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STADSVERKENNINGEN TILBURG met foto’s. 
 
Verslag ronde 9,  gelopen 5 juni 2020. 
Het gebied Vendeliersstraat, zuidkant Havendijk, westkant Wethouder 
Baggermanstraat, noordkant Ringbaan Zuid, ten noorden van Groenstraat en ten 
oosten van Leenherenstraat. 
 
Voordat we het verhaal van deze stadsverkenning beginnen een korte algemene inleidende 
uitleg. 
De wandelingen worden steeds gelopen door Ton Goossens, Ad van Eijck en George Bedaux. Ad 
maakt foto’s van de panden, George beschrijft  de wandelingen en Ton schuift de foto’s in de tekst 
van George. 
We hebben het over HIPpanden; HIP staat voor Heemkunde Inventarisatie Project. Wij geven een 
pand een HIPstatus als het geen gemeentelijk- of rijksmonument is maar wij ( Ton, Ad, en 
George) het wel monumentwaardig vinden.  
We hebben het regelmatig over het Bouwarchief. Vanaf 1906 is de gemeente Tilburg begonnen 
met het registreren van alle te bouwen en te verbouwen werken. In het bouwarchief zijn alle 
bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen van nieuwbouw en verbouwingen bewaard. 
Rond 2000 is dit  papieren archief ook digitaal in te zien. Van panden die voor 1906 gebouwd zijn 
staat in het bouwarchief dus geen informatie over de bouw zelf ter beschikking, wel informatie 
over verbouwingen van die panden die na 1906 hebben plaatsgevonden. 
Wij hebben het over verbeterpunten: dat zijn plekken die wij van een niet aanvaardbare 
kwaliteit vinden. 
We citeren met regelmaat uit:  
‘Het Tilburg e.o. van Architect Jos. Donders geschreven door Donders’ kleinzoon Wout van 
Bommel. 
De BONAS publicatie ‘Jos. Bedaux  architect (1910- 1989)’, geschreven door Christel Leenen. 
De serie ‘moNUmenten in Tilburg, deel 1, (nr. 1 tm 100), 2 (101 tm 200) en 3 (201 tm 300) van 
de Heemkundekring Tilborch.  
‘Tilburg in 94 stadsverkenningen’ behandelt alle huizen en gebouwen van Tilburg. De nieuwe 
wijken De Blaak, Tilburg Noord en de Reeshof zijn in deze publicatie niet meegenomen evenals 
de voormalige gemeentes Berkel  Enschot en Udenhout. 

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

We beginnen vandaag op de hoek van de Vendelierstraat en de Tournooistraat. 
Eerst een stukje Vendeliersstraat en dan de Tournooistraat in. 
 

 Vendeliersstr 77 
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Vendeliersstraat 77 en 79 hebben samen één geschiedenis. Het oudste document 
dat we in het bouwarchief aantreffen dateert van 1927, een aanvraag van Mevr. 
W. van der Schoot om het zadeldak van haar eenlaags huis in een  mansardekap 
te veranderen. Twee jaar later wordt het pand dat we nu zien op nr. 77 gebouwd 
eerst met vier ramen boven in de zijgevel en dan in 1931 met een aanbouw met 
ongeveer acht ramen extra boven in de zijgevel. We komen dan de naam tegen 
van hotelhouder G. Verhagen en nog steeds Mevr. van der Schoot. Een hotel  met 
uitzicht op de Piushaven. We tellen dan 20 kamers. In 1934 wordt door diezelfde 
Verhagen op nr. 79, het pand  waar nu ‘Gordijn & Tapijthuis Piushaven’ op staat, 
samen met Bureau P.M.J. Wayers een koffiehuis gebouwd.  
 

 Vendeliersstr 77 D 

Op de tekening zien we boven de halfronde entree de letters ‘dancing’ en 
‘cabaret’ aangebracht. De ‘Roaring Twenties’ in Tilburg. De gevels zien er in grote 
lijnen nog hetzelfde uit.  
 

 Vendeliersstr 81-85 

Dan volgen Vendeliersstraat nr. 81, 83 en 85, drie woningen die horen bij een 
bouwplan voor in totaal vier woningen, gebouwd in 1956 in opdracht van 
Publieke Werken naar een ontwerp van Constant Panis. De dakkapel van 81 
dateert van rond 2015. De bovenramen hebben nog de oorspronkelijke indeling . 
Ook de woonkamerramen hadden een eenderde/tweederde verdeling en dan 
nog een klein bovenlicht in de ‘eenderde’. Het vierde huis zien we direct om de 
hoek in de Slotstraat.  
Maar eerst terug naar de Tournooistraat. Links zien we het voormalige hotel en 
daarachter op nr. 2 een witte aanbouw, waarvan de geschiedenis onduidelijk is. 
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Zo te zien aan het uiterlijk van het pand heeft het onderdeel uitgemaakt van het 
hotel.  
Aan de overkant zien we op nr. 5 een in 1977 gebouwde bovenwoning. Waar 
gewoonlijk de woonkamer gesitueerd was zat hier de garage. Het ontwerp is van  
A. van den Berg. De royale dakkapel is oorspronkelijk. 
Nr. 7 is een in 1965 gebouwde woning. Het ontwerp is van J.A.C. Huysmans. De 
gevel is na 1965 niet veranderd. 
 

 Tournooistr 9 

No. 9 hoort bij een bouwplan voor negen woningen die hier gebouwd zijn in 
1940 in opdracht van de N.V. Tilburgsche Woningbouw, één in de Tournooistraat 
en de acht andere de hoek om in de Van de Coulsterstraat, nr. 35 tm 49.  
 

 vd Coulsterstr 35-57 

De handtekening van een Welling staat er steeds op de tekeningen van de N.V. 
Tilburgsche Woningbouw maar ik denk eerder dat dat de naam van de directeur 
van de Woningbouw was dan van de architect. De ramen hebben hun 
oorspronkelijke indelingen verloren. De twee ramen boven waren vierruits en 
het woonkamerraam was in zes ruiten verdeeld. De gevels van Tournooistraat 9 
zijn onlangs wit geschilderd. 
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 vd Coulsterstr 53-57 

Nr. 51 tm 57 zijn vier woningen die horen bij een bouwplan van 21 woningen die 
hier en in de Hellebaardstraat, het Troubadourplein en de Slotstraat in 1950 
gerealiseerd zijn in opdracht van Ir. Jan de Jong van Publieke Werken naar een 
ontwerp van Ide Bloem. Het bovenraam, dat nu in tweeën gedeeld is, was toen 
wat ieder deel betreft nog eens in vier ruiten verdeeld. Het benedenraam was in 
twee gekoppelde staande ramen gedeeld met in ieder raam zes ruiten. 
 

 vd Coulsterstr 52a-80 

We gaan terug via de overkant. Daar gaat de NV. Tilburgsche Woningbouw 
verder, nu met een bouwplan voor maar liefst 35 eengezinswoningen, gebouwd 
in 1940, hier in de straat maar ook in de Burchtstraat. Hoge en lage types, de 
laatste met dakkapellen die bijna half door de goot zakken.  
 

 vd Coulsterstr 54 
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De woonkamerramen hebben wenkbrauwen: een getoogde rollaag in het 
metselwerk boven de ramen. De twee ramen in de dakkapellen waren ieder 
vierruits evenals de twee bovenramen in de hoge woningen. Alle woningen 
hadden in het woonkamerraam drie gekoppelde zesruits staande ramen, nr. 80 
tm 14 en Burghtstraat nr. 1, totaal 35 woningen. 
 

 vd Coulsterstr 4-10 Pleintje 

Op de hoogte van nr. 30 verbreedt de straat zich tot een plein. We maken de rij af 
tot en met nr. 14 en gaan dan  naar de westkant van het plein die ook Van de 
Coulsterstraat heet.  
 

 vd Coulsterstr 33- Slotstr 5 
 

 vd Coulsterstr 33- Slotstr 5 
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Nrs. 33, op de hoek en 31tm 25 zijn vijf woningen. in 1941 gebouwd, ook weer 
door de N.V. Tilburgsche Woningbouw. Het type met beneden een liggend raam 
met zesruiten en boven twee ramen met een vierruitsverdeling. 
 

 Slotstr 3-1 

We gaan de Slotstraat in. Aan de linkerkant zien we daar op nr. 11 tm 3 vijf  
huizen die hier in 1950 gebouwd zijn in opdracht Ir. Jan de Jong van Publieke 
Werken en die horen bij het plan van 21 woningen dat we net al tegen kwamen. 
Het woonkamerraam had een zesruits verdeling en het slaapkamerraam was 
vierruits. De architectuur is ook hier van Ide Bloem.  Nr. 3 is met zijn dwarskap  
een heel ander type. Waarom hebben de ramen hier veel diepere neggen? 
Hadden de andere huizen dat oorspronkelijk ook en zijn daar die diepe neggen 
verdwenen bij een renovatiebeurt? De ramen boven waren hier oorspronkelijk 
vierruits en beneden zaten er twee gekoppelde zesruits staande ramen tussen de 
diepe neggen.  
Op nr. 1 zien we het vierde huis van het plan voor vier woningen van Publieke 
Werken en Constant Panis, waarvan we er net aan de Vendeliersstraat al drie 
zagen. Ook deze woning heeft afwijkend van de andere een dwarskap. Alle 
ramen in de voorgevel waren oorspronkelijk vierruits.  Het bouwjaar is 1956. 
 

 Slotstr 6-2 

Aan de overkant zien we op nr. 6 tm 2 drie woningen gebouwd in 1988 door 
Bouwbedrijf Gebrs. van Gisbergen uit Hooge Mierde naar een ontwerp van 
Architectenburo de Rooij B.V. uit Diessen. Sobere woningen met een bakstenen 
voorgevel in twee kleuren. 
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 Vendeliersstr 89-103 

We gaan rechtsaf, weer de Vendeliersstraat in. Nr. 89 is het huis op de hoek. 
In 1914 woonde er ‘kantoorlooper J.A. Moeskops’. Hij verbouwde het toen nog 
eenlaagse pand. In 1925 werd de voorgevel van het pand al tweelaags. Moeskops 
was inmiddels portier/nachtwaker bij het Staats Spoor geworden. In 1958 wordt 
er een tweede voordeur rechts in de voorgevel aangebracht. 
In 1965 krijgt het pand een nieuwe zijgevel. 
De gevel van nr. 91wordt ook in 1925 opgetrokken. In 1970 krijgt die gevel het 
huidige aanzicht en in 2004 wordt de dakkapel aangebracht. 
En bij nr. 93 gebeurt ongeveer hetzelfde. In 1925 gaat  de eenlaagse gevel 
omhoog, in 1966 wordt deze gevel verbouwd waarbij de voordeur naar de 
andere kant (rechts) gaat. De dakkapel dateert van 2004.  
 

 Vendelierstr 95-103 

En dan gaat het snel met een bouwplan voor tien woningen en drie garages dat 
P.C.J. Snoeren hier in 1958 bouwde naar een ontwerp van J.A.C. Huysmans, nrs. 
95 tm 103 en 109 tm 115. De vier dakkapellen die nog oorspronkelijk lijken, 
vallen op, ook door hun beperkte aantal. In de gevels zien we de voor die tijd 
gebruikelijke gestapelde ramen, hier met een borstwering van een grijze 
betonplaat lijkt het. Nog klossen onder de goten ondanks de moderne ‘doorzon’-
ramen. Bij het hoekhuis links naast nr. 115 zien we boven nog een origineel 
ingedeeld raam. Het raam er onder had dezelfde indeling maar die zien we 
nergens meer terug. 
We gaan rechtsaf de Kruisvaardersstraat in. Het hoekhuis nr. 1a  hoort nog bij 
het tien-woningenplan dat we net zagen.  
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 Kruisvaardersstr 1-9 

Op nr 1 tm 11 zien we zes huizen die in 1954 in opdracht van P. Snoeren, 
(dezelfde als daarnet) zijn gebouwd samen met 21 garages. Het ontwerp is van 
Architectenbureau Heerkens, niet dezelfde als daarnet, terwijl de woningen wel 
een sterke gelijkenis met elkaar vertonen. Bij nr. 11 zien we in het bovenraam 
nog de oorspronkelijke raamindeling. Dezelfde verdeling zat er ook in het 
benedenraam.  
 

 Kruisvaardersstr 7-5 

In het midden gaat het plan omhoog om er auto’s onderdoor te laten rijden. Er 
ontstaat daardoor een topgevel die met een schilddak wordt bekroond. In dit 
plan is Snoeren wat royaler omgegaan met de verdeling van zijn dakkapellen 
terwijl ze toch even groot lijken. Nr. 9 heeft de borstwering onder het 
slaapkamerraam in het oog lopend verhoogd. 
En dan draaien we om voor de overkant. Het huis op de hoek met het ronde 
raam, nr. 2, krijgt pas zijn beurt als we zijn voorgevel zien maar we kunnen hier 
wel vast kwijt dat het huis in 1952 gebouwd is en dat het om een ontwerp van 
Jan Robben gaat. 
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 Kruisvaardersstr 20-28c 

Dan begint bij nr. 6 een rij van tien woningen, 6 tm 24, gebouwd in 1950 door 
aannemer P. Snoeren. No. 22 heeft nog veel van de originele raamindeling, twee 
gekoppelde staande zesruits ramen beneden en boven idem maar dan vierruits. 
Alleen het kleine raam boven is kaal gemaakt. Dit was oorspronkelijk liggend 
zesruits ingedeeld. 
Op nr. 26 begint een ander plan in hetzelfde rijtje. Het gaat om vijf huizen, nr. 26, 
28, 28a, 28b en 28c, gebouwd in 1955 in opdracht van J.P.C. Schuurkes naar een 
ontwerp van Dick Egberts uit Hilversum (1897-1962). De bovenramen waren 
verticaal in drieën gedeeld en beneden liggend zesruits. De drie dakkapellen zijn 
latere toevoegingen. Het archief noemt geen data. 
 

 Kruisvaardersstr 19-1 

We kijken weer naar de overkant.  Nr. 13 en 15 horen bij elkaar. In 1914 
verbouwt voorslager Jac. Smolders deze twee woningen. De straat heette hier  
toen nog de Beekse Dijk. De eenlaagse zadeldakwoningen krijgen dan een 
mansardekap met twee kleine dakkapelletjes. Dan verandert melkhandelaar J. 
Schellekens in 1950 de woning op 13 in een winkelhuis van twee lagen met kap. 
Heerkens is dan de architect. De onderdoorgang rechts is dan nog slechts een 
oprit. Die wordt in 1966 overbouwd, als ik tenminste alle gegevens  uit het 
archief goed interpreteer. Ook het dak wordt dan boven de poort doorgetrokken 
en er worden vervolgens drie losse dakkapellen aangebracht. Later zijn die in 
één grote dakkapel geïntegreerd. 
Nr. 15 heeft zijn gevel in 1966 verhoogd. 
Nr. 17 was ook oorspronkelijk een eenlaags huisje met zadeldak. In 1924 laat B. 
Michielsen, ‘arbeider SS’, de gevel optrekken. In 1963 wordt de gevel omgegooid: 
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de voordeur verhuist van links naar rechts en de ramen krijgen de huidige 
indeling.  
Nr. 19 hoort bij een bouwplan voor vier woningen dat in 1941 gerealiseerd is 
door de N.V. Tilburgsche Woningbouw. De ramen boven waren alle vierruits, 
behalve het ‘halve’ raam boven de voordeur dat tweeruits was. Beneden was het 
raam links een samenstelling van twee staande vierruitsramen en het raam 
rechts bestond uit twee los staande negenruitsramen. De woningbrede dakkapel 
dateert van 1968.  
 

 vd Coulsterstr 9-3 

De drie andere huizen treffen we aan  als we de hoek om gaan  de Van de 
Coulsterstraat in, nr. 1 tm 5. 
Nr. 7 en 9 zijn in 1940 gebouwd in opdracht van J.B. Michielse. Nee, weer geen 
naam van een architect op de tekening. Beide huizen  hebben in hun rode 
bakstenen gevel een overbouwde onderdoorgang. Nr. 9 heeft boven nog de 
originele ramen. Beneden zaten er in de woonkamer twee gekoppelde staande 
zesruits vensters. 
Op nr. 11 neemt de Tilburgsche Woningbouw het weer over met op nr. 11 tm 17 
een bouwplan voor vier woningen met bouwjaar 1940 en op nr. 19 tm 23 en de 
hoek om, Slotstraat nr. 1, nog eens vier huizen met nu als bouwjaar 1941. Deze 
huizen hadden ook boven vierruits ramen en beneden een liggend zesruits raam. 
‘Wenkbrauwen’ boven de woonkamerramen en een dak zonder dakkapellen. 
 

 vd Coulsterstr 4-12 

We draaien weer om en lopen naar de oostwand van het ‘plein’ waar we de 
nummers 12 tm 4 aantreffen. Vijf woningen van een bouwplan van in totaal 12 
woningen.  Ook deze woningen zijn gebouwd door de Tilburgsche Woningbouw 
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en wel in 1940. De andere woningen zien we direct in de Burchtstaat.  Ook in 
deze huizen waren de bovenramen vierruits en het woonkamerraam was liggend 
zesruits. Nr. 6 is als winkelhuis gebouwd. De naam van H. van Buul kom ik in het 
bouwarchief tegen. In 1987 heeft dit pand een andere gevel gekregen toen de 
winkelbestemming eindigde. Het ontwerp is van Hans Vesseur. Met stuukwerk 
en een natuurstenen plint heeft hij het pand een eigen gezicht in de rij gegeven. 
Geslaagd? 
We gaan de hoek om en zien daar in de zijgevel het adres van nr. 4.  
 

 vd Coulsterstr 2 A 

Op nr. 2 zien we een huis dat hier pas onlangs gebouwd is, op het erf van de 
voormalige boerderij aan de Kruisvaardersstraat. Het ontwerp is van Bart 
Kerkhofs. Een huis met de voordeur opzij en een bijzondere dakkapel die in één 
lijn ligt met het onder liggende frans balkon en het weer daar onder liggende 
smalle raam. De klossen onder de dakgoot zijn denk ik nog een knipoog naar de 
overburen. 
We gaan nog niet meteen de Kruisvaardersstraat in maar steken over en lopen 
dan iets naar rechts de Wethouder Eijkemansstraat in. We laten nog even de 
woningen rechts rechts liggen en lopen door tot aan het Antoon van Rijenplein 
En daar beginnen we aan  het bouwplan dat de Gildenbondstichting hier in 1949 
gerealiseerd heeft samen met Arch. bureau Jos. Donders.  
 

 A v Rijenplein A 

We beginnen aan de linkerkant van het plein. In totaal bevat het plan 71 
woningen.  
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 A v Rijenplein 11-12 

Ze zijn gerenoveerd in 2008, in opdracht  van Wonen Breburg. Nieuwe pannen 
en andere voordeuren hebben ze toen gekregen. De raamindelingen zijn wellicht 
al eerder veranderd. Ik laat aan de hand van de eerste woning nr. 29  zien hoe de 
woningen er bij oplevering in 1949 uit zagen. De twee raampjes boven waren 
beide  vierruits. Het woonkamerraam had een verdeling van twee gekoppelde 
staande ramen die ieder op zich in zes ruiten verdeeld waren. We lopen tot het 
einde van het plein, allemaal dezelfde woningen met boven twee ramen, nr. 29 
tm 44, in totaal 14 woningen.  
 

 A v Rijenplein B 

Dan via de overkant terug, nr. 5 tm 20, nog steeds dezelfde woningen, vervolgens 
links af de Wethouder Eijkemansstraat in en daar aan de rechterkant  nr. 16 tm 
4, zeven woningen, wel van een ander type, met drie gekoppelde ramen boven. 
Via de overkant lopen we terug. Aan deze kant geen woningen en dan, weer 
terug op het Antoon van Rijenplein, de zuidkant van het plein, nr. 21 tm 28, nog 
eens acht woningen van het drie-ramen-boventype.   
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 W Eijkemansstr 34-18 
 

 W Eijkemansstr 18 

Vervolgens zijn we terug waar we begonnen, weer in de Wethouder 
Eijkemansstraat, waar we nog eens negen woningen van het drie-ramen-
boventype aantreffen, nr. 18 tm 34. En dan hebben we in totaal 54 woningen 
gezien. De rest van de 71, zien we straks in de Jan van Rijzewijkstraat.  
 

 W Eijkemansstr Poorten  

We zagen tussen de huizenblokken met regelmaat achterommen met sierlijke 
zwarte stalen krullen bekroond worden. Deze krullen zijn door Donders 
getekend en geen latere toevoeging geweest, in tegenstelling met de blauwe 
lijsten aan weerszijden van de deuren. Die waren voordat ze blauw geschilderd 
werden, wit geschilderd en wellicht is die witte verf ook pas later aangebracht. 
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 Kruisvaardersstr 31-27 

We gaan linksaf weer de Kruisvaardersstraat in waar we op nr. 27, 29 en 31 een 
gebouw zien dat enigszins op een boerderij lijkt. En die indruk wordt vooral 
gewekt door de twee liggende zesruits ramen links in de gevel die er als 
stalramen uitzien. En dat blijkt te kloppen. In 1928 heeft landbouwster Wed. P. 
de Brouwer hier ‘een stalling met schuur en twee woningen’ gebouwd onder 
architectuur van Jos. Donders. In 1960 is er onder de mansardekap een derde 
woning aangebracht, nr. 31. Hiertoe werd in de gevel waar tot dan vier liggende 
stalramen op rij gezeten hadden de twee rechtse uitgebroken en in plaats 
daarvan een voordeur en rechts daarvan een raam aangebracht, een zelfde raam 
als de twee bestaande ramen naast de andere voordeuren. Ook in het dak werd 
boven de woning van 31 een vergelijkbare dakkapel als boven 29 en 27 
aangebracht. Nog steeds een bijzonder pand, een sobere Donders. 
 

 Kruisvaardersstr 33-39 

Op 33 neemt de N.V. Tilburgsche Woningbouw de bouwregie weer over met een 
serie van vier woningen, gebouwd in 1941, nr. 33 tm 39. Nr. 37 heeft boven nog 
de originele raamindeling. Beneden had de woonkamer twee staande zesruits 
ramen. De dakkapel van 33 dateert van 2010. 
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 Kruisvaardersstr 30 A 
 

 Kruisvaardersstr 30 B 
 

 Kruisvaardersstr 30 D 

En dan kijken we weer naar de overkant. Nr. 28 en nr. 30. Ik citeer uit de 
architectuurgids Jos. Bedaux 1910-1989: ‘Kruisvaardersstraat 30, woning met 
praktijk, 1949-1950, Bedaux worstelt hier met zijn stijlen. De krullen aan de kant van de 
Kruisvaardersstraat en de strakke gevel aan de Fatimastraat. Ook hier werd ten behoeve van de 
gevelwand aan de Fatimastraat een hoog huis ontworpen ten koste van de diepte van de woning , 
zoals bij het pand van Ackermans aan de Gasthuisring in Tilburg. Opvallend zijn de doorlopende 
betonbanden in de topgevel en het iets terugliggende vierkant van rode tegels, een detail dat 
verder niet in het werk van Bedaux voorkomt. De dokterspraktijk achter het huis, die nog steeds 

als zodanig  in gebruik is, lijkt later gebouwd.’ Dokter Sloot heette de opdrachtgever.  De 
dokterspraktijk waarover gesproken werd heeft inmiddels een 
woonbestemming gekregen. We zetten dit pand van Bedaux als onderdeel van 
het Fatima-ensemble op de HIPlijst. 
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 Hertogstr 1-11 

We steken de Kruisvaardersstraat over en gaan dan de Hertogstraat in. Rechts 
zien we daar op nr. 1 tm 19 in totaal tien eengezinswoningen die in 1939 
gebouwd zijn in opdracht van aannemer L. van Rooij met J. Brenders als 
architect.  
 

 Herogstr 1-3 D 

De halfronde voordeuren zijn mooi aan elkaar gekoppeld door een cordonlijst 
waaronder twee raampjes en een stenen bal op een muurtje. Gestapelde erkers 
en grote overstekken boven de voordeuren. De kleine ramen waren 
oorspronkelijk met blank glas in lood gevuld. Nr. 9 heeft in 2011 zijn dakkapel 
vergroot en nr. 11 in 2017. 
 

 Burchtstr 14-2 
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We gaan rechtsaf de Burchtstraat in. Rechts zien we het vervolg op het plan voor 
elf woningen dat we net aan de Van Coulsterstraat zagen. Daar de hoge 
woningen, hier de zeven lage types, nr. 14 tm 2. We hebben het over het 
bouwplan van de NV. Tilburgsche Woningbouw , gerealiseerd in 1940. De 
dakkapellen hadden per raam een vierruits verdeling en de woonkamerramen 
waren liggend in zes ruiten verdeeld. 
We lopen weer terug via de overkant. Het hoekhuis op nr. 1 hoort bij een serie 
woningen aan de Van de Coulsterstraat, gebouwd in 1940 door de NV. Tilb. 
Woningbouw. 
Nr. 3 en 5 zijn ook door de N.V. Tilburgsche Woningbouw in 1940 gerealiseerd. 
De ramen boven waren vierruits en beneden had de woonkamer drie 
gekoppelde staande zesruits vensters. 
We gaan rechtsaf en vervolgen daar de Hertogstraat.  
 

 Hertogstr 25-35 

Nr. 21 tm 39 zijn tien woningen die in 1939 gebouwd zijn door aannemer L. van 
Rooij en architect J. Brenders. Ze lijken veel op de woningen die we net hier in de 
straat zagen.  
 

 Hertogstr 31-29 D 

Alleen de voordeuren zijn niet halfrond en missen de stenen bal en het 
scheidingsmuurtje. 
Op 41 tm 49 gaat L van Rooij met zijn volgend plan en Brenders verder, deze 
keer vijf woningen en identiek aan de vorige tien.  Ook 1939. 
Ook voor 51 tm 59 geldt hetzelfde.  
En dan lijkt het bouwarchief of ik de tel  een beetje kwijt geraakt te zijn.  
Nr. 61 lijkt nog van L. van Rooij met Brenders en 1939. 
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Op nr. 63  neemt aannemer H. van Rooij het over. Het bouwjaar wordt 1938, Th. 
van Herk wordt architect, de voordeuren krijgen afdakjes met trekstangen. Eerst 
een bouwplan voor twee woningen nr.63 en 65 met niet gekoppelde voordeuren 
en losse dakkapellen. 
 

 Hertogstr 81-79 

En dan van nr. 67 tm 81 acht woningen met gekoppelde voordeuren met  
afdakjes en gekoppelde dakkapellen en bloembakken op de verdieping. Van Herk 
met H. van Rooij en 1938. 
Dan lopen we terug via de overkant. Ook hier is de straat intussen verbreed tot 
een parkeerplein, maar is straat gebleven. Dus aan de overkant hebben we ook 
de Hertogstraat . 
Nr. 76 en 74 zijn in 1938 gebouwd in opdracht van aannemer A.J. Remmers naar 
een ontwerp van Jan Remmers, gebouwd als twee winkelhuizen. De ramen 
boven waren oorspronkelijk alle (zes stuks) zesruits en beneden had je links en 
rechts een etalage en in het midden de twee winkeldeuren. Nr. 76 heeft sinds 
1991 een horecabestemming gekregen. Nr. 74 lijkt een woonbestemming te 
hebben. 
Op nr. 72, 70, 68 en het hoekhuis met de dwarskap  aan de Ridderstraat  zijn vier 
woningen gebouwd in 1938 in opdracht van aannemer L. van Rooij. Deze keer 
staat er geen naam van een architect op tekening. De bovenramen lijken nog de 
originele indeling te hebben. De woonkamerramen hadden dezelfde indeling als  
de ramen er boven.  
 

 Hertogstr 60-64 pleintje 
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 Hertogstr 60-58a 

Dan krijgen we aan de oostkant van het plein op Hertogstraat 66 tm 60,  drie 
woningen en een winkelhuis, gebouwd in 1938 in opdracht van weer aannemer 
A.J. Remmers en ontworpen door weer Jan Remmers die zich zelf Alphzn noemt. 
De ramen van de huizen hebben ook hier veel moeten inleveren. Het smalle raam 
boven de voordeur was vierruits en het dubbele raam boven was ook twee keer 
vierruits. Het woonkamerraam was samengesteld uit drie staande zesruits 
ramen. De winkel op nr. 60 is in 1950 in opdracht van de toenmalige eigenaar 
P.A. Heijnen mooi verbouwd. Ze kreeg een bijzonder vormgeven etalage met een 
op de hoeken afgeronde roze natuurstenen omlijsting. Ook de toegangsdeur 
kreeg een dergelijke lijst van architect Jan Remmers. 
 

 Hertogstr 58a 

Ook om de hoek zien we deze fraaie omlijsting terugkeren, maar de daar tegen 
de muur geplaatste straatkasten en airco-apparatuur doen aan deze schoonheid 
ernstig afbreuk. Een verbeterpunt. 
Dan zien we op nr. 58 eerst een losse woning, gebouwd door aannemer L. van 
Rooij, in 1938. Geen naam van een architect op de tekening . Maar dezelfde  
woning zagen we hier eerder in de straat en toen was J. Brenders de architect.  
Het type van de half ronde voordeur met bal op de muur.  
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 Hertogstr 56-46 

Op nr. 56 tm 10 volgt dan een serie van 25 woningen gebouwd in 1938 en op 8 
tm 2 een kleine serie van vier woningen, gebouwd in 1939,maar voor de rest 
identiek met die van de 25. De nrs. 10 en 8 hebben hun dakkapellen in 2006, 
resp. 1999 vergroot. 
De Hertogstraat heette eerder Vlimmenhoefstraat. 
We steken de Kruisvaardersstraat over en gaan de Fatimastraat in.  
 

 Fatimastr 95-85 

Links naast de woning van huisarts Sloot, zien we op nr. 85 het in 1950 in 
opdracht van A. Voskens  gebouwde winkelhuis met werkplaats en 
rookschoorsteen. Het ontwerp is van Eduard van der Valk. De dakkapellen, de 
ramen boven en de poort op de begane grond zien er nog ongeveer hetzelfde uit. 
De etalage is bij een verbouwing in 1969 wat ‘aangedikt’ 
Nr. 93 is in 1948 in opdracht van bakker Wim Santegoets gebouwd, een 
winkelhuis,  naar een ontwerp van, als ik het goed lees, Jan Remmers. De ramen 
hebben alle een andere indeling gekregen. Alleen aan de dakkapellen is nog een 
beetje de architectuur van 1948 te herkennen. 
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 Fatimastr 91 

Op nr. 91 en 89 zien we een gebouw dat als ‘twee winkels met magazijnen’ in 
1949 in opdracht van schilder W. Simons gebouwd is. De architectuur van Jos. 
Bedaux is nog duidelijk herkenbaar. We zien een opvallend gevelbreed hekwerk 
op de verdieping, sober versierd met een enkele witgeschilderde bal, die vroeger 
ongetwijfeld verguld zullen zijn geweest. Achter iedere bal een groot vierruits 
stalen raam strak gesneden in de oranje bakstenen gevel. Twee dakkapellen in 
het grote oranje dak. Beneden zien we nog in het midden een opvallend 
hekwerk.  De betonnen draagconstructie rond de etalage is somber zwart 
geschilderd. We maken er, omdat het pand onderdeel vormt van het Fatima-
ensemble van Bedaux, een HIP van. 
 

 Fatimastr 87-77 

Dan krijgen we op nr. 85 tm 77 het door aannemer J.C.F. Schuurkes in 1955 
gerealiseerd bouwplan voor drie winkelhuizen en 2 twee winkels met 
bovenwoningen en 5 garages. De architectuur was van Dick Egberts uit 
Hilversum. We kwamen hem al eerder tegen. We zien vijf dakkapellen in het 
oranje pannendak. Daaronder vernieuwde ramen uitgevoerd in geanodiseerd 
aluminium. Oorspronkelijk waren de grote ramen hier verticaal in drieën 
gedeeld en wit geschilderd. Beneden over de hele lengte van het plan etalages en 
onderdoorgangen. De eerste twee winkels zijn enkele jaren geleden omgebouwd 
tot woningen. 
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 Fatimastr 71-57 

Op nr. 75 tm 57 gaan Schuurkes en Egberts verder. Ze bouwen hier, ook in 1955, 
nog eens tien eengezinswoningen in de wederopbouwstijl: gestapelde ramen en 
grijze lijsten om de voordeuren. Nr. 61 heeft nog de originele voordeur. 
 

 Fatimastr 2-24 
 

 Fatimastr 2-6 D 

We gaan terug via de overkant. En daar zien we aan het hekwerk in de gevel met 
welke architect we hier bij deze huizen te maken hebben: Jos. Bedaux. Het zijn 
duplexwoningen, gebouwd in 1951 in opdracht van de Gemeentelijke 
Woningdienst. ‘Officierswoningen’ werden ze genoemd omdat ze bestemd waren 
voor de officieren van de nabijgelegen Willem II- kazerne. Nr. 2 tm 24.  Ik citeer 
uit de BONASpublicatie Jos. Bedaux: ‘De symmetrische gevelindeling bestaat uit een 
afwisseling van traveeën met vier grote vensters voorzien van persiennes en traveeën met 
telkens drie deuren en daarboven een teruggeplaatst gevelvlak met drie kleine vensters en een 
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ijzeren hek over de volle breedte van de travee. De regelmatige gevelgeleding bestaat uit lisenen 
en vensterassen. Bedaux brengt variatie aan in de hoekwoningen. Zo hebben de hoekwoningen 

aan de Fatimastraat een blinde voorgevel en vensteropeningen in de zijgevel.’ Een bijna 
identiek complex van officierswoningen treffen we direct aan aan de Ringbaan 
Zuid. De gestapelde ramen zijn een twintig jaren geleden wat ‘plat’ gerenoveerd. 
We zetten deze bijzondere woningen die onderdeel uitmaken van het Fatima-
ensemble van Bedaux op onze HIPlijst. 
Dan komen we op het Fatimaplein maar ook dit plein is nooit plein geweest 
alhoewel het altijd als plein ervaren werd, zeker toen hier nog de kerk aanwezig 
was, de noodkerk die hier aan het plein gestaan heeft.  
 

 Fatimastr 24 A 
Maar eerst is op nr. 24-01 tm 24-12 het voormalige buurthuis aan de beurt. Dit 
buurthuis is in 1985 gebouwd toen plannen om de kerk tot buurthuis te 
verbouwen op niets waren uitgelopen. De gemeente koos voor de bouw van een 
nieuwe buurtaccommodatie. Dertig jaar heeft dit buurthuis hier gefunctioneerd 
naar sinds 2015  zijn de buurtgerichte activiteiten ondergebracht in het 
verbouwde Fratershuis aan de Kruisvaardersstraat. Onlangs is het al enkele 
jaren leeg staande buurthuis, een ontwerp van Bas Tol (en Bart Kerkhofs, de 
laatste weet ik niet zeker) verbouwd tot woningen. Het plan is nog te jong voor 
het bouwarchief. Dus heb ik de makelaarsfolder me laten informeren:  het gaat 
om 12 luxe huurwoningen in de prijsklasse rond 800 euro. Het plan heeft de 
uitstraling gekregen van New Yorkse lofts. Er is naar gestreefd het complex te 
laten ogen als een stapel zeecontainers als verwijzing naar de aangrenzende 
Piushaven. Ja, je  moet wat als huizenverkoper. New York in Fatima! Dat had 
Pastoor van der Velden niet kunnen bedenken toen hij zeventig jaar geleden hier 
zijn kerk en pastorie bouwde.  
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 Fatimastr 26b 

Op de plaats waar de kerk gestaan heeft heeft in 1991 bouwvereniging De 
Woonstad samen met Jacq. de Brouwer van Bedaux Architecten B.V. BNA, negen 
woningen gebouwd, drie hier aan de Fatimastraat, nr. 26, 26a en 26b.  
tweelaags met een dakopbouw en zes eenlaagse huizen achter de pastorie aan de 
Kruisvaardersstraat. De jonge generatie van het bureau heeft zich hier tussen de 
gebouwen (links gymzaal en rechts pastorie) van de oude Jos. durven 
presenteren. Als blijk van waardering plaatsen we deze woningen op onze 
HIPlijst.  
 

 Fatimastr 28 

De voormalig pastorie op nr. 28 staat sinds vorig jaar op de Gemeentelijke 
Monumentenlijst. We hebben er een moNUment van de week aan besteed 
waaruit ik citeer: ‘Achter deze gevel bedacht bouwpastoor Van der Velden van de Parochie ’t 
Leypark samen met zijn architect Bedaux de plannen voor de nieuwe naoorlogse wijk Fatima. Op 
een groot terrein aan toen nog de rand van de stad zouden rond de kerk en deze pastorie een 
bejaardenpension, een kleuterschool, een meisjes- en een jongensschool en later ook een 
verpleeghuis gebouwd worden. De kerk die links naast de pastorie stond is in 1990 gesloopt, de 
toren en de pastorie zijn behouden. De pastorie is verbouwd voor kamerbewoning. De gevels zijn 
intact gelaten, de ramen hebben hun meerruits indeling verloren maar hebben aan isolatie 
gewonnen. Aan de achterzijde bevindt zich een fraai smeedijzeren balkon dat gedragen wordt 

door betonnen zuilen.’ In de pastorie zijn acht wooneenheden ondergebracht: 28a 
tm 28f. De kerk en pastorie zijn als één bouwplan in 1946 gebouwd in opdracht 
van het R.K. Kerkbestuur Parochie Leijpark, ‘parochiehuis bestemd om gebruikt 
te worden als noodkerk en een eengezinswoning’.  
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 Kruisvaardersstr 43-41 

We gaan weer naar de Kruisvaardersstraat  waar we aan de overkant nr. 41 en 
43 zien , twee van de zes woningen van het bouwplan van L. van Rooij waarvan 
we net al in de Hertogstraat de andere vier woningen zagen, gebouwd in 1939. 
Het rechtse huis heeft nog de originele raamindeling. 
 

 Kruisvaardersstr 45-47a 

Op nr. 45 begint dan weer de N.V. Tilburgsche Woningbouw aan zijn volgende 
serie. Dit keer gaat het om zes woningen. Hier drie woningen en de andere drie 
staan om de hoek in de Pagestraat, gebouwd in 1941. Er is hier veel aan de gevels 
veranderd. Nr. 45 heeft nog alle ramen en de voordeur op zijn plaats zitten, maar 
alle onderverdelingen zijn uit de ramen gehaald. Boven waren de drie grote 
ramen vierruits en het smalle raam tweeruits en beneden zaten op de plaats van 
het grote raam links van de voordeur twee losse staande negenruits ramen. Het 
raam rechts was negenruits. De gevel van 47 was oorspronkelijk identiek aan die 
van 45, maar dan in spiegelbeeld. De voordeur is echter van plaats gewisseld met 
het linker raam waarbij de deur en het raam ook nog van  afmetingen veranderd 
zijn. Ook de gevel van nr. 47a is ingrijpend gewijzigd. De voordeur die in de 
zijgevel aan de Pagestraat zat is verplaatst naar de Kruisvaardersstraat. Dit is in 
1976 gebeurd. 
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 Fatimastr 28 Dp 

En aan de overkant bevinden wij ons weer in het Bedaux-ensemble met de 
achterkant van de pastorie met daar tegenaan gebouwd een toren met tentdak 
met uivormige torenhelm, bekleed met leien. En dan volgen de nieuwe lage 
woningen van Jacq. de Brouwer waarbij de pergola’s een deel van het zicht 
bepalen. Kruisvaardersstraat 30a tm 30f. 
We gaan weer naar de overkant van de straat waar we bij nr. 49 gebleven waren. 
Het hoekhuis Pagestraat 2 en  Kruisvaardersstraat 49 tm 57 zijn zes woningen in 
1941 door de N.V. Tilburgsche Woningbouw gebouwd. Aan de hand van woning 
nr. 49 beschrijf ik de oorspronkelijke raamverdeling. De twee grote bovenramen 
waren vierruits , het smalle bovenraam was horizontaal in tweeën gedeeld. De 
twee ramen beneden waren ieder negenruits. 
 

 Kruisvaardersstr 69-59 

Dan gaan we in de versnelling met een bouwplan voor twintig eengezins-
woningen, nr. 59 tm 89,  weer van de Tilburgsche Woningbouw, ook gebouwd in 
1941. Ongeveer dezelfde woningtypes met dezelfde raamindelingen maar de 
gevels verspringen af en toe in hoogte en krijgen vier maal een accent in de vorm 
van een topgevel. Het eerste deel van de rij is een halve meter lager. In dit deel 
zien we twee topgevels. Het volgende deel is een halve meter hoger en kent geen 
topgevels en vervolgens herhaalt  het derde deel het eerste: iets lager en twee 
topgevels. We zien dat veel huizen de twee woonkamerramen hebben 
samengevoegd tot één groot raam. Bij 69 en 71 zien we in de woonkamers 
veelruits ramen die net anders van maat zijn dan de oorspronkelijke ramen. 
En nog is de Tilburgsche niet uitgebouwd.  
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 Kruisvaardersstr 107-97 

Op nr. 99 tm 105 krijgen we nog een toegift van vier woningen, ook gebouwd in 
1941. De gevels gaan weer een halve meter omhoog, maar verder zijn het 
dezelfde woningen. 
Nr. 107 is een grote woning, in 1958 gebouwd in opdracht van L. Boel. Arch, 
Buro Heerkens ontwierp het huis. De raamindelingen zijn iets gewijzigd. De lijst 
rond de voordeur is op fraaie wijze in de baksteen gevel ‘ingelaten’. 
 

 Kruisvaardersstr 32 A 
 

 Kruisvaardersstr 32 F 
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 Kruisvaardersstr 32 I 

We gaan nog even terug in de straat voor het voormalige fratersklooster van Jos. 
Bedaux dat vorig jaar samen met de pastorie ook op de Gemeentelijke 
Monumentenlijst gezet is, nr. 32.  Eerder schreef ik het volgende over dit in 1954 
in opdracht van de Fraters van Tilburg gebouwde klooster. ‘ Het Fraterhuis Sint 
Denis bestaat uit een klooster en kloosterkapel. Jos. Bedaux ontwerpt het klooster volgens 
klassieke opzet met vier vleugels die in carrévorm rond de kloosterhof zijn gerangschikt. Het 
klooster heeft drie bouwlagen onder met pannen gedekte schilddaken. In de symmetrisch 
ingedeelde gevels ligt de nadruk op gesloten gemetselde gevelvlakken en regelmatig geplaatste 
vensterassen. Het ontbreekt de strenge en sobere gevels aan ornamentiek. De enige 
verbijzondering in het gevelbeeld wordt gevormd door de hoekrisalieten aan de voorzijde van 
het klooster. De hoofdentree  bevindt zich centraal in de voorgevel. Alle vensters zijn voorzien 
van stalen ramen met momochroom glas-in-lood. De kloosterhof had een kloosteromgang 
bestaande uit een galerij op betonnen kolommen over de volle breedte van de gevels. Deze galerij 
heeft bij een grondige verbouwing  van het klooster in 2014  moeten plaats maken voor een 

platdak waarmee de kloosterhof op de begane grond overdekt werd’. In het klooster zijn 
toen 24 wooneenheden gerealiseerd. (nrs. 32-01 tm 32-24).  
 

 Kruisvaardersstr 32 E 

In o.a. de kloosterkapel, van het type zaalkerk met halfronde absis, is nu het 
buurthuis ondergebracht. 
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 Kruisvaardersstr 109 

We gaan weer naar de overkant van de Kruisvaardersstraat waar nr. 109 aan de 
beurt is. Deze woning dateert van 1971. Er moest een onbewoonbaar verklaarde 
woning voor afgebroken worden. Het ontwerp is van J.J. van Bossum. De ingang 
zit aan de zijkant.  
Nr. 111 is in 1976 gebouwd, een ontwerp van Arch. Buro C.C. van der Schoot. Het 
huis had oorspronkelijk een plat dak. De kap is er in 1992 op gekomen. 
En dan treedt in de nummering van de panden een stroomversnelling op. We 
gaan van nr. 111 naar 157. Daar zit niets tussen. Nr. 157 en 159 zijn in 1959 
gebouwd door Th. de Cort, 157 als werkplaats en 159 als woning. Het ontwerp is 
van de bouwkundige C. Nieuwkoop uit Oosterhout. Aan de gevel is sindsdien niet 
veel veranderd. In de werkplaats is nu een tandartsenpraktijk gevestigd. 
Op nr. 163 begint een serie van in totaal 18 woningen die in 1939 aan de 
Ringbaan Zuid en de Groenstraat gebouwd zijn door aannemer H. van Rooij. We 
zagen ze tijdens onze vorige wandeling, stadsverkenning 8 en hebben ze daar 
besproken. We lopen langs deze huizen de Groenstraat in en gaan dan de eerste 
straat rechts de Gildestraat in. 
 

 Gildestr 61 

Aan de linkerkant, op nr. 61, zien we daar een woning die behoort tot een serie  
van vijf woningen die, één  hier en vier in de Groenstraat, in 1938 gebouwd zijn 
door aannemer H. van Rooij met architect Th. van Herk. Boven zijn de ramen  
niet gewijzigd. Beneden had het raam links en rechts een smal zijraam met blank 
glas in lood. 
Voor Gildestraat nr. 50 aan de overkant geldt precies hetzelfde. Ook  1938, H. van 
Rooij, Van Herk en vijf huizen.  
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Bij de volgende rij woningen ontstaat wat verwarring in het bouwarchief wat ik 
gelukkig niet vaak meemaak. Op nr. 48 spreekt het archief over een bouwplan 
van 9 woningen gebouwd in 1941 door de Tilburgsche Woningbouw en wat 
verderop zie ik een bouwplan voor zes woningen en een winkelhuis gebouwd 
door P.C.J. Snoeren in 1952 naar een ontwerp van J.A.C. Huysmans.  
 

 Gildestr 32-40 

We hebben het over de nrs. 48 tm 32, dat zijn in totaal 9 adressen wat weer niet 
klopt met die zes van Snoeren. Als we naar de architectuur kijken zijn alle 
adressen ontworpen door Huysmans dus alles van 1952. De twee bijna vierkante 
ramen boven hadden per stuk een vierruitsverdeling en het raam beneden was 
liggend in zes ruiten verdeeld. De panden 46 en 44 horen bij elkaar. Op de 
begane grond van 44 zat vroeger een onderdoorgang. Op het dak van 46 en 44 
zijn ook een aantal dakkapellen later toegevoegd.  
 

 Gildestr 51-57 

We kijken naar de overkant waar op nr. 57 tm 51 de NV Tilburgsche 
Woningbouw weer verder bouwt. Het is 1941 en het bouwplan omvat vijf 
woningen, deze keer met twee topgevels. De ramen boven waren oorspronkelijk 
vierruits en beneden zaten er in de woonkamer twee staande negenruits ramen. 
Nr. 57 heeft in 1986 zijn dakkapel gekregen. 
We gaan de Valkenierstraat in. Eerst links. Nr. 71 hoort nog bij het rijtje van vijf 
woningen dat we net in de Gildsestraat zagen en dat naar nu blijkt er maar vier 
waren. Dus 1942 en de Tilburgsche Woningbouw. 
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 Valkeniersstraat 

Dan zien we in de Valkeniersstraat aan twee kanten twee plannen van de 
N.V.Tilburgsche Woningbouw, het ene gaat over 20 woningen en het andere over 
48 woningen, beide in 1941 gebouwd.  
 

 Valkeniersstr 70-62 

Links hebben we eerst vijf woningen, nr. 69 tm 61 en aan de overkant ook vijf 
woningen, nr. 70 tm 62. Deze tien woningen horen bij het plan voor twintig 
woningen.  
 

 Valkeniersstr 56-46 

En dan hebben we  terugliggende woningen, 24 aan iedere kant, nr. 59 tm 13 
links, en 60 tm 14 rechts, samen het plan voor 48 woningen vormend. En dan tot 
slot nog eens vijf woningen aan iedere kant, links nr. 11 tm 3 en rechts 12 tm 4, 
nog eens tien woningen, die met de tien andere woningen die we net zagen het 
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bouwplan van twintig woningen compleet maakt. Er hangt in deze straat een 
heel mooie sfeer. Door de verbreding van de straat hebben de huizen 
voortuintjes gekregen die ook goed onderhouden worden. Ook de lage woningen 
dragen bij aan de sfeer die Ton ‘Engels’ noemt. Mooie dakkapellen die door de 
kroonlijst zakken. Erkers met zinken dakjes en klossen onder de daklijsten. 
Vanwege deze bijzondere sfeer zetten we de hele straat op onze HIPlijst. 
We gaan rechtsaf de Pagestraat in.   Het huis op de hoek, Valkeniersstraat 2 en 
Pagestraat 16 tm 12 zijn vijf eengezinswoningen die in 1940 gebouwd zijn door 
aannemer L. van Rooij. Bij nr. 16 zien we nog een bovenraam met de juiste 
driedeling. De woonkamerramen daaronder hadden eenzelfde verticale 
driedeling. Nr. 12 heeft in 2002 een dakkapel gekregen. 
Nr. 8 en 6 horen bij een bouwplan dat we vandaag eerder hier om de hoek in de 
Kruisvaardersstraat zagen, van de Tilburgsche Woningbouw, bouwjaar 1941. De 
bovenramen waren alle vierruits en beneden had  het woonkamerraam een 
vierkant middenraam dat in vier ruiten verdeeld was en twee zijramen  die elk 
horizontaal weer in twee gelijke ruiten verdeeld waren. Het hoekhuis op nr. 1 
zagen we al aan de Kruisvaardersstraat. Dat geldt ook voor nr. 2 aan de overkant. 
Hier pakt de Tilburgsche Woningbouw de draad weer op met het vervolg van 
zijn bouwplan dat we net ook aan de Kruisvaardersstraat zagen.  
 

 Pagestr 7-3 

Op nr. 3 tm 7 zien we drie woningen die horen bij dat  bouwplan van zes 
woningen. Het zijn dezelfde woningen als aan de overkant. Ook bouwjaar 1941. 
Nr. 3 heeft zijn dakkapel vergroot in 1941. Nr. 5 heeft zijn voordeur een extra 
omlijsting gegeven. 
Op nr. 9 verschijnt N.V. Bredero’s  Bouwbedrijf  uit Utrecht weer op het 
bouwtoneel en vraagt met 32 eengezinswoningen meteen een hoofdrol op. Het 
bouwjaar is 1939.  
 



 33 

 Pagestr 29-31 

26 woningen aan deze kant van de straat, nr. 9 tm 59 en nog zes om de hoek. 
Eerst twee hoge woningen, dan negen lagere, dan vier hogere, dan weer negen 
lagere en tot slot weer twee hogere. Totaal 26, het klopt. Op nr. 27 en 37 zien we 
nog de originele raamindeling boven en beneden. Mooie huizen met verzorgde 
erkers. De eerste en laatste twee woningen hebben geen erkers gekregen.  
 

 Blazoenstr 1 –Pagestr 40 

We steken over en zien daar op Pagestraat 48 tm 34 en nr. 32 tm 18 samen met 
de hoekhuizen Riddersstraat 12, Blazoenstraat 1 en 2 en Valkeniersraat 1 in  één 
bouwplan in totaal 20 woningen  dat in 1940 gebouwd is door aannemer L. van 
Rooij samen met architect J. Brenders. Dezelfde woningen als die we net hier in 
de straat zagen op o.a. nr. 16. We zien twee dakkapellen. Op nr. 32 en 22. De 
laatste dateert van 2004. Voordat we de Blazoenstraat in gaan zien we dat het 
hoekhuis op nr. 2 nog de originele raamindeling  in de woonkamer heeft en niet 
alleen daar. 
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 Blazoenstr 3-17 
 

 Blazoenstr 35-49 

De Blazoenstaat is in twee  fases gebouwd. Links, nr. 4 tm 74 een bouwplan voor 
36 woningen gebouwd in 1941 en rechts nr. 3 tm 59, in totaal 29 woningen  
gebouwd in 1940. De aannemer is L. van Rooij geweest. Er wordt geen naam van 
een architect op tekening vermeld. Boven waren alle ramen staand zesruits en 
beneden waren de ramen verticaal in drieën gedeeld met horizontaal op een 50 
cm uit de bovenkant een kalf. De drie bovenlichten hadden dan nog per licht een 
vierruits verdeling . Net als we net in de Valkenierstraat zagen verbreedt de 
straat zich in het midden. De gevels wijken waardoor er ruimte vrij komt voor 
voortuintjes en aan iedere kant twee topgevels. We zien slechts één dakkapel en 
wel op nr. 11. Deze dateert van 2010. 
We lopen de straat uit en gaan rechts de Vazalstraat in en bekijken vooralsnog 
het rechter deel.  
Op nr. 5 tm 13 zien we vijf woningen die hier in 1938 gebouwd zijn door 
aannemer H. van Rooij. Boven hadden ze hetzelfde raam als beneden: aan 
weerszijden van  een bijna vierkant raam in het midden, twee smalle zijramen 
bezet met blank glas in lood. 
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 Vazalstr 19-9 

Nr. 15, 17 en 19 en de hoek om Ridderstraat 72 tm 62 zijn  negen woningen die 
in 1940 gebouwd zijn door aannemer L. van Rooij met J. Brenders als architect. 
De ramen waren als bij het vorige bouwplan op Vazalstraat 5 tm 13. De dakkapel 
van 66 dateert van 2003. Die van 68 is ons niet bekend. 
 

 Vazalstr 24-18 

Dan neemt Bredero’s Bouwbedrijf uit Utrecht het weer over met nu 24 
woningen: nr. 60 tm 14. De gootlijn wordt twee keer over telkens twee woningen 
verhoogd. Bij nr. 60 zien we nog de originele raamindeling van het woonkamer- 
en slaapkamerraam. Ook de voordeur met bovenlicht lijkt oorspronkelijk. Overal 
halfronde voordeuren. 
Nr. 12 is het hoekhuis dat zijn voorgevel had in de Pagestraat en dat we daar 
bespraken. We steken de Pagestraat over.  
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 Ridderstr 10-2 

Het hoekhuis Pagestraat 61 vormt samen met Ridderstraat nr. 10 tm 2 de zes 
huizen die we nog te goed hadden van het plan van 32 woningen van Bredero dat 
we net ook in de Pagestraat zagen. Hier woningen zonder erkers. Ze dateren van 
1939. Nr. 2 heeft in 2006 een dakkapel aangebracht. 
We gaan terug via de overkant. Het hoekhuis op nr. 1 hoort bij een rijtje 
woningen aan de Hertogstraat, L. van Rooij en 1938. 
 

 Ridderstr 3-15 

Bij nr. 3 begint een serie van tien woningen van Bredero, nr.  3 tm 21. Het zijn 
dezelfde huizen als aan de overkant. Het bouwjaar is 1940. 
 

 Ridderstr 19-39 

Op nr. 23 neemt L. van Rooij het met 20 woningen over. Ook zijn bouwjaar is 
1940. Nr. 23 tm 61. Nr. 61 heeft een woonkamerraamindeling die dicht bij het 
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originele raam komt. Alle bovenramen waren oorspronkelijk negenruits. Die 
indeling zien we nergens meer. En dan nog de administratie van de dakkapellen: 
Die van 41 dateert van 1977, van  45 ?, van 49?, van 57 van 1976, van 59?, van 61 
van 1998 en van 63 van 2001. 
Een oplettend lezer zal zeggen dat die dakkapel van 63 dan in de lucht moet 
hangen. Inderdaad dat is geen luchtkasteel. Nr.  63 hoorde niet bij de 20 
woningen maar werd wel een jaar later, in 1941 gebouwd als een soort toegift,  
de 21e woning van  L. van Rooij en sinds 2001 met een echte dakkapel. 
Boven de brede onderdoorgang van nr. 31 gaat de gevel een halve meter omhoog 
en achter de achterom van  37 gaat die weer naar beneden en na de achterom 
van 47 gaat ze weer omhoog en na de brede onderdoorgang van 55 daalt de 
gevel weer. 
We gaan rechts af weer de Vazalstraat in en zien daar rechts nr. 21 tm 29, vijf 
huizen. Ze zijn in 1939 gebouwd door aannemer . P.C.J. Snoeren. Nr. 23 heeft 
boven nog een origineel raam. Een zelfde raam zat er ook beneden in de 
woonkamer. Waarom zien we hier trouwens geen rolluiken of dakkapellen en 
één kleur schilderwerk? Afgesproken werk van de bewoners of een strenge 
huisbaas?   
Nr. 31 is weer een huis dat hoort bij een rijtje woningen aan de Leenherenstraat. 
We zagen ze al eerder. Vrijstaande huizen met een topgevel. Dit dateert van 1936 
en is van de combinatie H. van Rooij en Th. van Herk. Het benedenraam had 
verticaal twee stijlen die het raam in drieën deelde: twee smalle ramen opzij en 
een bijna vierkant raam in het midden. 
Nr. 52 is het hoekhuis dat zijn winkelzijde heeft aan de Leenherenstraat. 
Gebouwd in 1935 door H. van Rooij. We zagen dit pand al tijdens de vorige 
wandeling.  
Nr. 50 tm 44 zijn vier woningen, gebouwd in 1939, ook weer door H. van Rooij en 
ook weer samen met Th. van Herk. Nr. 44 heeft nog in grote lijnen de 
oorspronkelijke raamindelingen. De smalle ramen waren met achtruits blank 
glas-in-lood gevuld.  Rustige huizen. 
Dan krijgen wen vijf huizen in een rode, Belgisch aandoende, steen, nr. 42b, 42a, 
42, 40 en 38., gebouwd in 1941 door aannemer P. Snoeren met Th. van Herk als 
architect. We zien boven de ramen getoogde rollagen, wenkbrauwen, met 
boogvelden die gevuld zijn met siermetselwerk. De woonkamerramen hadden 
een zelfde raamindeling als bij nr. 44, ook met een glas-in-loodvulling. De ramen 
boven waren alle zesruits. Nr. 42a heeft een topgevel die asymmetrisch op de 
gevel is geplaatst. De dakkapel van 42 dateert van 1998. 
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 Vazalstr 30-20 

Dan volgen vier eengezinswoningen gebouwd in 1940 door aannemer Joh. 
Corsten en ontworpen door Jan Robben, nr. 36 tm 30. Deze hebben aan de 
bovenzijde rechte voordeuren; de volgende vier, nr. 28 tm 22, ook in 1940 
gebouwd en ook van Corsten en Robben hebben halfronde voordeuren.  Ook bij 
al deze acht woningen waren de woonkamerraamindelingen als bij nr. 44. De 
bovenramen waren negenruits. Onduidelijk of dit met een  witte roede-indeling 
was of met glas in lood. 
 

 Vazalstr 20 

En dan zien we  tot slot in deze straat nr. 20 tm 2, tien woningen gebouwd na de 
oorlog, in 1946. De architectuur van Th. van Herk doet nog steeds vooroorlogs 
aan. Bij nr. 6 zien we nog de woonkamerindeling van die tijd. Ook deze huizen 
zijn gebouwd door H. van Rooij. 
 

 R Zuid 93 B 
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En dan lopen we weer terug via de Gildestraat, Groenstraat en Ringbaan Zuid 
naar de kruising met de Kruisvaardersstraat en zien daar op de nrs. 
Kruisvaardersstraat 200 en 202 en Ringbaan Zuid 93-01 tm 93-54 in totaal 56 
adressen wonen in het voormalige pension voor ouden van dagen St.  Jozefzorg. 
Het bouwarchief is voor dit gebouw niet openbaar. Het gebouw met kapel  dat 
dateert van 1951  is Rijksmonument. De Tilburgsche Bouwvereeniging was 
opdrachtgever en Jos. Bedaux architect. Een deel van het oorspronkelijke 
complex, de carrévormige bebouwing aan de achterzijde, is rond 1980 moeten 
sneuvelen voor de bouw van een nieuw verzorgingshuis dat sinds een half jaar 
ook al weer gesloopt is en vervangen gaat worden door weer een moderner 
zorghuis. In het voormalige pension hebben sinds 2018 de bejaarden moeten 
plaats maken voor startende huurders. Het pension heeft een kamvormige 
plattegrond van haaks op elkaar geplaatste vleugels rond drie half open hoven.  
 

 R Zuid 93 E 

De blinde muren van de kopse gevels zijn gedecoreerd met hoeklisenen, 
boognissen en ronde blinde vensters met natuurstenen omlijstingen en 
siersmeedwerk.  
 

 R Zuid 93 F 

Aan de middelste hof is de hoofdentree gesitueerd. Deze bevindt zich in een 
middenrisaliet met hoeklisenen en een aangekapt dak. Op de nok staat een 
tweeledige dakruiter ter accentuering van deze entree. Een grootschalig gebouw 
met nog steeds een vriendelijk gezicht.  
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 Wethouderslaan 9-87 

We hadden het gebouw met zijn zeven lagen al boven het Rijksmonument zien 
uitsteken maar nu we linksaf de Wethouderslaan zijn in gegaan zien we het in 
zijn volle omvang. De straat heeft hier een ander gezicht gekregen nadat het 
oude verpleeghuis,  nog vijf lagen hoog, gebouwd in 1968 en later nog hier 
verdwenen is. Het heeft plaats moeten maken voor een gebouw genaamd 
Brokaat, gebouwd in 2013 in opdracht van de TBV Wonen, naar een ontwerp van 
DAT. Er zijn 59 huurappartementen in ondergebracht, nrs. 9-01 tm 9-60. 
 

 R Zuid 93-71 

We gaan terug naar de Ringbaan Zuid waar we de tweede serie 
officierswoningen van Bedaux zien. We hebben de eerste serie aan de 
Fatimastraat al eerder vandaag uitgebreid gezien dus kan ik door naar die 
beschrijving te verwijzen hier kort zijn. Het gaat om identieke woningen. 
Ringbaan Zuid, nrs. 87 tm 71 en Jan van Rijzewijkstraat 37. Niet helemaal 
identiek. De erfscheiding bestaat hier uit betonnen stoeppalen met ijzeren 
stangen. Ook zien we op de gevel aan de Van Rijzewijkstraat een smeedwerk 
lantaarn aangebracht. Net als de eerste serie plaatsen we deze woningen op de 
HIPlijst.  
We gaan links af de Wethouder Goyaertsstraat in, genoemd naar de architect en 
wethouder(1852-1918). Hier tussen de  twee series officierswoningen van 
Bedaux en parallel daaraan zijn  in 1949 acht rijtjes van acht woningen, in  totaal 
64 woningen, verdeeld over vier straten,  gebouwd in opdracht van Ir. Jan de 
Jong van Publieke Werken. Hier links nr. 2 tm 16 en aan de overkant 1 tm 15. 
Alle ramen zijn kaal gemaakt. Het zal in de jaren zestig of zeventig gebeurd zijn. 
De ramen boven waren vierruits, beneden in de woonkamer zaten drie 
gekoppelde staande ramen met elk zes ruiten. Het zijn sociale huurwoningen. 
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 Wethouderslaan 9 

We lopen de straat uit en komen zo weer in de Wethouderslaan waar we recht 
op het gebouw ‘Brokaat’, dat we net zagen, aflopen. We lopen er voorbij . Het 
volgende gebouw aan de linkerkant met zijn zeven  adressen. Wethouderslaan 9 
en 9.13 tm 9. 18.  is ook in 2013 gebouwd, ook in opdracht van TBV Wonen en 
ook ontworpen door DAT. Het wordt ‘Satijnhof’genoemd. Zorgbehoevende 
ouderen zijn de doelgroep.  
 

 Wethouderslaan 11-87 

Satijnhof is met zijn begane-grondlaag tegen het volgende gebouw aangebouwd. 
Dit dateert van 1996 en is toen gebouwd door TBV Wonen als woningen voor 
mensen waarvan de partner in het naast gelegen verpleeghuis verzorgd werd. De 
architectuur is van Bedaux de Brouwer Architecten. Het biedt onderdak aan 39 
adressen, Wethouderslaan 11 tm 87. 
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 W Kerstensstr 16-2 
 

 W Kerstensstr 15-1 

We steken weer over en gaan nu de Wethouder Kerstensstraat in voor het 
volgende rijtje huurwoningen, rechts 16 tm 2 en links 15 tm 1. Jan Kerstens 
(1848 tot 1913) was zoon van J.A.A. Kerstens, de oprichter van de gelijknamige 
lakenfabriek.  
 

 W v Roesselstr 16-6 

We lopen de straat weer uit en over de Jan van Rijzewijkstraat  de Wethouder 
van Roesselstraat in. Van Roessel was in het begin van de twintigste eeuw enkele 
jaren wethouder. Ook in deze straat weer dezelfde huizen nrs. 2 tm 16 links en 
15 tm 1 aan de overzijde.  
 



 43 

 Fatimastr 24b 
 

 Fatimastr 24b achter 

Dan zijn we weer in de Wethouderslaan beland waar we links op de hoek de 
basisschool Fatima zien met zijn voordeur en adres in de Fatimastraat: nr. 24b. 
Het bouwarchief geeft geen informatie over deze school. Wel bekend is dat deze 
in 1990 geopend is en dat het een ontwerp is van Bedaux Architecten. Dat de 
gymzaal, verderop aan het Fatimaplein, gebouwd in 1954, een ontwerp van Jos. 
Bedaux geweest is en dat deze in de nieuwbouw van 1990 is opgenomen. Over 
deze gymzaal lezen we in de BONAS-uitgave over Bedaux het volgende: ‘Het 
gebouw heeft een plat dak en met pannen gedekte zijschilden. De gevel aan de straatzijde is 
sober en heeft een symmetrische gevelindeling met kleine vierkante vensters. De achtergevel had 
oorspronkelijk een open pui met veel glas, zodat veel daglicht werd toegelaten in het 
sportgedeelte. Daarvan is alleen het bovenste gedeelte als bandvenster met deelkolommen 
bewaard gebleven. Vermeldenswaard is het siermetselwerk in de bovenkant van de schoorsteen 

in dit verder sober gedetailleerd gebouw.’  De school is in 2003 door Bedaux de 
Brouwer Architecten aan de kant van de Wethouderslaan uitgebreid met een 
aantal lokalen. We plaatsen de basisschool  met zijn uitbreiding inclusief de 
gymzaal als  onderdeel van het Jos. Bedaux- ensemble op onze HIPlijst. 
 
 
Via de Wethouderslaan gaan we nog het laatste straatje  van de 64 sociale 
huurwoningen in, de  Wethouder Ackermansstraat (zoon van een leerlooier en 
tien jaar wethouder, weer nr. 16 tm 2 en aan de overkant 15 tm 1. Jan de Jong, 
Publieke Werken en 1949 is de informatie die erbij hoort. 
We gaan linksaf de Jan van Rijzewijkstraat in  en steken de Fatimastraat 
vervolgens over. Dan gebruiken we het korte wandelingetje naar het eerste 
adres  met het beschrijven van  de persoon van Jan van Rijzewijk. (1880-1939). 
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Hij is voorzitter van de Gildenbond geweest, heeft in de Tweede Kamer gezeten 
en is wethouder van sociale zaken in Tilburg geweest. 
Vervolgens zien we aan de linker zijde in totaal 15 woningen, nr. 33 tm 5. Deze 
woningen horen nog bij het bouwplan dat we eerder vandaag zagen in het 
gebied dat achter deze woningen ligt: het plan voor 71 eengezinswoningen 
gebouwd in 1949 in opdracht van de Gildenbondstichting en ontworpen door 
Arch, bureau Jos. Donders. De woonkamerramen bestonden oorspronkelijk uit 
twee gekoppelde zesruits ramen en boven twee gekoppelde vierruits ramen. 
 

 Havendijk 30-22 

We lopen door langs de blind gemaakte zijgevel van het restaurant de Visserij 
dat om de hoek aan de Havendijk 36 gevestigd is. Dit gebouw is hier rond 1961 
gerealiseerd in opdracht van Handelsonderneming Peek B.V., samen met 
architect J.A.C. Huysmans. Op nummer 40 heeft P. van der Meijs, ik denk de 
aannemer, in 1961 ook nog een werkplaats laten realiseren, ook met  Huysmans. 
Later, in 1986  zie ik de naam van de Firma van Asten en Van Iersel op het 
terrein verschijnen. Die had er een autobedrijf en nu zit in nr. 36  tijdelijk een 
restaurant in afwachting van de bouw van een appartementengebouw. 
 

 Havendijk 48-52 

Op nr. 48, 50 en 52 heeft aannemer G. Michielsen in 1956 een werkplaats met 
twee bovenwoningen laten bouwen, naar een ontwerp van W.A.A. van Berkel.  
Nog een mooi gebouw met strak gesneden dakkapellen en lisenen die de 
gestapelde ramen omkaderen. De typische raamindelingen van die tijd zijn 
verdwenen. Onder de ramen zien we nog fraai siermetselwerk aangebracht. 
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 Havendijk 48 Dsm 

Een trotse Gerrit Michielsen (zoon van)  laat ons eerste stenen in  zijn 
achtergevel zien.  
 

 Havendijk 54-48 

Op nr. 52, 54, 56 heeft Van Berkel zijn werk nog eens, maar dan twee jaar later, 
in 1958 zijn werk nog een keer mogen over doen. Nu in opdracht van N.V. 
Firmitas. Het betrof nu een magazijn met autostalling en twee bovenwoningen. 
En omdat er hoge bedrijfswagens gestald moesten kunnen worden werden de 
ramen op de verdieping aan de onderkant iets ingekort. In 2006 heeft de gevel 
van Pierre van der Geld en Partners uit Hilvarenbeek in opdracht van 
Bouwbedrijf Doevendans een eigentijds raam-en deurindeling gekregen met 
behoud van de oorspronkelijke structuur van het gebouw. Het pand is toen 
verbouwd tot drie woningen. 
We eindigen met architect Jan Robben die we eerder al aankondigden. Op de 
hoek heeft hij, met de ingang in de Kruisvaardersstraat  nr. 2,  in 1952 deze 
woning ontworpen in opdracht van A. Heijnen. De typische  raamindelingen van 
Jan Robben zijn uit de gevel verwijderd. De dakkapel was vierruits, het raam er 
onder was liggend zesruits  evenals het woonkamerraam. De zijgevel maakt met 
zijn voordeur en ronde raam veel goed. 
Weer veel gezien vandaag, vooral rijenwoningen. 
 
GB 8 juni 2020. 
 
 
 
 


