier zien we dezelfde paraaf (Wentink?) op de tekening. Er 
staat ook nog de naam van Joh. Appels bij. Die zal de woningen weer gebouwd 
hebben en een van de kopers de vergunning hebben laten aanvragen. Het zijn 
nog steeds hele mooie huizen met in alle ramen nog de oorspronkelijke 
raamindelingen.  
 

 Merodeplein 28-29 D 

Ook fraai te zien hoe de voordeuren gekoppeld zijn. We zetten deze 
gaafbewaarde typische jarendertig tweekapper op onze HIPlijst. 
 

 Merodeplein 30-39 
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 Merodeplein 30-31 D 

De volgende zes woningen (nr. 30 tm 35) zijn in 1938 gebouwd door N.V. 
Bredero’s Bouwbedrijf uit Utrecht. Op nr. 33 zien we op de verdieping nog de 
originele vierruits raamindelingen. Het woonkamerraam was verticaal in twee 
gelijke delen verdeeld en had aan de bovenkant twee bovenlichten. 
Nr. 33 heeft zijn dakkapel vergroot. 
Dan volgen op 36 tm 40 nog eens vier woningen en een winkelhuis gebouwd in 
1836 door Fa. Joh. Appels. Deze keer dus op eigen naam. Nr. 38 heeft boven 
zesruits vensters maar ik twijfel of deze versie van zesruits de originele is. Ik 
denk dat oorspronkelijk in deze ramen zesruits blank glas in lood gezeten heeft. 
Ook de beide zijraampjes in de woonkamer hadden zo’n zesruits indeling. 
De dakkapel van 38 is van 1992. Van die van 39 weten we de juiste datum niet. 
De rij wordt beëindigd met de dwarskap op de hoek.  De gevel van de winkel is 
ongewijzigd gebleven. Hier zien we nog een mooie manier om de hoek om te 
gaan.  
Dat voorbeeld volgen we. Aan de linkerkant treffen we geen adressen aan. We 
lopen weer terug via de overkant. De korte straat heet D’Hamalestraat. Op nr. 2 
tm 8 zien we de basiswoningen van het Merodeplan terug. Deze maken weer 
onderdeel uit van een serie die wel via het bouwarchief toegankelijk is. Vier 
woningen van het bouwplan voor 80 woningen gebouwd in 1988 door de 
Tilburgsche Bouwvereeniging en Bedaux Architecten in de Sevenhoeksstraat, 
Vessemstraat, D’Hamalastraat, Merodeplein en Van Malsenhof. We hebben dit 
type dat we hier zien al beschreven.  
Na nr. 8 verandert de D’Halamastraat in Merodeplein en daar zien we op nr. 1 
tm 5 nog eens zes woningen van dit basistype, ook gebouwd in 1988. Op het eind 
van dit rijtje steken we nog even over  voor de vierde wand van het plein met de 
nummers 6 tm 19, alle woningen van hetzelfde basistype, gebouwd in 1988, van 
het plan voor 80 woningen.  
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 Merodeplein BA  

We lopen weer terug naar de hoek waar we net vandaan kwamen en besteden 
daar aandacht aan dit groene plein vol rust,  met zijn prachtige volwassen 
bomen.  
 

 Merodeplein K D  
 

 Medrodeplein DM   

Tussen laag gehouden struikgewas lopen we over een smal pad naar het midden 
en zien daar het zwarte beeldje van de Bronzen Bever en iets verderop een in 
1943 geplaatst grijs Mariabeeld.  
We lopen weer terug de Van Vessemstraat in. Rechts hebben we dan nog nr. 10 
tm 6, drie woningen van basistype Merode en links nr. 11 en 9, de beneden- en 
bovenwoning van de gestapelde hoek en  7, 5 en 3, de basiswoningen.  Tot zover 
het plan voor 80 woningen. Op de gestapelde hoeken  links Van Vessemstraat 1  
en rechts nr. 4 en 2  begint een nieuwe serie van 61 woningen die voornamelijk 
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aan de Van Hessen-Kasselstraat gesitueerd zijn. Ook van Bedaux en de TBV, maar 
gebouwd in 1987, in de eerste fase. 
We gaan linksaf de Van Hessen-Kasselstraat in en zien aan de linkerzijde op nr. 
11 tm 1 weer de basiswoningen van de TBV en Bedaux Architecten. Deze horen 
dus bij het 61 woningenplan, gebouwd in 1987.  Dan lopen we weer terug via de 
overkant waar we op nr. 6 en 8 twee ‘vreemde’ woningen zien. Ze staan hier al 
van voor de oorlog, rond 1938 denken we. Het gemeentearchief meldt er niets 
van. Om de hoek in de Mechtildisstraat zien we echter dezelfde woningen staan 
en inderdaad daar krijgen we ze wel te zien in het bouwarchief. 1938 is het 
goede bouwjaar en Jac. Schuurkes heeft ze gebouwd en er is sindsdien niet veel 
aan de gevels veranderd. 
En dan komt het Merodeplan weer aan de beurt met nr. 10 tm 16,  nog eens vier 
woningen van het basistype, bouwjaar 1987. 
 

 v Hessen-Kasselstr 18-82 A 
 

 v Hessen-Kasselstr 82-18 

Vervolgens  krijgt het plan een ander gezicht. Op nr. 18 tm 70 zien we over drie 
lagen verdeeld in totaal 33 bejaardenwoningen. Twee lagen in de geelbeige 
Merodebaksteen en daarboven wat terugliggend onder een witte houten-balken-
constructie de derde laag. In de bakstenen wand van de eerste en tweede laag 
zien we, achter balkons de woonkamerramen. 
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 v Hessen-Kasselstr 17-31 

Aan de overkant treffen we op nr.  17 tm 31 weer de basiswoningen, alle 
behorend tot het 61 woningen plan van TBV en Bedaux. 
We gaan rechtsaf voor een uitstapje  de Sevenhoekstraat in, heen, rechts , met 
aan het begin de hoekwoningen, nr. 1 tm 55  en terug via  de overkant nr. 58 tm 
2, in totaal 57 woningen. De lange rij wordt aan ieder zijde twee keer 
onderbroken door een zijstraatje. Al deze woningen horen bij het bouwplan voor 
80 woningen van Bedaux en de TBV. 
 

 v Hessen-Kasselstr 84 
 

 v Hessen-Kasselstr 84-104 

We zijn weer terug in de Van Hessen- Kasselstraat en slaan rechts af waar we 
aan de rechterzijde doorgaan met de 61 woningen serie Merode, nr. 33 tm 53 en 
links nr. 84 tm 104, in totaal nog eens 22 woningen zien. Boven de voordeuren  
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van 94 en 96 en 98 en 100 zien we weer de subtiele gebogen afdakjes die we 
eerder zagen.  
 

 Groenstr 117-113 

En dan lopen we Merode uit met links en rechts twee poortwoningen met de  
nrs. 106 en 108 en 55 en 57 en in de Groenstraat 115 en 117 en 113a en 113.  
Aan de overkant van de Groenstraat kunnen we goed zien hoe deze 
poortwoningen de uitnodigende entree zijn van deze nog vrij nieuwe wijk 
Merode. Jammer dat de pergola’s die de  dakwoningen hier sierden van het dak 
verdwenen zijn. (zie streetview 2009). We zetten heel Merode, een ontwerp van 
Jacq. de Brouwer van Bedaux Architecten op onze HIPlijst.  
Ton laat weten dat Van Hessen Kassel van 1710 tot 1754 Heer van Tilburg en 
Goirle is geweest en de (Oude) Warande heeft aangelegd. 
 

 Groenstr 117b 

We gaan westwaarts de Groenstraat in en kijken daar eerst naar de rechterkant. 
Over 117 b (de Jumbogebouwen) en 119 krijgen we vanuit het bouwarchief geen 
informatie.  
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 Groenstr 119 

Van 119 weet ik dat dit eenlaags gebouw gelijktijdig met het Jumbogebouw op de 
hoek  gebouwd is  rond 1986. Er is een dokterspraktijk gebouwd voor dokter 
Fons Schuurman. Deze had daarvoor zijn praktijk in het prachtige woonhuis aan 
de Broekhovenseweg dat voor de uitbreiding van Jumbo, toen nog Lekker en 
Laag geheten, is moeten sneuvelen.  
 

 Broekhovenseweg 74 

Het hoge Jumbogebouw en de lage dokterspraktijk zijn beide ontworpen door 
Jacq. de Brouwer van Bedaux Architecten. We steken over en zien daar een 
terrein braak liggen wachten op nieuwe ontwikkelingen. We lopen verder 
oostwaarts. 
 

 Groenstr 138 
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Het eerste pand is hier nr. 138. Het is gebouwd in 1933 in opdracht van W. 
Coolen, ‘gep. der N.S’, zo staat zijn beroep op het bouwformulier beschreven. Een 
ontwerp van C.J. van Meerendonk. Het woonkamerraam had oorspronkelijk een 
jarendertig indeling. Het grote raam in de erker er boven had een bovenlicht. 
 

 Groenstr 134-136 

Ook de nrs. 136 en 134 zijn ontworpen door  Van Meerendonk. De benedenraam 
hadden  hier ook een jarendertig indeling net als boven wat  we op nr. 136 nog 
kunnen zien. 
 

 Groenstr 126-132 

Dan volgt op nr. 132 tm 124 een rij van vijf woningen die net zijn opgeleverd.  
 

 Groenstr 106-110 
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 Groenstr 106-110 D 

Voorbij 124, een klein beetje naar rechts, wordt dit plan vervolgd met een rijtje 
van nog eens vijf huizen, nr. 122 tm 114 en dan weer terug naar de rooilijn van  
de oude Groenstraat zien we een gebouw met op de begane grond achter veel 
glas het nieuwe Gezondheidscentrum Groenstraat en boven een aantal 
zorgappartementen. Alles net gebouwd en opgeleverd in opdracht van ASVZ en 
Aannemersbedrijf Alphons Coolen naar een ontwerp van A3 Architecten uit 
Rotterdam. 
 

 Groenstr 100-104 

Het pand  nr. 104, nr. 102 en 100 kent een bewogen geschiedenis, die aan de 
hand van het beschikbare materiaal niet helemaal te achterhalen is. Ze begint in 
1931 als sigarenfabrikant L. vd. Boer op 102 en 104(?) beneden een 
sigarenmakerij laat bouwen en boven een bovenwoning. Nr. 100 wordt er later 
ook bij betrokken. De sigarenwerkplaats verandert in de jaren zestig in een 
sauna en de bovenwoning wordt steeds meer een wooneenhedenverhuur-
bedrijf. In 1975 vindt een ingrijpende verbouwing van de gevel plaats en krijgt 
het pand ongeveer het aanzicht dat het nu heeft: de dichte gevel beneden en de 
identieke ramen op de derde laag. Daarna is alles nog een keer met iets frissere 
kleuren opgewaardeerd. De oorspronkelijke gevel was van architect A.J.J. de 
Wijs, maar daar zien we nog slechts een erker op de eerste verdieping van.  
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 Groenstr 90-98 
 

 Groenstr 98-100 D 

Van het volgende pand treffen we in het bouwarchief geen ter zake doende  
informatie aan. De BAGviewer geeft aan dat het om een woning  gaat die van 
1931 dateert. We zien een bijna symmetrische dwarskap. Een tentdak bedekt 
met leien de erker op de verdieping. De onderkant van de erker en de latei boven 
de ramen van de begane grond trekken door hun witte kleur veel aandacht. 
 

 Groenstr 92-98 

De nrs. 96 tm 90 zijn in 1933 gebouwd door aannemer H. van Rooij. Er is 
sindsdien niet veel aan deze mooi huizen veranderd. Nr. 96 en 84 hebben nog in 
alle ramen de authentieke indeling.  
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 Groenstr 90-92 D 

We zien gevelvlakken in een andere kleur baksteen, met name boven de 
halfronde portieken. 
 

 Groenstr 88 B en 88 D  

Nr. 88 is in 1932  gebouwd door metselaar L.A.J. van  Rooij. Als ik de 
handtekening goed lees heeft dezelfde de Rooij ook het huis getekend. Een mooie 
gevel met boven onder een smal afdakje vier identieke ramen en daaronder een 
fraai rond gemetselde erker. Ook rond de voordeur is het metselplezier 
afleesbaar. Jammer van de later aangebrachte dakkapel. De loodgieter heeft bij 
het aanbrengen van de hemelwaterafvoer weinig respect getoond voor het naast 
liggende kunstwerkje van de metselaar.  Ook is een schoorsteen in het rechter 
dakvlak in 1990 verdwenen. 
 

 Groenstr 88-76 
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Op nr. 86 was tot 2017 nog een rookartikelenwinkel gevestigd. Sigarenmagazijn 
heeft er lang op de gevel gestaan. Het pand is als woning gebouwd in 1933 in 
opdracht van timmerman P. van der Meijs. Het ontwerp is van architect J.A. 
Brenders. De ramen op de verdieping hadden een T-indeling. In 1938 werd de 
woning door de toenmalige eigenaar A. de Bruin tot winkelhuis verbouwd. 
Nr. 84 is ook in 1933 gebouwd, ook door timmerman P. van der Meijs en ook 
naar een ontwerp van J.A. Brenders. Ook hier zijn de T-ramen vervangen. Het 
grote raam in de erker had een bovenlicht. 
Op nr. 82 tm 76 worden de vier woningen herhaald die we net zagen op 96 tm 
90. Opdrachtgever aannemer H. van Rooij en bouwjaar 1933. Bij nader inzien is 
het toch niet helemaal een herhaling. De achterom in het midden wijkt af en de 
erkers zijn verticaal in vieren gedeeld en niet in drieën. Dit type erker zagen  we 
net wel op nr. 88, de woning van metselaar L. van  Rooij. Hier hebben alle huizen 
nog de authentieke raamindeling. 
 

 Groenstr 72-60 
 

 Groenstr 72-74 D 

Ook de woningen nr. 74 tm 68 zijn gebouwd door  aannemer van Rooij. Een 
jaartje later, in 1934.  Een heel ander ontwerp.  
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 Groenstr 70-72 D 

De gootlijn volgt de lijn van de onderliggende gevel en boven de achterom zien 
we een  doorgemetselde topgevel met ‘uitkijkpost’. Ook hier zien we verschillend 
gekleurde baksteen gevelvlakken. Bij nr. 74 en 72 zien we bij de kleine ramen op 
de verdieping nog de originele raamindeling. 
 

 Groenstr 60-74 

De Rooij gaat op nr. 66 tm 60 verder met zijn serie van telkens vier huizen. Ze 
zijn hier iets soberder van ontwerp. Het winkelhuis op de hoek zat er vanaf het 
bouwjaar 1934 al in. We komen de naam tegen van kruidenier J. de Bruin, later 
van P. van Berkel die in 1978 de winkel het huidige aanzicht geeft. Ieder huis had 
volgens tekening een eigen dakkapel zoals op nr. 66 maar die zijn bij de drie 
andere woningen blijkbaar vervangen door veluxvensters. Nr. 66 heeft boven 
nog de originele raamindelingen. Het benedenraam had oorspronkelijk ook aan 
de linkerkant een verticaal zijraam zoals het raam er boven. 
We gaan rechtsaf de Baanderheerstraat in, een beetje troosteloze straat met 
alleen maar zijgevels, tuinmuren en gevels van garages.  Geen groen. We maken 
er een verbeterpunt van. 
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 Troubadourplein 51-62 

Dan komen we op het Troubadourplein terecht. Aan de rechterzijde zien we daar 
op nr. 51 tm 62  12 bejaardenwoningen die de Tilburgsche Bouwvereeniging 
hier in 1972 gebouwd heeft samen met Bouwbedrijf Post N.V. dat ook het 
ontwerp verzorgde. Geen luxe in de gevels in die tijd, gebouwd in de sociale 
huursector. 
In de hoek van het plein treffen we dan nog op nr. 50 een gebouw van de 
Scouting Lord Baden Powell. Die zijn hier al sinds 1990 actief maar hebben de  
huidige prefab houten wit geschilderde gebouwen sinds 1999. 
Aan de westkant van het plein zien we voornamelijk achterkanten van gebouwen 
die hun adres hebben aan de Broekhovenseweg. Ook  deze plek komt in 
aanmerking voor de titel verbeterpunt. 
 

 Troubadourplein 21-11 

Dan gaan we met de zuidwand van het plein verder. Op nr. 21 tm 14 treffen we 
daar acht in 1956 gebouwde woningen. De opdrachtgever was A.W.C. Doedee en 
het ontwerp was van M. van de Wouw die zijn adres om de hoek had, aan de 
Ringbaan Zuid 147. De gevels zijn gebouwd in de wederopbouw stijl met op de 
verdieping een Frans balkon. Het woonkamerraam was verdeeld in zes even 
grote ruiten. Op nr. 15 zien we nog de originele ongeschilderde zandstenen 
lijsten van de voordeur en de authentieke versie van het Frans balkon. 
Op nr. 13 begint een rij van in totaal acht woningen, vijf hier aan het 
Troubadourplein nr. 13 tm 9  en drie de hoek om aan de Hellebaardstraat nr. 12, 
10 en 8. Ze zijn gebouwd in 1905 in opdracht van Ir. J. de Jong van Publieke 
Werken die ze ook getekend zal hebben. De ramen boven waren oorspronkelijk 
alle drie vierruits en in het woonkamerraam zaten twee zesruitsramen. Rond de 
deuren zien we de bakstenen lijsten, geheel in de stijl van die tijd. 
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 Troubadourplein 1-8 
 

 Troubadourplein 4-5 

We kijken naar de overkant waar we een wand van oranjerode huizen zien. Nr. 1 
tm 8, acht woningen en dan aan de Hellebaardstraat 21 tm 9, nog eens 7 
woningen alle in één keer gebouwd in 1941 door aannemer H. van Rooij. 
Nr. 1 heeft als hoekhuis een dwarskap gekregen. We zien daar ook een baksteen 
versiering waar de zij- en voorgevel een hoek maken. Alle huizen hebben een 
getoogde rollaag met daaronder een rechthoekig kozijn. Het boogvlak 
daartussen is gevuld met siermetselwerk. We hebben dat vaker gezien bij huizen 
gebouwd vlak voor of tijdens de oorlog. De dakkapel bij nr. 2 is er een paar jaar 
geleden op gezet. Bij nummer 3 zien we nog het originele bovenlicht boven de 
voordeur. Bij nr. 7 gaan de woningen iets omhoog.  
 

 Hellebaardstr 9-19 
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Niet voor lang want op Hellebaardstraat 17 daalt het peil weer tot normale 
hoogte. De dakkapel van nr. 17 dateert van 2005. Bij het huis rechts er naast, nr. 
15 zien we nog de originele voordeur. Aan de hand van deze gevel kunnen we de 
originele raamindelingen duidelijk maken. Het smalle bovenraam was achtruits 
Het brede raam daarnaast had links en rechts een smal verticaal zijraam dat ook 
achtruits was. In het midden een eenruitsraam. Het woonkamerraam daaronder 
was hetzelfde ingedeeld. Ton merkt op dat de rode steen van de gevels de huizen 
een Belgische sfeer geeft.  
En hiermee hebben we ook de hele Hellebaardstraat beschreven. 
We gaan rechts af de Ringbaan-Zuid op en lopen daar eerst door tot aan het 
laatste adres vóór de Broekhovenseweg, Ringbaan-Zuid 255 en dan terug.  
 

 R Zuid 255 

Op nr. 255 is Kinderopvang Jip en Janneke gevestigd. Deze school is al in 1929 
gebouwd. Meer krijgen we er niet van te weten want de stukken zijn in het 
archief niet openbaar.   
 

 R Zuid 253 

Hetzelfde is het geval met nr. 253. We zien een nog niet zo lang geleden grijs 
geschilderd schoolgebouw, eenlaags met plat dak en eigentijdse ramen. 
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 R Zuid 251 
 

 R Zuid 251a 

Nr. 251 is het pand van Meijs Wonen zoals duidelijk op gevels te lezen staat. Het 
tweelaagse gebouw met platdak achter de schuin aflopende uitbreiding  van 
1999 is het oudste deel van de totale gebouwen. Dit deel dateert van 1921 toen 
hier in opdracht van het R.K. Kerkbestuur van de Parochie van de H. Familie een 
bewaarschool gebouwd werd. Later heeft er een Bijzondere Lagere 
Meisjesschool in gezeten. In 1976 werd deze school door de Stichting 
Opvangcentrum Poels, die toen nog in de Nieuwlandstraat gevestigd was, 
verbouwd tot opvangcentrum. In 1990 is Van der Meijs er een winkel met 
showroom begonnen met op de verdieping wooneenheden. In 1999 is dit 
gebouw aan de voorkant uitgebreid met een gebouw dat veel weg heeft van een 
groot schip door zijn ronde voorkant en het naar achteren schuin aflopende dak. 
Ook de twee ronde kajuitramen doen aan een boot denken evenals de stalen 
beplating waarmee het gebouw bedekt is. Het ontwerp van dit opvallend gebouw 
is van Steef Luijten Architectuur en Stedenbouw uit Hilvarenbeek.  
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 Paladijnstr 8-R Zuid 149 

We lopen verder en steken de Paladijnstraat over. Het hoekhuis Paladijnstraat 8 
en Ringbaan-Zuid 167 tm 159 zijn als zes middenstandswoningen in 1955 
gebouwd in opdracht van A.W.C. Doedee naar een ontwerp van M. van de Wouw. 
Wij kwamen deze combinatie net al tegen aan het Troubadourplein. Hier zien we 
een mooie rij woningen met twee topgevels, met een strak dak met fraaie 
dakkapelletjes met zinken daken en bekroond met schoorstenen. De gevels 
hebben door andere raamindelingen veel van hun oorspronkelijke charme 
verloren. Bij het laatste huis, nr. 159, zien we de authentieke raamindeling nog 
helemaal terug. Deze indeling gold voor de woningen met topgevels. De woning 
er naast had een andere verdeling: de drie ramen op de verdieping waren alle 
vierruits en de woonkamer had een samengesteld raam van twee delen met in 
ieder raam vier ruiten.  

Dan krijgen we vervolgens op de adressen Ringbaan Zuid nr. 157 tm 139, 
Hellebaardstraat 2 en 1 en Ringbaan Zuid 137 tm 119 en tot slot op de hoek 
Groenstraat 2 in totaal 23 woningen die gebouwd zijn in opdracht van de 
architect M. van de Wouw. Ze dateren ook van 1955 en zijn identiek aan de rij 
woningen die we net zagen.  
 

 R Zuid 137-135 D 

Op nr. 137 zien we nog een mooie ongeschilderde zandstenen lijst rond de 
voordeur maar nergens zien we nog een huis  met de volledige authentieke 
raamindeling. Wat wel opvalt is dat alle daken op alle 19 huizen met rust gelaten 
zijn waardoor het geheel van woningen van enige afstand bezien een rustig beeld 
geeft. 
En zo zijn we weer terug in de Groenstraat waar aan de overkant nr.1 aan de 
beurt is. Deze woning is samen met 18 andere woningen, waarvan twee 
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bovenwoningen in 1939 gebouwd door aannemer H. van Rooij met architect Th. 
van Herk. Hier aan de Groenstraat de nummers 1 tm 9 en de rest om de hoek aan 
de Ringbaan Zuid. Het rijtje aan de Ringbaan en deze hoekwoning is iets hoger 
uitgevallen dan de woningen hier aan de Groenstraat, nr. 3 tm 9, omdat de 
gestapelde erkers bij de woningen aan de Ringbaan aan de bovenkant afgedekt 
worden door een koperen, of is het zinken ?, puntdak dat meer ruimte vraagt dan 
het platte dak bij de andere woningen. De zijramen in de erkers waren 
oorspronkelijk bezet met boven 16 ruits blank glas in lood en beneden hetzelfde 
maar dan 10 ruits.  
 

 Ringbaan Zuid B (foto 2012) 

We maken even een uitstapje richting Ringbaan Zuid om daar naar het 
oorlogsmonument te kijken dat hier op de splitsing van wegen op 27 oktober 
1945, precies een jaar na de bevrijding van Tilburg is onthuld. Het herinnert aan 
in de oorlog omgekomen wijkbewoners zoals Peter Salden die uitgerekend op de 
bevrijdingsdag zelf in de Jan van Riebeekstraat door een granaatscherf van de 
Schotten getroffen werd en overleed. Het monument is een ontwerp van Jos. 
Donders en het icoon van Onze Lieve Vrouw van de Altijd Durende Bijstand is 
geschilderd door Frans Mandos.  
We gaan terug naar de Groenstraat, voor de rechterkant. 
Op nr. 11 begint een nieuw bouwplan van aannemer H. van Rooij, deze keer 
gebouwd in 1938, het betreft in totaal vijf woningen, hier aan de Groenstraat 11 
tm 17 en de resterende woning de hoek om, in de Gildestraat. 
Op nr. 19 zien we dan hetzelfde gebeuren: weer vijf woningen van Van Rooij en 
Van Herk en weer aan de Groenstraat vier woningen, nu 19 tm 25 en een om de 
hoek in dezelfde Gildestraat maar nu aan de overkant, ook gebouwd in 1938. 
Maar er is wel iets veranderd. De gevels zijn hier rechtgetrokken, zonder erkers.  
Beneden zijn alle zijraampjes die daar oorspronkelijk in het woonkamerraam 
zaten eruit gehaald.  
De woningen 27 en 29 zijn een apart bouwplan van twee woningen, ook van Van 
Herk en Van Rooij, gebouwd in 1939. Iedere woning heeft zijn eigen dakkapel 
gekregen. Verder zien wij geen verschil. 
We zijn nog niet klaar met Van Rooij. Op nr. 31 begint een nieuwe reeks, nu van 
10 woningen. Ze zijn gebouwd in 1940 en weer ontworpen door Th. van Herk. 
Een heel ander ontwerp. Geen halfronde maar getoogde portieken. Geen 
dakkapellen. Boven drie identieke ramen met oorspronkelijk een zesruits glas in 
lood verdeling. Beneden in het woonkamerraam twee verticale zijraampjes met 
tienruits glas in lood. Nr. 45 heeft in 2003 een dakkapel in het dakvlak geplaatst. 
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 Groenstr 55 (foto 2012) 

Nr. 51, 53 en 55, nu weer een serie van drie. Deze zijn gebouwd in 1941. Van 
Rooij is weer de aannemer, Van Herk zet zijn handtekening  er niet onder. We 
zien weer boven de woonkamerramen de getoogde rollagen met daaronder het 
siermetselwerk. Misschien dat Van Herk dat niet mooi vond. Nr. 55 heeft een 
keer een dakkappel op zijn dak aangebracht. 
Nr. 57 tm 63 zijn weer een serie van vier woningen. Al wat ouder: 1935. Hier 
heeft Van Herk wel aan meegewerkt. Hier niets getoogds. Beneden ontstaat  door 
terugliggende voordeuren ruimte voor een halve erker. Boven in het grote raam  
maar één zijraam en wel aan de buitenzijde. Gedeelde dakkapellen. 
 

 Groenstr 65-71 (foto 2012) 

Ook de volgende serie bestaat weer uit vier woningen, nr. 65 tm 71. Deze keer 
zien we heel veel moois in de gevel. Twee topgevels met uitkijktorens, voor 
iedere woning één uitkijkpost. Ook boven de achterom zien we siermetselwerk 
en de gevels zijn in twee kleuren gemetseld. Jammer dat iedere eigenaar op zijn 
eigen wijze verbouwt of schildert zodat het geheel een verrommelde aanblik 
krijgt. 
Voordat we de Leenherenstraat in gaan lopen we nog even door voor een stukje 
rechterkant van de Groenstraat tot aan de ‘Merodepoort’. 
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 Groenstr 73-89  

Op nr. 73 tm 79 zien we vier woningen die in 1935 gebouwd zijn door aannemer 
H. van Rooij, naar een ontwerp van Th. van Herk. De bovenramen hebben nog 
alle hun oorspronkelijke raamindeling (tweederde/eenderde)behouden. 
Beneden zat er die verhouding ook in maar die zien we alleen nog bij nr. 73. 
 

 Groenstr 81 

Nr. 81 dateert van 1934, gebouwd in opdracht van bakker L. de Leijer; een 
eengezinswoning met bakkerij. Alles lijkt nog origineel te zijn. Mooie erker. 
Helaas weer geen naam van een architect op tekening. 
Van 83 en 85 krijg ik uit het bouwarchief geen informatie. We zien twee 
identieke huizen, in spiegelbeeld met in het midden een overbouwde 
onderdoorgang. Het bouwjaar zal 1935 zijn geweest. Er zit nu een garagebedrijf 
op het achterterrein. 
Nr. 87 tm 97 zijn zes woningen gebouwd in 1933 door aannemer A. van Ostaden. 
Bij nr. 97 zien we nog de juiste raamindeling. We schrijven zes woningen maar 
het bouwplan uit het bouwarchief spreekt van 12 woningen. F.P.J. Ruts heeft 
deze zes ontworpen. Gevels in rode baksteen en de plinten in een grijsrode staan.  
Om de twee woningen zien we boven de halfronde achterom een topgeveltje een 
halve meter boven de kroonlijst uitkomen. Dit topgeveltje is in dezelfde grijsrode 
kleur gehouden als de plint.  
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 Groenstr 99 
 

 Groenstr 99 Ds 

Op nr. 99 lijkt het twaalfwoningen plan stuk gelopen te zijn. Daar wordt in 1934 
door brievenbesteller G. Woestenburg deze toch wel opvallende woning 
gebouwd. De architectuur is van C.J. van Meerendonk. De gootlijn meandert weer 
mee met de dakkapel. Alles in deze gevel lijkt nog oorspronkelijk met 
uitzondering van de achterom die met glas dicht gezet is.  
 

  Groenstr 103-111 
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 Groenstr 105-107 D 

Dan krijgen we op nr. 101 tm 111 toch nog zes woningen  van aannemer 
Ostaden. Deze hebben J. Wentink als architect gekregen en daar zijn ze niet beter 
mee af. Hier zien we slechts één topgeveltje op zes woningen en dat waren er net 
drie. Deze woningen hebben 1935 als bouwjaar. Nr. 105 en 107 hebben hun 
woonkamerramen vergroot tot panoramaformaat. Nr. 107 heeft boven nog wel 
in het grote slaapkamerraam de oorspronkelijke indeling: tweederde/eenderde. 
Deze verhouding hadden de woonkamerramen ook. 
 

 Leenherenstr 126-120 
 

 Leenherenstr 124-126 D 

We gaan terug naar de Leenherenstraat. Aan de rechter kant zien we daar een 
rij van oorspronkelijk vijf woningen met een schilddak. Gebouwd weer door 
aannemer H. van Rooij met architect Th. van Herk. Later zijn twee woningen 
bovenwoningen geworden ten gunste van een winkel. De naam van Schellekens 
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kom ik als winkeleigenaar in het archief tegen. In 1969 heeft  de winkel de 
huidige aanblik gekregen. We hebben nu de volgende adressen, 126, 124, 122, 
120a en 120 en met zijn voordeur aan de Vazalstraat nr. 52. De woningen 
hebben hier weer de gestapelde erkers en boven gedeelde dakkapellen. De 
dakkapellen die tijdens de winkelverbouwing van 1969 zijn aan gebracht zijn 
van een ander kaliber. 
 

 Leenherenstr 118-42 

We steken de Vazalstraat over en krijgen dan weer een bouwplan voor vijf 
woningen van Van Rooij en Van Herk, gebouwd in 1936, vier woningen aan de 
Leenherenstraat, nr. 118 tm 112 en de andere weer om de hoek. Hier weer een 
nieuwe variant. Wel gestapelde erkers maar toch een afdakje boven de 
voordeuren, deze keer niet gedragen door een trekstang maar van onder 
gesteund door een betonnen bal op een scheidingsmuurtje. Op de vloer van de 
portiek zien we rode en witte tegeltjes. In het afgeschuinde dakvlak rechts,  
boven woning 118, zien we boven de doorlopende goot een stenen dakkapel 
verschijnen. 
Nr. 110 tm 104 zijn weer vier woningen van Van Herk en Van Rooij, bouwjaar 
1936. Hier komen ineens bovenlichten boven het afdakje boven de voordeuren 
uit. De rest lijkt hetzelfde. 
 

 Leenherenstr 127-45 

Voor de broodnodige afwisseling lopen we terug naar het begin van de straat en 
bekijken dan de overkant, de linker kant dus, te beginnen met nr. 127. 
De nummers 127 tm 121 zijn vier woningen in 1936 gebouwd door de 
combinatie Van Herk  Van Rooij. Deze keer een ander type. Met een afdak boven 
de voordeuren maar nu met een scheidingsmuur die boven dit afdak tot aan de 
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er boven gelegen dakgoot door loopt. Nr. 127 heeft nog alle ramen in de originele 
indeling, inclusief het horizontale spijltje in het raampje boven de voordeur.  
Van Rooij gaat door met Van Herk: nr. 119 tm 113, weer vier woningen en deze 
keer is het een jaartje later,  1937. Gekoppelde dakkapellen en weer tussen de 
voordeuren het scheidingswandje met bal. Ook hier is niet veel aan de gevels 
veranderd. 
Het dreigt eentonig te worden maar ook  nr. 111 tm 105 zijn weer vier woningen 
Van Rooij Van Herk, nu weer met een dak dat hangt aan drie trekstangen en voor 
iedere woning een vrijstaande dakkapel. Het bouwjaar is 1938. De gevels zijn 
vrijwel intact gebleven. 
En dan wordt de regelmaat verbroken. De volgende serie, nr. 103 tm 91 betreft 
zeven woningen en ze staan deze keer niet op naam van H. van Rooij maar van L. 
Van Rooij. Het zal een broer zijn. Het bouwjaar is 1937. Er staat geen naam van 
een architect op tekening. Het zijn ook heel andere woningen. Ze hebben 
halfronde portieken met mooi blank houten voordeuren met onder elkaar vier 
vierkante raampjes. Boven de gestapelde erkers  meandert de goot met de erkers 
mee. Aan de hand van nr. 93 kunnen we het beste uitleggen hoe de ramen er uit 
zagen in 1937. Het raam boven de voordeur heeft nog het oorspronkelijke 
blanke glas in lood en dat hebben de zijramen van  de naastliggende erker ook. 
De zijramen van de erker beneden hebben  dit oorspronkelijke blank glas-in-lood 
niet meer.  
In de volgende serie van vier woningen, nr. 89 tm 83  neemt H. van Rooij de regie 
weer over  en ook Van Herk mag weer mee doen. Het is weer het type van de 
trekstangen. Ook zien we de gekoppelde dakkapellen weer in beeld verschijnen. 
Het bouwjaar is 1938. 
En ook de volgende drie woningen  81 tm 77 hebben hetzelfde bouwjaar, 
dezelfde aannemer en dezelfde architect. Ook hetzelfde gevelbeeld. 
De nummers 75 tm 69 zijn vier woningen van hetzelfde koppel Van Herk  H. van 
Rooij, het type trekstang en gekoppelde dakkapellen. 
Het wordt weer eens tijd voor de overkant. 
Daar waren we bij nr. 102 gebleven. 
Nr. 102 tm 96,  H. van Rooij bouwt door, weer vier woningen. weer met Van 
Herk, bouwjaar 1937, de variant met trekstang en dus zonder bal.  
Nr. 94 tm 88, weer vier woningen Van Rooij Van Herk, 1937, we zien hetzelfde 
ontwerp.  
Nr. 86 tm 80, het blijft hetzelfde ontwerp, Van Rooij, Van Herk, 1937. 
Nr. 78 tm 58, dat schiet op, elf woningen, bouwjaar 1938, van de vertrouwde 
combinatie Van Herk, Van Rooij. 
Op nr. 56 vallen we weer terug in het  vertrouwde ritme van vier woningen per 
bouwplan: nr. 56 tm 50.  Niet H. van Rooij is de aannemer maar L. van Rooij. Het 
jaartal blijft 1938 maar er staat nergens een naam van een architect op de 
tekening. Toch hele mooie huizen met die ronde deuren. Bovendien zijn alle 
huizen nog vrijwel intact. We zetten deze vier woningen op onze HIPlijst. 
Met nr. 48 tm 42 zijn we weer bij H. van Rooij terug . Van Herk ondertekent weer 
en het bouwjaar is 1937. Het type met afdak en betonnen bal wordt weer uit de 
kast gehaald. 
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 Leenherenstr 65-61 
 

 Leenherenstr 63-65 D       Leenherenstr 59-61 
D 
 

 Leenherenstr 61-63 D 

Terug naar de overkant waar we bij nr. 67 waren gebleven. Nr. 67 tm 61, vier 
woningen met bouwjaar 1937. Het zijn weer woningen met half ronde portieken 
en jawel L. de Rooij is daarvan weer de aannemer en die zet steeds geen naam 
van een architect op tekening. Is hij het zelf geweest? We zien weer de 
meanderende dakgoot, boven de achterom mooi siermetselwerk en..., de bal ligt 
weer voor de deur, nu op een  bescheiden scheidingsmuurtje. 
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 Leenherenstr 49-51 

Nr. 59 tm 53 zijn weer vier eengezinswoningen, gebouwd in 1937 maar nu in 
opdracht van M.W. van Son-Donders en nu staat er wel een naam van een 
architect op tekening: H. Wentink. Deze woningen zien er ook heel anders uit. 
Vlakke gevels met een erker alleen voor de woonkamer. Wel half ronde 
voordeuren maar geen diepe portieken. Tussen twee voordeuren zien we een 
cordonlijst met daaronder twee w.c.-raampjes. Links eindigt de gevel met een 
achterom met daarboven een soort doodlopende topgevel met een raster van uit 
de gevel springende baksteentjes. Rechts eindigt de gevel met een tweede 
verrassing: een topgevel die eindigt in een dakkapel. Doordat deze topgevel bij 
de volgende serie herhaald wordt  krijgt deze extra formaat. Twee uitkijkposten 
naast elkaar. 
 

 Leenherenstr 47-45 D 

En daarmee is de laatste ronde woningen in dit deel van de straat aan de beurt, 
nr. 49 tm 43, weer vier woningen, nu gebouwd in opdracht van aannemer L. de 
Rooij en weer staat er geen naam van een architect op tekening. Maar als we de 
tekening van deze woningen leggen naast die van de vorige vier,  getekend door 
Wentink dan weten we het zeker. H. Wentink is onmiskenbaar de architect van L. 
van Rooij maar hij mag dat blijkbaar niet op de tekeningen vermelden. We zien 
dat bij deze huizen de aangebrachte  versieringen in het metselwerk zwart zijn 
gemaakt waardoor ze extra opvallen.  
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 Mechtildisstr 2.01-2.25 

We gaan links af de Mechtildisstraat in. Hier zien wij op nr. 2.01 tm 2.25  vijf en 
twintig woningen of wooneenheden. Ze maken onderdeel uit van een bouwpan 
van in totaal 67 woningen, gebouwd in 2005 in opdracht van Klok Druten 
Ontwikkeling B.V. samen met Architecten Werkgroep.  
 

 Mechtildisstr 2.01-2.25 D 

We zien afzonderlijke woningen die door een alles overkoepelend dak  als één 
gebouw over komen wat nog eens bevestigd wordt door de hoge kolossale 
onderdoorgang naar het achtergebied, het voormalige fabrieksterrein nu 
omgebouwd tot Phoenixplaats. 
 

 Phoenixplaats K 

De wolspinnerij Phoenix was gevestigd  in de Veemarkstraat  totdat in 1958 een 
brand de fabriek verwoestte. Toen is Phoenix verhuisd naar de voormalige 
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Kerstens Lakenfabriek hier aan de Mechtildisstraat. Daarna is Phoenix een 
dependance in Ierland begonnen die later steeds verder uitgroeide totdat in 
1990 de afdeling Tilburg gesloten werd. De gebouwen werden toen 
overgenomen door Imex Holland die vervolgens gebouwdelen aan bedrijven 
verhuurde. In 2005 zijn de oude fabrieksgebouwen gesloopt en is het terrein in 
verschillende fases met nieuwe woongebouwen door Klok Druten bebouwd .  
 

 Phoenixplaats 7-30 
 

 Phoenixplaats 33-43 

We lopen de Phoenixplaats op  en zien aan de linker kant in twee blokken, eerst 
van achttien en dan van twaalf woningen, nr. 1 tm 18 en 19 tm 31 en dan de hoek 
om de derde blok, nr. 32 tm 44, in totaal 44 woningen, gebouwd ook in 2005 in 
opdracht van weer K.D.O. uit Druten maar nu ontworpen door André van de Ven 
Architecten uit Oirschot. De steenkleur is dezelfde als die van het poortgebouw 
van de Architecten Werkgroep. Het grijs in de kozijnen zorgt voor rust in de 
gevels. Het parkeren gebeurt vooral in garages achter het tweede en derde 
gebouw.  
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 Phoenixplaats 45-84 

Dan vervolgen we met een appartementengebouw van vier woonlagen, nr. 45 tm 
84, ( 40 appartementen) dat hoort bij het bouwplan van 67 woningen van K.D.O 
en de Architecten Werkgroep, waarvan we net het poortgebouw zagen. Het 
gebouw heeft mooie horizontale rasters voor de gevels die de individuele  
balkons een kader in het geheel geven.  
 

 Phoenixplaats 85-114 
 

 Phoenixplaats 114-85 

Dan volgt, weer dwars op dit gebouw, een een beetje somber 
appartementengebouw met nr. 85 tm 114, in totaal 30 appartementen, ook 
verdeeld over vier lagen. Ook dit gebouw is ingekaderd maar met kaders van vier 
lagen hoog en bijna gebouwbreed. We zien aan de  zuidkant een open gevel van 
voornamelijk glas en aan de noordkant een gesloten gevel met galerijen. Dit 
gebouw is ook in 2005 gerealiseerd door K.D.O. uit Druten, nu naar een ontwerp 
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van Croonen Architecten uit Nijmegen. Tot slot zien we op het einde van de 
parkeerplaats tussen  het poortgebouw en het Croonengebouw nog twee 
eenlaagse woningen, nr. 114 en 115,  die het aantal van 67 woningen van het 
bouwplan van de Architectenwerkgroep completeren.  Over het geheel genomen 
een mooie invulling van een voormalig fabrieksterrein, concluderen wij. 
We lopen terug naar de Mechtildisstraat waar we links af gaan want voorbij het 
poortgebouw hebben we aan de linker kant hier nog vier woningen te 
registreren, nr. 4 tm 10. Ze horen bij een bouwplan waarvan we straks al twee 
woningen om de hoek in de Hessen Kasselstraat zagen, voor in totaal zes 
woningen, gebouwd in 1938 door aannemer Jac. Schuurkes. Bij nr. 4 zien we 
boven nog de originele raamindeling van de ‘eenzijdige’ erkers. Die hadden aan 
de kant van het einde van de gevel ook een verticaal zijraam, ook beneden.  
Bovendien hadden de woonkamerramen drie bovenlichten op de wijze van de 
jarendertig. 
We gaan via de overkant terug. Nr. 43 tm 37 zijn weer dezelfde woningen als die 
we net zagen, ook gebouwd in 1938 en ook door aannemer Schuurkes, alleen 
worden ze niet na nr. 37 door ‘eenzijdige’ erkers beëindigd, want Schuurkes gaat 
door met zijn verzorgde huizen. Met nr. 35 tm 21 maakt hij de straat vol met nog 
eens acht van dezelfde woningen gebouwd in 1938 deze keer. Op de tekening 
zien we deze keer initialen staan: F. J. Dat moet dan de man zijn die deze 
woningen ontworpen heeft. We kunnen er niet zo gauw een volledige naam bij 
bedenken. En bij nr. 29 zien we zo waar nog een woonkamerraam met de 
authentieke jarendertig indeling met bovenlichten in glas en lood.   
We steken de Jan Backstraat over en kijken dan hoe hier de beide hoekgevels 
beneden- en bovendaks afgewerkt zijn. Ook nr. 19 tm 1 zijn door Jac. Schuurkes 
gebouwd. Nu zijn het er tien. De laatste huizen laten nog woonkamerramen met 
de oorspronkelijke raamindelingen zien. Nr. 5 en 1 hebben zonnepanelen op hun 
dak gelegd. Daar is tot op heden geen vergunning voor nodig. Toch zou een 
beetje regelen in onze ogen wonderen kunnen doen. 
We slaan links af waar we de Leenherenstraat gaan vervolgen. We beginnen nu 
links bij nr. 43. Nr. 43 tm 37 zijn weer vier woningen van L. van Rooij. Het is een 
herhaling van de woningen die we net op nr. 45 zagen. We zien weer de verticale 
strepen over de gevels die twee zandstenen blokken verbinden.  Weer geen 
naam van een architect op tekening maar we weten dat het Wentink geweest 
moet zijn. Nr. 43, het huis op de hoek, is in 1954 winkelhuis geworden in 
opdracht van J. Mommers.  
 

 Mechtildisstr 45r 0a 
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In 1961 werd er achter het huis aan de Mechtildis-straat een automatiek 
gebouwd en in 1995 kreeg deze de luifel die we nu zien.  ‘De Smulhoek’ is de 
snackbar genoemd. Weer terug aan de voorkant zien we dat de dakkapellen 
latere (1989) toevoegingen zijn. De tekening voor de bouwaanvraag was 
dezelfde maar ze zien er in wekelijkheid toch anders uit.  
We zien twee ramen boven de voordeuren die zesruits zijn met witte spijlen. Ik 
betwijfel of deze witte spijlen origineel zijn. Ik denk dat ze gevuld waren met 
kleine ruitjes  glas in lood.  
 

 Leenherenstr 31-29 D 

Op nr. 35 tm 27 zien we vijf woningen gebouwd in 1937 door weer dezelfde L. de 
Rooij, weer met halfronde voordeuren maar nu weer met de gestapelde erkers 
die aan de bovenkant hun dak krijgen van meanderende dakgoten. De bal ligt 
hier weer op ooghoogte voor de voordeur. En weer geen naam van een architect 
op tekening. Elk huis zijn eigen dakkapel. 
Dan vervolgt L. van Rooij weer zijn woningen met nr. 25 tm 19, vier woningen, 
gebouwd in 1937. Alleen nr. 25 had een topgevel met uitkijkpost gekregen maar 
nr. 23 nam daar geen genoegen mee en  heeft zich eigenhandig in 1991 ook een 
vierkant torentje aangemeten, net iets anders van architectuur dan zijn 
buurman. Ook bij deze woningen geen naam van een architect. 
We kijken weer naar de overkant waar we bij nr. 40 gebleven waren. Hier is 
aannemer H. van Rooij weer aan de beurt, weer met vier woningen, nr. 40 tm 34, 
de bal ligt weer hoog op de scheidingsmuur, het bouwjaar is 1937 en Van Herk is 
weer de architect.  
Op 32 en 30 voegt H. van Rooij nog twee woningen aan het rijtje toe maar nu 
heeft iedere woning zijn eigen bal. De deuren worden uit elkaar gelegd. Van Herk 
tekent het, weer in 1937. 
Het schiet zo niet op. Het volgend bouwplan behelst weer maar twee woningen, 
28 en 26. Ze zijn, we zien het al aan de halfronde voordeuren gebouwd door L. 
van Rooij. De goot volgt weer de gevellijn. Bouwjaar 1937. 
Nr. 24 en 22 zijn weer twee woningen gebouwd in 1937 maar nu door aannemer 
A. de Koning. Hier worden de gestapelde erkers niet gedekt door het boven 
liggend dak maar hebben ze hun eigen afdak gekregen vlak onder de dakgoot. De 
woonkamerramen hadden hier oorspronkelijk een jarendertig indeling. Ook hier 
geen naam van een architect.  
We steken de Van der Coulsterstraat over en beginnen dan met een serie van 
vier woningen, nr. 20 tm 14. Bouwjaar 1937, Van Herk en H. van Rooij. De ballen 
liggen weer hoog tussen de voordeuren. 
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 Leenherenstr 2 

En dan gaat het snel. Nr. 12 tm 2, vijf woningen. L. van Rooij is weer aan de beurt 
en we schrijven inmiddels 1938. Deze serie zijn we eerder vandaag al tegen 
gekomen. Om de hoek in de Vendeliersstraat. Daar een woning en hier vijf 
woningen waarvan, op de hoek, één winkelhuis. Ze zijn gebouwd in 1938 en deze 
keer heeft architect F.P.J. Ruts de halfronde deuren van L. van Rooij mogen 
tekenen. Er is weinig verschil met de woningen die we eerder van deze L. van 
Rooij zagen. De winkel heeft nog de originele etalage. 
 

 Leenherenstr 13-11 D 

We steken de Leenherenstraat weer over voor de resterende woningen aldaar.  
Nr. 17 tm 11 zijn vier in 1937 gebouwde woningen van aannemer H. de Rooij. 
De bal ligt weer boven op de scheidingsmuur en de dakkapellen zijn gekoppeld. 
Van Herk tekent weer. 
 



 72 

 Leenherenstr 3-9 
 

 Leenherenstr 9-7 D 

Dan mag L. van  Rooij ook aan deze kant de straat afmaken. 1938 is het intussen 
geworden. Nr. 9 tm 1, vijf woningen en een bakkerij. En ook hier mag Ruts 
tekenen.  
 

 Leenherenstr 1 

In de bakkerij is nu ‘Mijn friettent” gevestigd. Ook hier lijkt de oude etalage intact 
gelaten te zijn. En dan zijn we weer waar we aan het begin van de wandeling 
waren: aan de overkant van de Vendeliersstraat maken we het verhaal van net 
af. Op nr. 92 zien we  geïntegreerd tussen de woningen een in 1981 in opdracht 
van Publieke Werken gebouwd hoogspanningsstation. De architectuur is weer 
van Architektenburo C. Peeters uit Ulvenhout. En dat blijft zo aan deze kant. 
Eerst met 8 woningen zonder en dan 8 woningen met voortuin, gebouwd in 1981 
in opdracht van Woningbouwvereniging Samenwerking, nr. 90 tm 60. Ze horen 
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bij een bouwplan van in totaal 49 woningen en 6 wooneenheden. We zagen er al 
een deel van.  
 

 Vendeliersstr 49 

Voor de broodnodige afwisseling kijken we  ondertussen naar wat er aan de 
overkant gebeurd. Op de nrs. 51, 49 en 47 zien we de gebouwen die de 
Tegelhandel C. Witlox van Oirschot hier onder en vlak na de oorlog heeft 
opgericht. Het gebouw op nr. 51 stond er toen al. Het was in gebruik als magazijn 
Het archief meldt niets over de bouw dus kan het wel eens van voor de vorige 
eeuwwisseling zijn. Waar we nu een veluxvenster zien sierde toen een dakkapel 
het dak. Nr. 49 en 47 zijn in 1949 gebouwd. Onder de topgevel van 49 was een 
overdekte poort. Op 47 werd een tweede opslagplaats van bouwmaterialen 
gebouwd. Het ontwerp van nr. 49 en 47 is van Heerkens Bouwk. Bureau. 
 

 J Backstr 6.01-6.06 
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 J Backstr 10-08-6.01 

Dan begint op nr. 45 een bouwplan dat dateert van 1982, ontwikkeld in opdracht 
van Woningbouwvereniging Samenwerking naar een ontwerp van 
Architektenburo Peter de Rooij B.V. uit Diessen. Het bouwplan omvat in totaal 25 
woningen waarvan 21 woningen bestemd zijn voor ten hoogste twee personen, 
hier aan de Vendeliersstraat nr. 45 tm. 41 en de hoek om  aan de Jan Backstraat 
nrs. 6-01 tm 6-06, 8-01 tm 8.06 en 10-01 tm 10-06. Het zijn typische 
jarenzeventig woningen met verspringende gevels, afgeschuinde daken en een 
schrale baksteen. 
We kijken naar de overkant waar we op 7 en 9 naoorlogse architectuur zien. De 
lijsten rond de voordeuren vallen op. In 1957 heeft de N.V. Storimans en van der 
Weegen hier twee woningen en een magazijn gebouwd. Tussen de twee 
voordeuren waar we nu twee vierkante raampjes zien zat oorspronkelijk een 
overdekte onderdoorgang naar het magazijn op het achterterrein.  Deze is in 
1984 dicht gemaakt.  De woonkamerramen hadden oorspronkelijk een 
jarenvijftig-stalenramen-indeling. Dat is een omgekeerde jarendertig-indeling. 
Het horizontale kalf zat hier dus aan de onderkant. Er staat geen naam van een 
architect op tekening. 
Dan gaan we op de nummers 11, 13 en 15 weer een stukje terug in de tijd. Deze 
woningen zijn gebouwd in 1940 door het Bouwbureau van de  NV Tilburgsche 
Woningbouw en maakten onderdeel uit van een bouwplan voor in totaal 12 
woningen. We zagen ze vandaag al eerder. De ramen boven hadden een zesruits 
verdeling en het woonkamerraam beneden was in verticaal in drie gekoppelde 
ramen verdeeld die ieder op zich weer zesruits waren, waarschijnlijk in een glas- 
in-lood uitvoering. Ook hier op de tekening geen naam van een architect. We zien 
wel steeds de handtekening van Welling zien. Dat zal de directeur geweest zijn, 
veronderstellen we. 
We steken de Van de Coulsterstraat over. Op nr. 17, 19 en 21 wordt het 12 
woningen plan van N.V. Tilburgsche Woningbouw voort gezet. Daar kunnen we 
dus kort over zijn.  
Bij nr. 23, 25 en 27 keren we weer terug in de naoorlogse tijd. In 1954 bouwde 
H.C.M. Wentink als hoofdagent der Zuid Nederlandse Bouw en Handels-
combinatie deze drie woningen. Bij nr. 23 zien we nog de oorspronkelijk 
ongeschilderde lijsten rond de voordeur zitten. Ook het woonkamerraam 
benadert hier de oorspronkelijke indeling. In het originele raam zat in het 
midden van de zijramen nog een kalf . 
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 J Backstr 28-16 
 

 J Backstr 22-24 D 

We draaien om en lopen via de overkant terug. De nummers 28 tm 22 zijn vier 
‘arbeiderswoningen’ die in 1940  gebouwd zijn door aannemer Joh. Corsten nog 
met schouders aan de eindgevels en halfronde portieken. Jan Robben tekende 
hier zesruits ramen op de verdieping en in het woonkamerraam een grote ruit in 
het midden en twee achtruits raampjes aan de zijkant. 
En dan keren we op nr. 20 tm 16 weer terug naar het bouwplan van 12 
woningen van de Tilburgsche Woningbouw  dat we net aan de overkant zagen.  
Gebouwd in 1940. Het afdakje boven de voordeur van nr. 16 is van een later 
datum en dat is ook duidelijk te zien. 
We steken weer de Van de Coulsterstraat over en zien op 14 en 12 twee van de 
in totaal vier woningen die aannemer Joh. Corsten hier en om de hoek bouwde in 
1940. Jan Robben is ook hier de architect. De ramen boven waren hier 
negenruits. Het woonkamerraam had ongeveer dezelfde indeling als bij de 
andere woningen van Corsten die we net zagen. 
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 J Backstr 10.07-10.08 
 

 J Backstr 10-08 D 

Dan zien we op nr. 10-08 en 10-07 twee woningen die in 1984 gebouwd zijn in 
opdracht van B.V. Architectenbureau Peter de Rooij Diessen. Peter de Rooij nam 
ook het ontwerp van de woningen voor zijn rekening. De halfronde voordeuren 
van de buren zien we ook hier terug maar vroeger deden ze dat toch anders. 
Boven zien we de gevel eindigen in links en rechts een balkon en daar tussen in 
een afgeschuind dak. De volgende huizen hebben we net al gezien, We gaan links 
af de Vendeliersstraat in en kijken daar eerst naar links. Daar zien we een rijtje 
van in totaal zeven woningen waarvan het hoekhuis zijn adres heeft aan de Jan 
Backstraat nr. 1.  
 

 Vendeliersstr 25-15 

De andere 6 hebben Vendeliersstraat nr. 25 tm 15 als adres. Ze zijn in opdracht 
van J. Schuurkes – het zal de aannemer geweest zijn- in 1959 gebouwd. A. 
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Heerkens was de architect. Onder andere nr. 23 heeft nog het originele 
bovenraam. Het woonkamerraam daaronder had oorspronkelijk een zelfde 
indeling maar dat is nu nergens meer terug te zien.  
Dan krijgen we tot slot aan deze kant nog een woongebouw waar de adressen nr. 
13 tm 3, zes wooneenheden, zijn ondergebracht. In 1981 gebouwd in opdracht 
van Woningbouwvereniging Samenwerking. We herkennen de architect, 
Architektenburo C. Peeters uit Ulvenhout. 
 

 Vendeliersstr 42-58 

Aan de overkant gaan we door waar we gebleven waren, op nr. 58. En ook 
Peeters vervolgd zijn woningen. Nr. 58 tm 42, het zijn nog eens 9 woningen die 
horen bij het bouwplan voor 49 woningen en 6 wooneenheden Van 
Samenwerking en Peeeters, vier woningen drie hoog en vijf twee lagen hoog met 
kap. Hebben we ze nu alle 49 gehad. Ik ben eerlijk gezegd de tel een beetje kwijt. 
En dan zien we  tot slot nr. 40 tm 2. Het bouwarchief wil alleen kwijt dat deze 20 
wooneenheden in 1981 gebouwd zijn. Maar we kunnen met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat ook hier Samenwerking de 
opdrachtgever was en Cees Peeters uit Ulvenhout de architect. We zien vijf 
voordeuren die door telkens vier adressen gedeeld worden. 
En hiermede is een einde gekomen aan een lange wandeling die ons vandaag 
veel institutionele woningbouw heeft laten zien. 
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