STADSVERKENNINGEN TILBURG.
Verslag ronde 13, gelopen 26 april ’21.
Het gebied ten zuiden van de Ringbaan Zuid, ten westen van de
Bloemisterijstraat, ten zuiden van de Groenewoudstraat, ten westen van de
Hilvarenbeekseweg, ten noorden van de A58, ten oosten van de Stappegoorweg
en ten oosten van de Tatraweg.
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.

Hilvarenbeekseweg 15
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We beginnen vandaag onze verkenning op het adres Hilvarenbeekseweg 15, het
laatste huis voordat je via deze weg, onder de A58 door, Tilburg uit rijdt.
Een beetje verscholen in het groen, een witte villa met een eenlaagse gevel en
met nog eens twee lagen onder het met leien gedekte dak. In het dak zien we
twee forse dakkapellen met schilddakjes. Het pand is gebouwd in 1968 in
opdracht van Th. van Ierland naar een ontwerp van Architectenbureau Jan
Robben. ‘Het bouwen van een woonhuis bij een bestaande textielververij’ zie ik
ergens op een tekening staan. Is dat de TiIburgse Wolwasserij? In 1994 is er een
serre met dakterras aan het huis aangebouwd.

Hilvarenbeekseweg 11

De villa op nr. 11 lijkt veel op die van nr. 15. De poort is bijna een kopie.
Deze villa dateert van 2006 en is getekend door J.A.M. van Kasteren.

Hilvarenbeekseweg 9

Ook de villa op nr. 9 heeft een grote kap. In dit geval met riet gedekt. De kap is op
een enkele plaats opgetild om er een dakkapel onder te schuiven. Op de koppen
zien we wolfseinden. Het huis is in drie volumes onderverdeeld. Het is in 1980
gebouwd naar een ontwerp van F. Jongen.
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Berglandweg 32

We lopen de Hivarenbeekseweg af en gaan linksaf de Berglandweg op. Aan de
linkerkant zien we dan op nr. 32, op enige afstand van de weg in een parkachtige
omgeving Huize Broekhoven een gemeentelijk monument waaraan we ook een
MoNument van de week besteed hebben, nr. 175.
We citeren daaruit:
Dit pand is als landhuis/zomerhuis ontworpen door architect Joh. J. Haarselhorst en gebouwd in 1904 voor
J.M.J. Kerstens. Het is een gemeentelijk monument en staat op historische grond.
De twee gemetselde pilaren met hardstenen bekroning met inscriptie 'Huize Broekhoven' aan de straatkant
zijn in 2003 wegens bouwvalligheid verwijderd. Het pand heeft toen bij een ingrijpende verbouwing veel van
zijn oorspronkelijke detaillering verloren. Het vrijstaande, wit gepleisterde pand staat in een parkachtige
omgeving. De verschillende bouwmassa’s zijn gegroepeerd rond het trappenhuis, welke als een soort toren
fungeert. De gevelvlakken verspringen in hoogte en diepte. Het portiek heeft een plat dak dat is afgezet met
een balkonhek. Het trappenhuis is aan de bovenzijde afgewerkt met een sierbekroning op de hoekposten. In
de middenhoekpartij heeft deze de vorm van een verhoging welke uitmondt in een torentje dat bekroond wordt
door een koperen piron. Naast het gebouw staat het voormalige koetshuis dat ook veel van zijn schoonheid bij
verbouwingen heeft moeten inleveren.
Het nieuwe Huize Broekhoven is gebouwd op de exacte locatie van de middeleeuwse en zeventiende-eeuwse
voorgangers. Johannes M.J. Kerstens was de zoon van een lakenfabrikant, werd in 1891 wethouder in Tilburg
en was lid van Provinciale Staten.

Berglandweg 32 B

Aan de achterkant van Huize Broekhoven zien we dat daar op dit moment een
eenlaagse uitbreiding plaats vindt. De architectuur is van Bedaux de Brouwer
Architecten. De bestemming is nog niet bekend.

3

Berglandweg 38-42

Dan volgt voorbij het park van Huize Broekhoven op nr. 38, 40 en 42 een gebouw
dat lijkt op een soort boerderij met een grote schuur. Het bouwarchief geeft aan dat
het om een openbaar gebouw gaat maar het archief ervan is niet openbaar. Mijn
geheugen zegt me dat hier vroeger het buurthuis van de wijk Groenewoud gevestigd
is geweest onder de naam ‘Boerderij Vissers’ De BAGviewer geeft aan dat het
gebouw van 1917 dateert. Ja en alles lijkt ook nog op een boerderij. Een lang gerekte
mansardekap met rond de voordeur de woning en links, waar we drie identieke ramen
zien, de stal.
Dan vervolgen we de Berglandweg, laten de Landbouwstraat rechts liggen en slaan
vervolgens voorbij een flatgebouw van drie lagen hoog rechtsaf de Juralaan in om dan
onmiddellijk rechts af te gaan en vervolgens zoveel mogelijk recht door.

Juralaan 140-108
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Juralaan 156-186

We zijn dan bij de voorkant gekomen van de flats die we net zagen, Juralaan 186 tm
156, in totaal 16 woningen en dan als we achterom kijken, haaks op dit blok Juralaan
154 tm 108 nog eens 24 woningen, alle gestapeld en gebouwd in 1974 behorend bij
een totaalplan voor de bouw van 224 portiekwoningen ontwikkeld in opdracht van
S.V.W. (Stichting Verenigde Woningcorporaties) naar een ontwerp van
Architektenburo C. Peeters uit Ulvenhout. We zien aan deze kant een vrij gesloten
bakstenen gevel met een herhaling van vierkante ramen, bij de entrees afgewisseld
door groepen van 12 spleetramen. We lopen voorbij dit tweede blok en zien dan een
derde blok van deze Peeterswoningen, nr. 106 tm 60.

Juralaan 54-44

Voorbij dit blok gaan we linksaf, voorbij de basisschool de Alm aan de rechterkant en
vervolgen we de Juralaan. Dan krijgen we aan de rechterkant in een soort
zaagtandopstelling in totaal 13 woningen in twee lagen met platte daken. Eerst nr. 54
tm 44 en dan, een tweede blok, nr. 16 tm 4. De eerste woning in de tweede blok is in
2004 in houtskeletbouw met een verdieping met kap uitgebreid. Van deze woningen
treffen we in het bouwarchief geen informatie aan. Ze zullen zoals bijna alle
woningen in deze wijk ook in 1974 gebouwd zijn.
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Juraweide 301-319

We slaan op de hoogte van Juralaan 8 links af de Juraweide in, en zien daar aan de
rechterkant in twee blokken die onderling nog een keer verspringen woningen
waarvan we in eerste instantie denken dat we met de achterkanten te maken hebben.
Bij nader inzien zien we echter dat naast de bergingen de voordeur van de huizen is
gesitueerd. Het gaat hier om in totaal twintig woningen die hier in opdracht van
Woningbouwvereniging Ontwikkeling gebouwd zijn in het kader van een bouwplan
voor in totaal 108 woningen, gebouwd in 1974 en ontworpen door Architectenbureau
Tol Noordhoek & De Ruyter uit Rotterdam. Ze zijn gebouwd in twee types, het
zaagdaktype en – dat type zien we hier- het zadeldaktype.

Juraweide 302-312

We lopen via de overkant terug. Juraweide 312 tm 302, zes woningen. Ze horen bij
een bouwplan van 24 woningen, gerealiseerd in 1974 in opdracht van
Woningbouwvereniging St. Joseph, naar een ontwerp van Architektenburo van der
Weegen en van der Bolt Hier het type met onder de goot een smal liggend
badkamerraam. De doorlopende afdaken boven voordeur en woonkamerramen zijn
naar mijn idee later toegevoegd.
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Juralaan 31-15

We gaan rechtsaf de hoek om, terug in de Juralaan waar de oneven kant op zijn beurt
staat te wachten. Hier gaat het plan van de 24 woningen van St. Joseph verder met
nog eens negen woningen, eerst vier woningen met een witte strook boven de
slaapkamerramen en dan nog eens vijf van het liggend-badkamerraam-type. Nr. 15 tm
39.
Dan volgen nog vier woningen nr. 33 tm 39. Deze woningen horen bij een bouwplan
voor in totaal 25 woningen die gebouwd zijn in opdracht van weer de
Bouwvereniging St. Joseph. Bij deze woningen werd een onderscheid gemaakt tussen
esthetisch en technisch ontwerpen. Het esthetisch ontwerp is van Buro Geenen Oskam
uit Eindhoven en het technisch ontwerp van Bouwonderneming Post. Het zal er op
neer gekomen zijn dat Geenen en Oskamp het voorlopig en definitief ontwerp
gemaakt hebben onder toeziend oog van Post en dat de uitwerking van deze
ontwerpen in een bestektekening door Post verricht is. Het resultaat is een zeer
eenvoudige woning, zonder enige opsmuk. Nr. 37 en 39 hebben zo te zien onlangs
een nieuwe entree gekregen.
We gaan rechtsaf en zien daar een vervolg van het bouwplan van Post en Geenen
Oskam met 13 woningen, nr. 91 tm 115. Ook hier hebben diverse woningen een
nieuwe entree gekregen.

Juraweide 358-344

Na de laatste woning slaan we rechtsaf de Juraweide in en dan weer rechts af en
krijgen zo aan de rechterkant van de straat Juraweide 358 tm 344 te zien, het laatste
deel van de 25 woningen van St. Joseph/Geenen Oskam/Post.
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Juraweide 358-326

Dan maakt de gevellijn een hoek van negentig graden en zien we achter groen
Juraweide 342 tm. 326, het laatste deel van de 24 woningen St. Joseph/van der
Wegen-van der Bolt. We zien hier weer beide types.

Juraweide 360 rioolgemaal

Links zien we vrijstaand in het zelfde groen het in 1974 door Publieke Werken
gebouwde rioolgemaal. Er zit weer net zoveel aan bouwwerk onder de grond als
boven de grond.

Juralaan 139-117

We lopen weer terug naar de Juralaan waar we rechtsaf slaan. Op nr. 117 tm 139
zie we 12 woningen van de 108 woningen van Bouwvereniging Ontwikkeling en
van Architectenbureau Tol. c.s. Hier het zaagdaktype. De bergingen staan weer
naast de voordeur in de voortuin. Na acht woningen maakt de rij nog een
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sprongetje naar achter. Nr. 139 heeft zijn woning nog in de geest van Tol, in de
zaagsfeer, met een aanbouw opzij uitgebreid. We slaan rechtsaf.
Het heet hier weer Berglandweg. Rechts zien we dwars op de weg met enige
afstand van elkaar drie rijen dezelfde woningen, alle gelegen aan de Juraweide,
alle van het zaagdaktype alle van Tol c.s.

Juraweide 369-387

Eerst tien woningen, 407 tm 389, dan nog eens tien woningen 287 tm 369 en dan
tot slot, weer met een sprong in de rij, twaalf woningen Juraweide 367 tm 345.

Alpenlaan 386-396

Dan kijken we naar de overkant van de Berglandweg waar we parallel met deze
weg een rijtje van zes woningen zien liggen aan de Alpenlaan, nr. 396 tm 386. Ze
horen bij een bouwplan van in totaal 38 woningen hier gebouwd in 1974 in
opdracht van Woningbouwvereniging ‘St. Jozef’( het zal dezelfde zijn als de St.
Joseph die we net als opdrachtgever zagen optreden). De architectuur is weer
van Architectenbureau Tol, Noordhoek & de Ruyter. Het zijn weer zadeldakwoningen maar deze keer alleen de berging in de voortuin en de voordeur weer
terug in de gevel.
We lopen een eindje terug en slaan dan rechtsaf de Alpenlaan in waar we aan de
rechterkant het plan van de 38 woningen zien vervolgd worden met acht
woningen, nr. 372 tm 358. Tol en St. Joseph.
Dan gaan we linksaf de Alpenpas in en lopen voorbij het bouwblok links totdat
we de voorkant er van zien. Het zijn tien woningen, van het bouwplan van 108
woningen van Woningbouwvereniging Ontwikkeling Alpenpas nr. 604 tm 622.
We zagen ze eerder, Tol c.s. Hier de variant met de zadeldaken, ook gebouwd in
1974.
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Dan lopen we over het trottoir verder naar de voorkant van het volgende blok,
deze keer van 12 woningen, maar nu heet het Alpenweide, nr. 457 tm 435, weer
identiek aan het vorige blok.
We blijven doorlopen. Weer een volgend blok met ‘achterstevorenwoningen’ van
het zadeldaktype, weer 12 stuks, Alpenweide 433 tm 411.
En dan het laatste blok, maar nu gelegen aan de Alpenlaan, nr. 101 tm 119, deze
keer tien woningen, de zadeldakwoningen van Tol c.s.
Aan de overkant herkennen we de portiekwoningen van Stichting Verenigde
Woningcorporaties en Architektenburo C. Peeters uit Ulvenhout. Het ging om
224 stuks. Hier eerst twee blokken van telkens 8 woningen, nr. 102 tm 132, dan
iets naar rechts weer een combinatie van twee blokken van acht, nr. 134 tm 164
en tot slot een laatste blok van zestien woningen, nr. 166 tm 196.
We lopen even terug over de Alpenlaan naar linksaf weer de Alpenweide in en
kijken dan naar links, naar het begin van een bouwplan van in totaal 87
woningen gebouwd in 1977 door Stichting Verenigde Woningcorporaties naar
een ontwerp van Architektenburo van der Wegen en van der Bolt b.i. Hier zes
woningen. Alpenweide 412 tm 402. We zien woningen met zadeldaken met één
rechte noklijn maar met af en toe verspringende gevels, naar voren en dan weer
terug, niet te ver. Naar de geest van die tijd veel bruin geschilderde kozijnen.
We lopen weer terug, rechtsaf de Alpenlaan in waar het 87-woningen plan aan
de rechterkant vervolgd wordt met nog eens zes woningen, Alpenlaan 135 tm
145. Hier zien we sommige huizen met wit geschilderde kozijnen. We gaan weer
de hoek om voor het derde blok van zes woningen, nr. 157 tm 167 en herhalen
dat nog eens voor nr. 181 tm 191. Deze woningen kijken uit op een groen
plantsoen met bomen. Haaks op deze rij staat de volgende , nr. 193 tm 201. Deze
keer vijf woningen.
Iets achter deze rij en in het verlengde ervan zien we aan de linkerkant weer zes
woningen. Het adres is nu Alpenwoud nr. 536 tm 526. Wie krijgt deze namen
bedacht.
Rechts van deze laatste rij lopen we tussen de rijen nog verder naar achteren en
zien dan aan de rechterkant de adressen Alpenweide nr. 414 tm 422 liggen, weer
vijf woningen.

Alpenpas 601-611

Dan, zuidwaarts, naar links, het volgende rijtje van zes woningen Alpenpas 611
tm 601 en dan nog een stukje naar het zuiden voor Alpenlaan 283 tm 279.
Dan gaan we na een aantal garages gepasseerd te hebben links de hoek om en
zien daar acht woningen Alpenlaan 267 tm 253.
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Voorbij nr. 253 gaan we even het Alpenwoud in voor een rijtje van drie
woningen nr. 520 tm 524.
Aan de overkant zien we hier een rijtje van zeven woningen, Alpenwoud nr. 513
tm 515.
Dan lopen we weer terug naar de Alpenlaan en gaan daar links af. Links zien we
dan de nrs. 251 tm 237, nog eens acht woningen.
Allemaal woningen behorend bij het 87 woningen plan van de SVW.
Dan maakt de weg een bocht naar links en zien we meteen rechts dwars op de
weg een rijtje van acht woningen, Alpenlaan 294 tm 308. Dit zijn woningen die
horen bij het bouwplan voor 38 woningen van Architectenbureau Tol Noordhoek
& de Ruyter en Bouwvereniging St. Jozef dat we ook al eerder tegenkwamen. De
woningen met alleen de bergingen in de voortuin. Direct zien we parallel aan
deze rij nog drie rijtjes dwars op de Alpenlaan, nr. 282 tm 292, nr. 270 tm 280 en
nr. 262 tm 270, in totaal 16 woningen.
Aan de andere kant van de Alpenlaan zien we het 87 woningen plan nog even
doorgaan met nr. 225 tm 213, zeven woningen en dan, weer dwars op de
Alpenlaan, aan het plantsoen nr. 211 tm 203, de laatste vijf woningen van het
plan.

Groenewoudstr 70

Via de Alpenlaan lopen we door tot de kruising met de Berglandweg, gaan daar
rechtsaf en gaan dan de eerste straat linksaf de Groenewoudstraat in waar we op
nr. 70 de basisschool de Alm aantreffen. In het gemeentelijk bouwarchief treffen
we niet meer dan het bouwjaar aan: 1976. De voorgevel heeft een niet volledige
kleurenbehandeling gekregen waardoor je nog kunt zien waarom dat gebeurd is.
Van saai naar onrustig ? Van rustig naar levendig?
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Tauernpad 2

De boerderij rechts van het schoolgebouw hebben ze ongemoeid gelaten. Het
pand, Tauerenpad 2 moet volgens de BAGviewer van 1877 dateren. In 1936
bouwde landbouwer N. Paulusse er een kippenkooi achter. In 1978 is de
boerderij in opdracht van Publieke Werken verbouwd tot wijkgebouw en als ik
het goed begrijp heeft het gebouw nu een onderwijsbestemming gekregen.

Tauernpad 2 Ds

Ook de gevelsteen vermeldt dat het pand van 1877 dateert. Er staat een moeilijk
leesbare naam op: ‘Bogaers’. De boerderij ziet er nog goed uit en laat nog
interessante details zien. We plaatsen hem daarom op onze HIPlijst.
We lopen voorbij de boerderij en gaan dan meteen linksaf de Vogezenlaan in.
Aan de linkerkant kijken we nog naar de Alm. Dan gaan we op de kruising
rechtdoor en zien daar weer de zaagtandwoningen die we net in de Jurabuurt
gezien hebben. Ook van deze woningen krijgen we uit het bouwarchief geen
informatie. Volgens de BAG zijn ze in 1976 gebouwd. Eerst een rij van zeven
woningen Vogezenlaan 55 tm 43. Bij nr. 55 zien we twee airco’s op de gevel
hangen en zonnepanelen boven de daklijn uitkomen. Nr. 47 heeft in 1996 zijn
huis met een extra verdieping met kap verhoogd, ook in houtskeletbouw, op
dezelfde manier als we al in de Jurabuurt zagen.
Aan de overkant zien we op nr. 40 tm 26 acht woningen die horen bij een
bouwplan voor 52 woningen hier gebouwd in 1974 in opdracht van de
Gildebondstichting. Het ontwerp zagen we al eerder. Het is van Geenen Oskamp (
esthetisch ) en Bouwonderneming Post ( technisch ). Hier hebben alle woningen
een nieuwe entree gekregen. De gevel tussen deze entrees is hier wit
geschilderd.
Dan krijgen we aan de linkerkant de tweede rij zaagtandwoningen, nr. 41 tm 27.
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Deze keer acht stuks. Ook hier heeft één woning, nr. 31, gekozen voor een
uitbreiding met een derde bouwlaag met kap. (1988).
De straat maakt een bocht naar rechts. Links herkennen we in twee blokjes van
acht en vier woningen de bergingen-voor-de-voordeurwoningen van
Architectenbureau Tol Noordhoek & de Ruyter uit Rotterdam.
Woningbouwvereniging St. Jozef was de opdrachtgever. Nr. 23 tm 1. Twaalf
woningen.

Vogezenlaan 2-12

Ondertussen aan de overkant.... Daar gaat op 12 tm 2 de Gildenbondstichting
verder met zijn 52 woningen.

Vogezenweide 226-220

We gaan de hoek om en komen zo in de Vogezenweide. Rechts nr. 226 tm 212,
acht woningen weer van de Gildebond en aan de overkant bergingen-voor-devoordeurwoningen maar deze keer is het ontwerp van Geenen Oskam en Post.
Deze woningen horen dus ook bij het 52 woningen plan, nr. 203 tm 223, elf
woningen.
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Vogezenlaan 118-106

Dan gaan we weer terug de Vogezenlaan op, slaan rechts af en zien dan aan de
rechterkant nr. 118 tm 106. Nr. 106 heeft nog niet zo lang geleden zijn gevel
opnieuw gevoegd en zijn ramen veelruits ingedeeld en het dak van een forse
dakkapel voorzien. Totaal 7 woningen, van de 52.
Aan de overkant herhalen de zigzagwoningen zich nog een keer, nr. 199 tm 191,
vijf keer. Ook hier treffen we in het bouwarchief geen informatie over deze
woningen
De Vogezenlaan gaat rechtsaf. Aan de linkerzijde zien we weer de voordeur-inde- voortuinwoningen van Tol Noordhoek & de Ruyter. Ze horen bij een
bouwplan van 66 woningen van Bouwvereniging Ontwikkeling,. Eerst een rijtje
van twaalf woningen, nr. 177 tm 155.
Dan aan de overkant een voortzetting van het 52 woningenplan op nr. 92 tm 78,
met nog eens acht woningen.
En dan zijn de woningen van Tol c.s. aan de overkant weer aan de beurt, nr. 153
tm 131, weer twaalf stuks.

Vogezenlaan 109 Trafo-riool

Vervolgens zien we voorbij woning nr. 131 in het plantsoen voor de hoge flat een
vrijstaand gebouwtje. Dat is hier in 1974 verwezenlijkt in opdracht van Publieke
Werken, een rioolgemaal. Ook hier zit van het gebouw meer onder dan boven de
grond. Het gebouwtje lijkt later aan de rechterkant uitgebreid te zijn.
We lopen voor het gebouwtje door en vervolgen dan de Vogezenlaan. Dwars op
de weg hebben we dan achtereenvolgens drie bouwblokken van zes woningen
met voordeur-in-voortuinhuizen, het zadeldaktype, nr. 105 tm 95, 93 tm 83 en
81 tm 71. De architectuur is van Tol Noordhoek & de Ruyter uit Rotterdam,
bouwjaar 1974.
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Aan de overkant zien we op nr. 52 tm 42 nog een rijtje van zes zigzagwoningen.
Ook hier geeft het bouwarchief geen informatie over de bouwvergunning wel
over latere uitbreidingen van de huizen. Zo heeft het laatste huis, nr. 42, zijn huis
in 1996 uitgebreid met een derde bouwlaag met kap. We zagen dit soort
uitbreidingen al eerder.

Dolomietenlaan 43b-149b A

We lopen terug naar de hoge flat die we net al zagen, achter het rioolgemaal. Het
gebouw in zeven bouwlagen telt in totaal 102 adressen, alle aan de
Dolomietenlaan nr. 43 tm 149 met toevoegingen a en b. Ook van deze flat geeft
het bouwarchief geen informatie vrij. Alleen het bouwjaar 1977.
We laten de flat rechts liggen en komen via een fietspad in de Ardennenlaan, die
zich al snel splitst.

Ardennenlaan 68

We houden links aan en zien dan aan de linkerkant weer een rijtje van zeven
informatieloze zigzagwoningen, Ardennenlaan 64 tm 76. Ook hier zien we een
woning met een derde bouwlaag: nr. 68. Deze uitbreiding is in 1981 gerealiseerd.
Het is langzamerhand de moeite waard om de naam van de architect te noemen
die al deze uitbreidingen voor zijn rekening genomen heeft.: Arch. Buro. J.C. Kas
uit Sprundel.
Aan de overkant zien we een rij van acht woningen waarvan de voorgevel na de
vierde woning iets naar voren springt, nr. 33 tm 47. Het bouwarchief zwijgt er
over maar we weten dat deze architectuur van Architektenburo van der Weegen
en van der Bolt is. We herkennen deze aan het type met het liggende
badkamerraam. Ook hier zien we woningen waar boven de voordeur en het
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woonkamerraam een doorlopende luifel is aangebracht. De BAG geeft als
bouwjaar 1976 aan.
Dan volgt aan de overkant op nr. 76 tm 98 een tweede rij van zeven zigzagwoningen, deze keer zonder een woning met een derde-laag-uitbreiding.
Bouwjaar 1975. Geen naam van architect of opdrachtgever.
Dan lopen we via de overkant terug, langs vier Van der Boltwoningen, nr. 55 tm
49, bouwjaar 1976.
Dan gaan we linksaf de Ardennenweide in. Rechts zien we daar een straatwand
vol garages. En links een rij van elf woningen met hun voordeur en berging in de
voortuin. Deze horen bij een bouwplan van 66 woningen van Architectenbureau
Tol Noordhoek & de Ruyter, bouwjaar 1975, opdrachtgever Woningbouwvereniging Ontwikkeling.

Ardennenweide 109-123

Haaks op deze rij zien we dan aan de linkerkant weer eenzelfde rij woningen,
deze keer maar liefst twaalf stuks, nr. 123 tm 101. De voordeuren staan weer in
de voortuin.
Aan de overkant worden de woningen van Van der Weegen en Van der Bolt nog
een keer herhaald, nu in achtvoud. Weer enkele woningen met luifels, nr. 134 tm
120.
Dan steken we tussen twee woningblokken door naar de voorkant en komen dan
weer op de Ardennenlaan. We kijken eerst naar links, nr. 1 tm 15, en dan naar
rechts nr. 17 tm 31. Totaal zestien woningen. We herkennen de architectuur van
Van der Weegen en van der Bolt, weer bouwjaar 1976. En de opdrachtgever nog
steeds niet bekend. Overal luifels boven de voordeuren.
Voorbij nr. 31 lopen we via de overkant terug en zien daar dwars op de
Ardennenlaan in totaal vier rijtjes van eerst zes maar dan drie maal acht
woningen van Tol Noordhoek & de Ruyter. Hier is voor deze dertig woningen
Woningbouwvereniging Samenwerking de opdrachtgever geweest, in 1974, nr.
52 tm 4.
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Oeralweg 125

We lopen de straat uit en gaan linksaf de Berglandweg in. Vervolgens nemen we
de eerste weg rechts en komen zo op de Oeralweg. We beginnen hier links met
nr. 125. Dit huis is in 1977 gebouwd in opdracht van P. Haenen, dezelfde die hier
in 1968 al een schuur en een bloemenkas had laten bouwen. Zijn architect was
Frans J. Haenen uit Kaatsheuvel. Oorspronkelijk zat, waar we nu het
drieruitsraam zien, links in de gevel een garage(deur).

Oeralweg 123

Dan volgt op nr. 123 een huis met de uitstraling van een villa. De dienstwoning
bij de kwekerij zoals de villa op tekening wordt genoemd is gebouwd in 2002
naar een ontwerp van L.T. Architecten uit Vlijmen. In het midden van de
symmetrische gevel zien we het dak met de gevel naar voren springen waardoor
de entree stevig de aandacht krijgt.
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Oeralweg 83

En dan op nr. 83, met een blinde gevel aan de straatzijde, een in 1986 gebouwde
eenlaagse bedrijfswoning, getekend door Aannemersbedrijf A.F.H. de Brouwer.
De gegevens over nr. 81 zijn onduidelijk. In 1981 werd er een autoherstelplaats
verbouwd en in 1988 werd er in verplaatsbare containerunits kantoorruimte
aangebracht.

Oeralweg 62-80

Aan de overkant zien we dwars op de straat in twee rijen op nr. 80 tm 42 twintig
woningen gebouwd in 1974 in opdracht van Woningbouwvereniging
Samenwerking. Het is de voordeur-in-voortuinwoning van Tol Noordhoek & de
Ruyter, het zaagdaktype.
Na de kop van het tweede rijtje zaagdakwoningen gepasseerd te zijn slaan we
linksaf een doodlopende straat . Het heet hier nog steeds Oeralweg. Links staat
nog een rijtje vooroorlogse huizen van toen het hier nog Stappegoorstraat heette.
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Oeralweg 63-79

Eerst nr. 79 tm 65, acht woningen gebouwd in 1934 door aannemer H. de
Brouwer, eenlaags met zadeldak. De dakkapellen zijn vergeleken met die op de
tekening anders ingedeeld en de woonkamerramen die een jarendertigindeling
hadden zijn kaal gemaakt. A. Machen is, als ik het goed lees, de architect geweest.
Ook van het laatste huis in deze rij, nr. 63, is hij dat geweest. Het is ook door
aannemer H. de Brouwer gebouwd. De ramen op de tweede laag zijn hier
zesruits geworden. Het raam naast de voordeur heeft daarentegen zijn jarendertigindeling verloren. Rechts naast dit raam zat oorspronkelijk een poort naar
het achterterrein.

Oeralweg 37-47

We lopen via de overkant terug. Daar zien we een rijtje van zes woningen, nr. 47
tm 37. Ze zijn in 1976 gebouwd in opdracht van Pan Eurohome Nederland en
ontworpen door Architektenbureau van Ginneken uit Dongen. Hier zijn 6 stuks
gerealiseerd, wat verderop aan de Oeralweg nog eens 10 stuks. De dakkapellen
van nr. 47, 45 en 43 zijn van rond 2007.
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Oeralweg 22-40

We steken de Oeralweg over voor een volgende doodlopende straat met ook hier
weer aan één kant jarendertig huizen. Eerst weer een rijtje van acht woningen,
nr. 22 tm 36. Ze zijn gebouwd in 1932 en weer door Aannemer H. de Brouwer.
Niet helemaal duidelijk is wie de architect is. Ik kom op een tekening de naam
van J. Brender als bouwkundige tegen maar ook ergens die van P. Cools. De
ramen hadden volgens het afwijkend bouwplan van 1932 een jarendertig
indeling. Mooie eenlaagse huizen met zadeldaken en over alle gevels boven de
ramen en deuren een doorlopende horizontale band van 20 cm hoog.
Nr. 38 en 40 die de rij afsluiten zijn apart gebouwd. Nr. 38 als woning en 40 als
winkelhuis. Het raam links van de voordeur was het winkelraam. Het bouwjaar
is 1932 en H. de Brouwer was weer de aannemer. P. Cools is waarschijnlijk de
architect geweest. De woonkamerramen hadden een T-indeling.
De zaagdakwoningen van de overkant zagen we net al.

Oeralweg 35-29

We lopen weer terug naar het kruispunt en slaan daar rechts af, nog steeds de
Oeralweg. Aan de linkerkant zien we op nr. 35 tm 17 achter carports de
voorgevels van nr. 33 tm 17. Dit is de tweede serie van in totaal 16 woningen van
Pan Eurohome waarvan we net de eerste serie van zes zagen. Deze gevels zijn
moeilijk te zien doordat ze gedeeltelijk verborgen staan achter de carports.
Bovendien hebben zes van de tien woningen hun voorgevel uitgebouwd: nr. 35,
in 1995, nr. 33 in 1996, nr. 31 in 1984, nr. 25 in 1987, nr. 23 in 1994 en nr. 17 in
2006.
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Oeralweg 20a

Aan de overkant zien we op nr. 20 en 20a wat industriebebouwing waar het
archief karige informatie over verstrekt. Ze moet van rond 1934 dateren.
Ook over de bebouwing op nr. 18 wordt geen informatie verstrekt.

Oeralweg 13-15A

Over nr. 15 en 13 aan de overzijde treffen we daarentegen weer alle
gebruikelijke informatie aan: Buro Onroerende Zaken Tilburg uit Diessen is
opdrachtgever geweest. Zijn huisarchitect Architektenburo De Rooij B.V. BNA
heeft de twee drielaagse woningen ontworpen. Het bouwjaar is 2001.
De entrees van de woningen lijken achter een hoge tuinmuur verborgen te zijn.
We lopen een tien meter terug en proberen de voorkant te bereiken van de
bebouwing die we net achter Oeralweg 20 zagen. Er lijkt een pad te lopen dat het
rioolgemaal, Kaukasuslaan 40, in 1974 gebouwd door Publieke Werken, rechts
laat liggen.
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Kaukasuslaan 34-8

We gaan dan rechts de Kaukasuslaan in en lopen deze af tot de laatste woning in
de rij en lopen dan weer terug, nr. 8 tm 34.
Eerst treffen we dan een bouwplan aan voor vijf eengezinswoningen en één
winkelhuis, gebouwd in 1934 door aannemer H. de Brouwer naar een ontwerp
van A. Machen, nr. 8 tm 16. En vervolgens op nr. 18 tm 34 een plan voor negen
eengezinswoningen, waarvan één middenstandshuis. Weer van de Brouwer en
Machen, maar deze zijn al gebouwd in 1932. De oorspronkelijke
geveltekeningen van deze beide plannen zijn niet goed leesbaar dus kunnen we
weinig over de raamindelingen zeggen. Ook hier zien we weer boven de
voordeuren en ramen over de volle breedte van de woningen doorlopende
strook van, wat zijn het, betonnen lateien. We kijken ook als we daar gelegenheid
voor krijgen naar het water aan de andere kant van de weg wat deze
Kaukasuslaan ineens een Hollandse sfeer geeft.
We lopen weer terug naar het rioolgemaal en gaan daar deze keer rechts aan
voorbij en lopen net zo lang door totdat we rechts de Karpatenlaan in gaan,
parallel aan de Stappegoorweg.

Karpatenlaan 80-74

Daar zien we aan de rechterkant op nr. 80 tm 62 in een rijtje van vier en een
rijtje van zes in totaal twaalf woningen die hier in 1974 gebouwd zijn door
Woningbouwvereniging Samenwerking. Ze horen bij een bouwplan voor in
totaal 41 woningen. Het esthetisch ontwerp is van Buro Geenen Oskam en het
technische van Bouwonderneming Post. Hier het type Dongen.
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Karpatenlaan 60

Op nr. 60 zien we hier een verassende vreemde eend in de bijt. Het pand is als
‘woning met melkkamer, stal en schuur’ gebouwd in 1935 in opdracht van
landbouwer C. van Roessel.

Karpatenlaan 60 Ds

De naam van de architect kunnen wij helaas niet lezen. We zien een vrij kale
dwarskap met daarin opgenomen aan iedere kant een erg lage dakappel. Onder
aan het dak een fraaie daklijst gesteund door klossen en daaronder een
bakstenen sierlijst. De voorgevel is symmetrisch opgezet met beneden twee
ramen met een jarendertig indeling en boven twee T-ramen. Ook de brede
lateien boven de ramen en deuren vallen op.

Karpatenllaan 137
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Aan de overzijde volgen twee vrijstaande huizen. Op nr. 137 een in 1976
gebouwde woning. Architect A. van de Laar uit Helvoirt ontwierp een huis in een
beige steen en bruine kozijnen, geheel in de trant van die tijd.

Karpatenlaan 135

Nr. 135 werd een jaartje eerder, in 1975, gerealiseerd en het ontwerp van deze
woning met praktijkruimte is van Architectenbureau Nouwens en van Poppel.
We zien een spannende, eigenzinnige gevel in een donkere steen en gedeeltelijk
in een groene beplating. We zetten het pand op onze HIPlijst.
We gaan rechts af en vervolgen zo de Karpatenweg. Hier komen we weer de flats
tegen van Bouwvereniging Samenwerking, gebouwd in 1974, onder architectuur
van Architektenburo C. Peeters uit Ulvenhout, een bouwplan voor 80
flatwoningen dat onderdeel uit maakt van een groter plan voor in totaal 224
portiekwoningen. Hier twee blokken van 7 en 8 woningen, nr. 119 tm 133 en nr.
103 tm 117. Dan volgen, een hoekje om naar rechts, drie blokken van acht
woningen, nr. 85 tm 99, 69 tm 83 en 53 tm 67.

Karpatenlaan 22-32

We lopen achter het laatste blok rechtsom weer terug naar de kop van het blok
85 tm 99 en steken daartegenover de straat in, rechts Karpatenlaan 58 tm 38, elf
woningen. Links pakken we meteen mee, nr. 22 tm 36, nog eens acht woningen.
Alle behoren bij het bouwplan van 41 woningen van Samenwerking en Geenen
en Oskam, type Dongen, bouwjaar 1974.
Het rechter rijtje gaat bijna ongemerkt over in de Kaukasuslaan en wel nr. 66 tm
60. Zelfde woningen als in de Karpatenlaan.
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Kaukasuslaan 61-91

Aan de overkant van de weg nemen de drielaagse flats van C. Peeters uit
Ulvenhout het weer over, Kaukasuslaan 61 tm 75 en 77 tm 99.
Dan gaan we naar links en komen we weer in de Karpatenstraat en hebben daar
weer links op nr. 6 tm 20 (acht woningen) de laatste serie woningen van het 41
woningenplan van Samenwerking en Geenen en Oskam.
En rechts vervolgt C. Peeters zijn drielaagse blokken. Deze keer drie
afleveringen: in omgekeerde volgorde van noord naar zuid: nr. 49 tm 35, nr. 33
tm 19 en nr. 17 tm 3.
We lopen via de Kaukasuslaan linksaf de Dolomietenlaan in. C. Peeters uit
Ulvenhout weet hier van geen ophouden. Samen met Samenwerking wordt het
bouwproces voortgezet. Dolomietenlaan 251 tm 237, 235 tm 221, 283tm 269 en
267 tm 253. Weer 24 woningen erbij.
De overkant is aan de beurt. Nr. 176 tm 190. Dit zijn acht woningen die horen bij
een bouwplan voor 60 woningen in 1974 hier gebouwd in opdracht van de
Tilburgsche Bouwvereeniging naar een ontwerp van Architektenburo van der
Wegen en van der Bolt b.i. De gevels hebben onlangs een heel ander gezicht
gekregen. De rood bruine baksteen is beplakt met tegels, de eerst bouwlaag in
een genuanceerde, hoofdzakelijk lichtblauwe kleur, de tweede laag in een witte
kleur. De kozijnen zijn alle blauw geschilderd.
We laten de Dolomietenweide nog even links liggen en daar dient zich al de
volgende rij woningen aan, nr. 192 tm 208. Even denken we dat het om hetzelfde
bouwplan gaat als we zojuist zagen – vanwege de toegepaste materialen in de
gevel- maar al gauw zien we dat het andere woningen betreft. Het zijn negen
woningen die horen bij een bouwplan voor in totaal 59 woningen gebouwd in
1974 in opdracht van de Tilburgsche Bouwvereeniging naar een ontwerp van
Geenen en Oskam (esthetisch) en Bouwonderneming Post (technisch). Nr. 196,
198 en 208 laten ons zien hoe de woningen er vroeger uitgezien hebben.
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Dolomietenlaan 14-20

We gaan de hoek om en zien daar aan de linkerkant weer een rij van dezelfde
woningen, acht stuks, van Geenen, Oskam en Post dus , nr. 14 tm 28. Ook hier
een mix van bakstenen en betegelde gevels.

Dolomietenlan 30-44

Dan volgt weer een rij van acht woningen, 30 tm 44 en een van zeven woningen
46 tm 58 van het 60-woningenplan van Van der Bolt.
We waren bijna de overkant vergeten. We lopen daarvoor een beetje terug maar
zien al gauw dat het gaat om een herhaling van heel veel woningen. Het betreft
een bouwplan voor 44 woningen, in 1974 gerealiseerd in opdracht van de
Tilburgsche Bouwvereeniging en het zijn de zadeldakwoningen van
Architectenbureau Tol, Noordhoek & de Ruyter. De voordeur staat weer vooraan
in de voortuin. Alle woningen zijn hier ook beplakt met wat nu blijkbaar de
outfit van de Tilburgsche Bouwvereeniging is, de veelkleurige en de witte tegel.
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Dolomietenlaan 1-15

Het eerste blok betreft acht woningen, nr. 1 tm 15. Het tweede en derde zes
woningen, nr. 19 tm 29 en 33 tm 43. Dan links de hoek om, aan de rechter kant
nog eens vier blokken van zes woningen: nr. 151 tm 161, 163 tm 173, 175 tm
185 en 187 tm 197. Dat gaat snel.
We gaan weer terug naar de overkant, waar nrs. 74 tm 88 nog braaf staan te
wachten. Deze horen weer bij het 60-woningenplan van de TBV en
Architektenburo van der Wegen en van der Bolt b.i. Alle woningen hebben hier
tegels en een pergola-achtig afdak gekregen.
We gaan linksaf de Dolomietenweide in. Links zien we daar nog steeds woningen
van het 60-woningen plan, nr. 444 tm 458, acht woningen, van der Bolt. Nog niet
betegeld.
En dan de volgende rij, nog steeds links, 460 tm 482. Het 59-woningenplan is
weer aan de beurt met nog een 12 woningen. Geenen en Oskam, Post en TBV,
1974, ook (nog?) niet beplakt.
Dan weer via de overkant terug. Nr. 439 tm 423, negen woningen van het 60woningen plan van Van der Bolt en TBV, bouwjaar 1974.
En tot slot in de Dolomietenweide nog eens elf woningen van het 59-woningenplan van Geenen Oskam en Post, nr. 421 tm 401, nog onbeplakt.
We lopen weer terug naar de Dolomietenlaan waar we linksaf onze tocht
vervolgen. Links zie we weer acht woningen, nr. 90 tm 104, die ook deel uit
maken van het 59 woningen plan van Geenen en Oskam. Een deel is hier beplakt,
een ander deel (nog?) onbeplakt.
Dan gaan we weer linksaf. Nog steeds de Dolomietenlaan. Hier hebben we eerst
een blok van elf woningen, nr. 118 tm 138. Deze horen nog bij het 59woningenplan. Ook deze zijn nog niet alle beplakt en dan tot slot nog twaalf
woningen van het 60-woningenplan van Van der Bolt, nr. 140 tm 162. We
hebben de Dolomietenbuurt voltooid.
We draaien om en lopen terug. Zodra de Dolomietenstraat een haakse bocht naar
rechts maakt gaan wij over het Silvrettapad recht door en laten de Tourmalet- en
Stoeterijstraat nog even links liggen. De straat die dan iets naar links gaat heet
dan Houtvesterijstraat.
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Groenewoudstr 24

Aan de rechterkant zien we dan nr. 24. Dit huis heet in 2009 een verdieping
gekregen en valt hier in dit bungalowpark een beetje uit de toon. Het
oorspronkelijke huis dateert van 1960 en is ontworpen door André de Wijs. De
door een betonrand omkaderde raampartijen die kenmerkend waren voor de
architectuur van die tijd zien we nog op de begane grond in de gevel zitten. De
bovenbouw is van een heel andere architectuur.

Groenewoudstr 22

Nr. 22 is in 1961 gebouwd. Van het toenmalige ontwerp zien we niets meer in de
gevel terug. Het pand heeft blijkbaar een nieuwe gevel gekregen of is in zijn
geheel vernieuwd. We zien nu links een garage en een voordeur met aan
weerzijden twee staande ramen.

Groenewoudstr 20
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Nr. 20 is in 1960 gebouwd naar een ontwerp van Architectenbureau Henk vd.
Veem uit Mill. Alle eenlaagse bungalows. Met flinke voortuinen.

Groenewoudstr 18

Dan volgt op nr. 18 weer een eenlaagse woning, deze keer met een flauw hellend
dak. Deze is gebouwd in 1957 en getekend door P.H. Rijnvos die ook eigenaar
was. Deze naam zullen we direct nog meer tegen komen. Onder een dunne
dakrand zien we veel glas in de gevel.

Zuivelstr 1

We gaan rechts de hoek om en zien daar, in de Zuivelstraat, dat er twee
woningen onder het dak van het hoekhuis zitten. Nr. 18 en hier Zuivelstraat nr. 1.
Dit huis is dus ook in 1957 gebouwd. De opdrachtgever was C.J. Rijnvos en het
ontwerp staat weer op naam van de andere Rijnvos: P.H. , zijn broer?
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Zuivelstr 3

Nr. 3 is de volgende bungalow. Deze is gebouwd in 1963 en het ontwerp is weer
van P. Rijnvos. Het hekwerk dat de voortuin scheidt van de openbare weg vraagt
de aandacht.

Zuivelstr 7

Zuivelstr 9

Nr. 7 en 9 zijn tegelijk gebouwd in 1962 in opdracht van resp. L. en A. Vissers,
ongetwijfeld familie van elkaar. En zij schakelden voor het nodige tekenwerk ook
weer P. Rijnvos in. Of was het andersom? Zocht Rijnvos gegadigden voor de door
hem getekende bugalows? De garage bij nr. 9 is in 1988 gebouwd.
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Plantagehof 1

Plantagehof 2

We gaan rechtsaf de Plantagehof in en beginnen daar met wederom een
eenlaagse twee-onder-een-kapper. Nr. 1 en 2, gebouwd in 1961 in opdracht van
resp. Th. en F. Spijkers. De naam van P. Rijnvos staat deze keer niet op de
tekening maar de manier van tekenen maakt waarschijnlijk dat hier sprake is
van een echte Rijnvos.
Een stukje verder, voorbij de achterkanten van woningen aan de Zuivelstraat,
komen we bij nr. 5, een bungalow gebouwd in 1965 naar een ontwerp van
Architectenburo C. van Beurden. Een rustige gevel. Het met pannen belegde
afdakje boven de voordeur zal later toegevoegd zijn.
Nr. 9 is de volgende bungalow, gebouwd in 1966 in opdracht van A. de Kort die
ook voor de tekening zorgde. De ramen en deuren zijn nog in het bruin van die
tijd geschilderd.
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Plantagehof 11

Nr. 10 en 11 zijn weer tweekappers, tegelijk gebouwd in 1963, naar een ontwerp
van Architektenburo J.H.W. Mijland.

Plantagehof 12

Nr. 12 is in 1963 gebouwd en hier is het ontwerp van ‘de Kuyer’ geweest. Maar
daar zien we nog maar weinig van want in 2003 heeft de voorgevel het huidige
aanzicht gekregen.

Plantagehof 13

Bij de nummers 13 en 14 is er weer sprake van een tweekapper. Deze is
gebouwd in 19663 en weer getekend door P. Rijnvos.
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Plantagehof 15

Nr. 15 is weer een vrijstaande bungalow, gebouwd in 1963. Architecten Bur.
Eduard van Wesemael uit Goirle zorgde voor het ontwerp.

Zuivelstr 15

We verlaten de Plantagehof en gaan rechtsaf weer de Zuivelstraat in.
Nr. 15 is de volgende bungalow. In 1963 gebouwd. P. Rijnvos heeft voor het
ontwerp gezorgd waarbij de ramen in de voorgevel toen nog in twee gelijke
delen onderverdeeld waren.
Ook nr. 17 is een vrijstaande bungalow en in 1963 gebouwd en ook hier was P.
Rijnvos de ontwerper.

Groenewoudstr 17
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We gaan weer rechts de hoek om en komen dan in de Groenewoudstraat. Nr. 17
en nr. 25, je zou het aan de hand van de nummers niet zeggen zijn twee-ondereen-kapwoningen, tegelijk gebouwd in 1962 en ook getekend door P. Rijnvos.
Ook 27 en 29 zijn tweekappers, gebouwd in 1963 en het ontwerp is deze keer
van architect R. Moors uit Tilburg.

Groenewoudstr 31

Groenewoudstr 33

De straat maakt een knik naar rechts maar blijft Groenewoudstraat heten.
Op 31 en 33 heeft architect Ir. G. Beekers in 1955 een dubbel woonhuis
gebouwd. Op nr. 31 is hij zelf gaan wonen. De architectuur met lessenaardaken
valt op.

Groenewoudstr 37
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Groenewoudstr 39 a

Dan volgen op nr. 37 en 39 twee gelijksoortige huizen, ook twee-onder-een-kap,
ook ontworpen door Ir. G. Beekers. Ze zijn twee jaar later, in 1957 gebouwd. Het
zelfde principe. Twee hoofdvolumes waarin de woonfuncties zijn ondergebracht
worden door een iets lager volumen waarin de slaapkamers zijn ondergebracht
aan elkaar verbonden. Hier geen lessenaardaken maar platte daken.

Groenewoudstr 41

Op nr. 41 is in 1963 een door Bouwfonds Nederlandse Gemeente in
samenwerking met het Bureau voor Industriebouw Groningen Rotterdam, een
samenwerkingsverband van de architecten F. Klein en H.A. Maaskant.
ontwikkelde industriële standaard woning gebouwd, maar de woning heeft
vergeleken met het ontwerp van 1963 geen enkele gelijkenis meer. Of de gevel is
verbouwd of het hele huis is nieuw gebouwd. Dat moet dan onlangs gebeurd zijn
want het archief laat nog geen verbouwings- of nieuwbouwplannen zien.
We hebben met deze woning dit bungalowparkje afgerond.
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Bloemisterijstr 55-47

We gaan rechtsaf en via een stukje Houtvesterijstraat linksaf de
Bloemisterijstraat in. Aan de linkerkant zien we daar op nr. 55 tm 47 een
woonwagenpark met vijf plaatsen voor woonwagens. Publieke Werken van de
Gemeente Tilburg heeft voor de oprichting van dit park in 1988 een aantal
verzorgingsunits laten bouwen met daarin een douche, een wc, een wasruimte
en een berging. We zien vijf woningen die ongeveer in eenzelfde stijl gebouwd
zijn. Het bouwjaar zal ook 1988 zijn geweest.

Sierteeltstr 1-5

We lopen door en zien in het volgende zijstraatje links, de Sierteeltstraat, aan de
rechterkant drie woningen, nr. 1 tm 5. Ze maken onderdeel uit van een plan voor
in totaal 63 woningen gebouwd in 1989 in opdracht van de Vereniging voor
Volkshuisvesting Tilburg naar een ontwerp van Architektenburo P. van
Hoogmoed. Direct volgen de andere woningen van het plan. We zien een grijs
drielaags torentje met daarnaast twee tweelaagse woningen met zadeldak met
een gevel in twee kleuren. Boven roze, beneden het grijs van de toren. De
kozijnen zijn alle kobaltblauw met donkergrijs.
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Stoeterijstr 1-9

We vervolgen onze weg door de Bloemisterijstraat en slaan dan bij de volgende
straat linksaf, de Stoeterijstraat in. Hier wordt het bouwplan van P. van
Hoogmoed en de VVT verder voltooid. Eerst op nr. 1 weer een drielaags torentje
en dan op 3 tm 9 drie drielaagse woningen die middels een lessenaarsdak aan de
achterkant tweelaags zijn. De onderlaag in een grijze steen en de twee lagen
daarboven beige.

Stoeterijstr 2-6

Aan de overkant zien we op nr. 2 tm 6 een herhaling van het rijtje dat we net in
de Sierteeltstraat zagen.
We vervolgen de straat en zien aan de rechterkant dat de drielaagse woningen
met lessenaarsdak in drie rijen van resp. 11, 10 en 11 woningen worden
voortgezet, in dezelfde kleuren, boven beige en beneden grijs. Nr. 11 tm 73.
Bij de eerste zijstraat links, de Sierteeltstraat, kijken we nog even naar de even
nummers, nr. 2 tm 10, aan de rechterzijde. Vier woningen met zadeldaken en
gevels in een grijze en roze kleur.
De volgende zijstraten links zijn alle Stoeterijstraat genoemd en hebben de even
nummers van deze straat gekregen, eerst 8 tm 16 dan aan de overkant 18 tm 26
en dan de volgende straat aan de linkerkant nr. 28 tm 36. Al deze woningen
zadeldaken met grijs-roze gevels.
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Tourmaletstr 60-46

We lopen de Stoeterijstraat uit en gaan rechts af en dan weer rechts af, de
Tourmaletstraat in. Aan de rechterkant beginnen we met nr. 60 tm 46, acht
woningen die onderdeel uit maken van 60 woningen die de Tilburgse
Woonstichting hier in 1993 gebouwd heeft naar een ontwerp van Architecten
Samenwerking (P.van Hoogmoed en C. van Stegeren). Hier eerst drie drielaagse
woningen in een donkere kleur gevolgd door vijf tweelaagse woningen die op de
begane grond grijs zijn en daarboven ossenbloedrood. Alle daken zijn hier plat
en de deuren kobalt blauw.

Tourmaletstr 20-44

Dan wordt de straat vanaf nr. 44 tm nr. 20, dertien woningen, breder wat dertien
voortuinen oplevert. Hier krijgen we heel andere gevels. De gevel van de begane
grond die normaal boven de voordeur en het woonkamerraam eindigt wordt
hier visueel verhoogd tot de onderkant van de slaapkamerramen. Boven deze
ramen zien we het platte dak eindigen in een ruime overstek. Op twee plaatsen
wordt deze rij onderbroken door een achterom die, anders dan we gewend zijn
woningbreed is en aan de bovenkant geheel open is gehouden. De gevels zijn wit,
de deuren weer kobaltblauw.
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Tourmaletstr 2-18

Bij de nrs. 18 tm 2 versmalt de straat weer en keren de gevelkleuren die we in
het begin van de straat zagen terug.

Matterhornstr 2-22

Het plan van de zestig woningen van de Tilburgse Woonstichting en Architecten
Samenwerking wordt als we rechtsaf gaan aan de rechterkant in de
Matterhornstraat voortgezet met nog eens elf woningen: nr. 2 tm 22. Aan de
voorkant drie lagen hoog, aan de achterzijde twee.
Bij de laatste vier woningen zien we de gevellijn op de derde laag een horizontale
sprong maken. Ook de kleur van het midden deel van de gevel verandert van
ossenbloedrood in donker grijs. De deuren blijven kobalt blauw.

Matterhornstr 24-46

We lopen weer terug voor de andere kant van de Matterhornstraat: nr. 24 tm 46.
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We herkennen de architectuur van Architecten Samenwerking maar het betreft
toch een ander plan: voor 44 woningen Leyendaal, gebouwd in 1993, in opdracht
van Aannemersbedrijf Gebrs. Van de Ven. De woningen zijn weer drielaags aan
de voorkant maar de gevels zijn grijsblauw en de deuren helder wit.

Matterhornstr 1

Voordat we terug gaan kijken we nog even naar de overkant waar we aan een
parkeerterrein nog wat gebouwen zien. Het meest rechtse gebouw is
Matterhornstraat nr. 1. Dat is in 1981 gebouwd in opdracht van het Bestuur van
de St. Raphaelgroep. Als clubhuis voor de scouting. Het ontwerp is van
Architektenburo Heerkens. Op dit moment wordt het gebouw gebruikt als
ontmoetingsruimte voor militaire veteranen. Daarvoor was er tot voor kort
Rolita gevestigd een plek waar mensen met een handicap gelegenheid werd
geboden om op zaterdagavond uit te gaan.
Op nr. 3 zien we OVC ’26 staan. OVC is een voetbalclub die ontstaan is uit een
fusie tussen S.C. Olympus en Ons Vios. De geschiedenis van de bouwwerken nr. 3
en 5, die blijkbaar bij elkaar horen, wordt me aan de hand van het bouwarchief
niet erg duidelijk gemaakt. Wel heb ik begrepen dat in 2009 S.C. Olympus zijn
kleedkamercomplex liet vergroten waarbij Van Asten Doomen Architecten werd
ingeschakeld. Of dat bureau ook al het oorspronkelijke gebouw ontworpen heeft
wordt niet duidelijk.
We gaan weer terug naar de Tourmaletstraat waar de oneven nummers nog op
een beurt wachten: nr. 1 tm 37. De zestig woningen van de Tilburgse
Woonstichting worden hier vervolgd. De overkant wordt ongeveer herhaald. Met
dien verstande dat de rij van witte woningen hier slechts één keer onderbroken
wordt voor een doorgang en de versmalling van de straat voorbij nr. 37 wordt
verricht door woningen van een ander bouwplan dat nu aan de beurt is.
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Tourmaletstr 39-61

Hiervoor lopen we de straat uit en gaan we rechts af. Tot onze verrassing heet
het hier nog steeds Tourmaletstraat, de nummering loopt door. Het bouwarchief
zwijgt echter over deze twaalf woningen, nr. 39 tm 61. Alleen het bouwjaar is
bekend: 1993. We zien een lange rij, met een over alle woningen ononderbroken
strak dak en daaronder een horizontale strook ramen en daar weer onder een
vierkant vlak licht rood metselwerk waarin een in vieren gedeeld vierkant
woonkamerraam is opgenomen. Het strakke dak laat per woning slechts één
ontluchtingspijpje zien. Nr. 59 heeft er in 2002 een dakkapel in aangebracht. Nr.
53 heeft in 2000 de voorgevellijn doorbroken met een erker.

Vesuviusstr 24-10

We gaan rechtsaf de Vesuviusstraat in, een brede straat waar in het midden
geparkeerd kan worden. Ook breed omdat de woningen aan beide zijden
voortuinen hebben. Aan twee kanten een dezelfde rij van acht lage woningen.
Rechts nr. 24 tm 10. Ze horen bij een bouwplan voor in totaal 32 woningen dat
Van der Weegen Bouwontwikkeling hier in 1993 heeft laten bouwen naar een
ontwerp van Architectenburo hbo/bna J. Hurkmans B.V. Grote woonkamerramen zonder borstweringen en boven de voordeuren een soort topgeveltje dat
boven de gootlijn uitsteekt. Grijswitte gevels en oranje daken. Zijn het gebakken
pannen?
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Vesuviusstr 8-2

We lopen door en herkennen op nr. 8 tm 2 en vervolgens in de Matterhornstraat
56 tm 48 nog eens negen van de 44 woningen van Aannemersbedrijf Gebr. van
de Ven en Architecten Samenwerking, hoge woningen in een blauwe kleur.
Via de Vesuviusstraat lopen we weer langs de woningen van Hurkmans terug, nr.
1 tm 15, acht stuks, en komen zo weer op de Tourmaletstraat waar we rechtsaf
slaan. Daar zien we de licht rode woningen die we net aan de andere kant zagen
zich herhalen, nr. 63 tm 85, twaalf woningen waarover het bouwarchief ons niet
meer informatie verstrekt dan het bouwjaar. No. 79 heeft een eigen architectuur
ontwikkeld bij een uitbreiding van zijn woonhuis die in 2009 heeft plaats
gevonden. Het huis kreeg toon een erker en een dakkapel.
Nadat het verslag van deze verkenning gereed was heb ik toch nog nadere
informatie over deze 24 woningen gevonden. Ze zijn in 1993 gebouwd in
opdracht van Nagron Vastgoed en het ontwerp is van Ad Smeulders.
We gaan rechts af de Etnastraat in en zien daar de woningen van Hurkmans en
van der Weegen zich herhalen. Hier de tweede serie van 2 x 8 woningen, in
totaal 32 stuks. De straat is hier wat minder breed. Eerst kijken we naar rechts
voor de woningen 16 tm 2.

Matterhornstr 58-80

Dan lopen we de straat uit en komen weer in de Matterhornstraat en gaan daar
eerst naar rechts. Hier hebben we aan de rechterkant het vervolg van het
bouwplan voor 44 woningen van Architecten Samenwerking en
Aannemingsbedrijf Gebrs. Van de Ven, gebouwd in 1993, nr. 80 tm 58, twaalf
woningen. Weer hoge drielaagse woningen aan de voorkant, met een
lessenaardak schuin aflopend naar de tweelaagse achterkant, Deze woningen
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hebben een grotendeels oranje kleur gekregen en een grijsblauwe uitgebouwde
entree.

Matterhornhoek 20

Dan weer terug. Voordat we aan nr. 82 aan de linkerkant beginnen kijken we nog
even naar de overkant naar het gebouwtje op het adres Matterhornhoek 20.
Volgens het archief zou hier naar deze plek in 1962 een houten drieklassige
school verhuisd zijn. Uiteindelijk is er het gebouw gekomen dat we nu zien, het
voormalige clubhuis van K.S. Broekhoven. De club is in 2018 opgeheven. Ze
konden de rekeningen niet betalen. De selectie van het eerst elftal bestond
geheel uit Polen, lees ik in het BD.
We kijken weer naar de overkant naar de laatste rij van 44 woningen, nr. 82 tm
102. Dezelfde gevels al die we net zagen.
Terug naar de Etnastraat waar we nog een rijtje Hurkmans te gaan hebben, nr. 1
tm 15.
En dan begint op 17 een nieuw bouwplan. Gebrs. Kruijssen B.V. is de
opdrachtgever en Architectenburo de Rooij uit Diessen de architect. Op de
verdieping zien we weer een doorlopende strook ramen met daaronder een
cordonlijst. Beneden oranjerood metselwerk met een grijze plint. Het hoekhuis
heeft een aparte behandeling gekregen met een soort uitkijktoren.
We lopen de straat uit en gaan dan naar rechts om de andere kant van deze toren
te zien. En als we dan even door lopen zien we dat de volgende straat met een
zelfde torengebouw begint zij het in een anders gekleurde steen, licht beige.

Matterhornstr 130-104

We zijn weer in de Matterhornstraat beland. En in deze rij aan de rechterkant, nr.
130 tm 104 wordt het bouwplan van Gebrs. Kruijssen en De Rooij met nog eens
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veertien woningen voortgezet, bouwjaar 1993, in een gele steen. Nr. 122 heeft
zijn woonkamerraam in 2010 uitgebouwd. Ook bij nrs. 106, 108 en 110 is dat
gebeurd. Eerst 108 en 110 in 2001 en later rond 2012 nr. 106.

Tatraweg 80 B

Tatraweg 80 C

Tatraweg 80 A

We lopen weer terug en gaan dan rechts af via de Eifelweg naar de Tatraweg
alwaar het Koning Willem II College zijn adres, Tatraweg 80 een entree heeft.
Ondertussen kijken we naar rechts naar de indrukwekkende gebouwen van deze
school.
De school kent al een lange geschiedenis. Eerst in het Paleis van Willem II, dat nu
Paleis Raadhuis heet, in het centrum van de stad. Later aan de Ringbaan Oost 240
in het prachtige schoolgebouw van architect Wielders en nu sinds 1970 op deze
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plek. Het oorspronkelijke gebouw is van de weg niet meer goed zichtbaar. Je
moet het schoolplein op , wat we ook doen. Het gebouw is van de architecten H.
Geels en Th. Bokhorst. Het is een kopie van een school in Veenendaal die de
architecten eerder gerealiseerd hadden. Een glazen gevel met betonkolommen,
ongeveer 5 lagen hoog, met een mooie dakopbouw waarin zich een ruim
bemeten tekenlokaal bevindt.
In de loop der tijden zijn er wat gebouwen tegen deze hoogbouw aangezet, de
eerste uitbreiding van de Architectenwerkgroep en de tweede uitbreiding van
Dré Storimans, waardoor het oorspronkelijke gebouw wat in de verdrukking
gekomen is.

Tatraweg 80 i 1

We hebben een jaar of acht geleden een rondleiding van een zeer enthousiaste
directeur gekregen die ons toen onder meer een hele grote groepsfoto heeft
laten zien met daarop Helga Deen als leerling van deze school.

Tatraweg 3

We gaan verder noordwaarts en treffen bij Tatraweg nr. 3 een van de zes
Oostenrijkse woningen aan die hier in 1946 gerealiseerd zijn in opdracht van de
NV Metaaldraadlampenfabriek Volt. Jan Remmers was de architect die de
standaardwoningen een plaats gaf en voorzag van een berging e.d. De Tatraweg
heette toen nog Nieuwe Goirleseweg. Op Koningshoeven en aan de Goirleseweg
staan ook een aantal van deze woningen.
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Ringbaan Zuid 412

Ringbaan 414 A

Tatraweg 6

Na nr. 3 zien we de tweede woning aan deze kant van de weg op de hoek met en
het adres aan de Ringbaan Zuid nr. 414 en de andere vier aan de overkant van
de Tatraweg op de adressen Tatraweg nr. 6 en Ringbaan Zuid nr. 412, 410 en
408
We zetten de school en de woningen op onze HIPlijst. De verdere bebouwing aan
de Ringbaan laten we verder rechts liggen. Het zijn een aantal bedrijfsgebouwen
die hier rond 1997 is gerealiseerd in opdracht van Lemmens Beheer.
Stadsverkenning 13 is hiermee afgerond, althans dat dachten we.
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Ringbaan Zuid 416-418

Op het moment dat we onze fietsen willen pakken om naar huis te gaan zien we
aan de andere kant van de Tatrastraat nog twee Oostenrijkse woningen die
buiten het plan van de zes gebouwd zijn. Ringbaan Zuid nr. 416 en 418. Dit
‘zweifamilienhaus type ‘Zuiderzee II is in 1950 gebouwd in opdracht van
Stichting R.K. Sanatorium ‘De Klokkenberg’. Architect C.H. de Bever uit
Eindhoven heeft de bouwvergunning begeleid. Ook deze mooie Oostenrijkse
tweekapper zetten we op onze HIPlijst.
GB 04.05. 2021
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