STADSVERKENNINGEN TILBURG.
Verslag ronde 14, gelopen 6 mei 2021.
Het gebied ten zuiden van de Tatraweg, ten oosten van de Ringbaan-Zuid, ten
westen van de Blaakweg en ten Noorden van de A58.
In Stappegoor wordt de nieuwe bebouwing, na 2015 gebouwd, niet of slechts
summier behandeld.
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 hebben vandaag afgesproken op de kruising Ringbaan-Zuid/ Goirleseweg
onder het reclamebord van Willem II.
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Ringbaan Zuid 500 A

We lopen via de ventweg langs de Ringbaan naar het Oosten naar de Willem-II
kazerne, Ringbaan-Zuid nr. 500. Wij schreven er nog niet zo lang geleden een
moNUment (nr. 319) over:
‘Vanwege toegenomen internationale spanningen nam het 2e Infanteriebataljon Jagers in 1939 deze kazerne
in gebruik. Maar in de bezettingsjaren zat er een bataljon van de Ordnungspolizei dat o.a. verzetsstrijders
fusilleerde. Er zouden nog wandschilderingen uit die tijd in het gebouw aanwezig zijn. Na de bevrijding in 1944
werden er rekruten verzameld die ingezet werden bij de zogenaamde bevrijding van Nederlands-Indië. Van
1953 tot 1993 waren de Aan- en Afvoertroepen er thuis. Vervolgens werd het complex uitgebreid en ingericht
tot een gesloten strafinrichting. Er kwam om het hele complex een ring van hoge hekken. Daarna werd het
omgevormd tot een gewone gevangenis, waar vanaf 2009 ook Belgen gedetineerd werden. De sluiting kwam
in december 2016 de sluiting, sindsdien staat de PI-Tilburg leeg.
De kazerne is gemaakt naar een standaardontwerp van kapitein der Genie A.G. Boost. Hij is vernoemd naar
Koning Willem II die regeerde vanaf 1840 en in Tilburg in 1849 overleed. De kazerne is een middelpunt in het
nieuw ontwikkelde Stappegoorgebied. Het karakteristieke hoofdgebouw (zie foto) en enkele achterliggende
legeringsgebouwen blijven waarschijnlijk grotendeels gehandhaafd. De oorspronkelijke kazerne wordt immers
in de gemeente, vooral vanwege de geschiedenis van Tilburg als garnizoensstad, gekoesterd als ‘potent ieel
monument’.

Hier hoeven we niet veel meer aan toe te voegen. We plaatsen het gebouw voor
de zekerheid toch maar op onze HIPlijst. De Gemeente Tilburg wil het terrein
van de voormalige kazerne herontwikkelen tot een woongebied met zo’n 275
woningen. Het hoofdgebouw en enkele van de achterliggende legeringsgebouwen
blijven zoals gezegd gehandhaafd. Daarin worden onder meer woningen en een
basisschool ondergebracht.

Ringbaan Zuid 498a

Op nr. 498a zetelt de Politie, sinds 2001 volgens de BAGviewer. Het bouwarchief
geeft over dit gebouw geen informatie. Mijn geheugen zegt dat het gebouw
ontworpen is door Dré Storimans. Een zwart gebouw met smalle horizontale
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raamstroken. Jammer van het parkeerterrein voor de deur en de reclamebuizen op
de gevel.

Ringbaan Zuid 494n

Dan volgen op nr. 498N tm 480N en vervolgens, voorbij het kruispunt met de
Stappegoorweg, op nr. 466N tm 448N twee series van tien Maycretewoningen. Ton
weet ons te melden dat de ‘N’ achter de adresnummers staat voor ‘Noodwoning’.
Over deze bijzondere woningen schreven wij eerder in het Stadsnieuws een
moNUment van de week (nr. 137):
‘Deze witte noodwoningen zijn in 1947 en 1948 gebouwd in opdracht van de Gemeentelijk Woning Dienst (nu
Tiwos). Er staan er 28 van in het Bokhamergebied. Ook aan de Ringbaan Zuid ( 21 stuks) en de Jan van
Rijzewijkstraat (22) zijn deze gemeentelijke monumenten gebouwd.
Maycrete is een samentrekking van de woorden Mayback, de naam van de ontwerper van het systeem en van
'concrete', het Engelse woord voor beton. Om de woningnood na de oorlog op te lossen werd gekozen voor
dit goedkope en arbeidsbesparende Engelse systeem. De architectuur wordt bepaald door prefab betonnen
wandplaten tussen dito stijlen met H-profiel, houten deuren en ramen en een flauw hellend dak van stalen
spanten. Op deze stalen spanten lagen dan eterniet (asbestcement) golfplaten die inmiddels bij de meeste
woningen vervangen zijn door golfplaten van vezelcement.
De ingangen van de woningen bevinden zich aan de zijkanten. Steeds twee woningen onder één kap. De
woningen zijn sober maar zorgvuldig gedetailleerd. Dat valt te zien aan de hoekoplossingen, de
deuromlijstingen en de geprofileerde borstweringen. Het waren destijds de eerste sociale huurwoningen met
een douche, gebouwd met Marshallhulp. De N die bij deze woningen voorafgaat aan het huisnummer geeft
aan dat het om noodwoningen gaat’

Tiwos heeft onlangs (2020) laten weten dat de twintig woningen binnenkort na
zeventig jaar gesloopt zullen gaan worden en vervangen door nieuwbouw in de
sociale huursector.

Ringbaan Zuid 440
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Dan volgt op nr. 440 het in 1960 in opdracht van de Directeur van de
Gemeentelijke Energiebedrijven gebouwde onderstation voor de
elektriciteitsvoorziening. VDEN (Vereeniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland) Arnhem staat er op de tekening waar
normaal de naam van een architect staat. We zien een bouwwerk gebouwd in
drie volumes van verschillende hoogtes met op het hoogste volume drie
koeltorens. De gele bakstenen gevels zijn door betonnen balken omlijst. Het hele
terrein rondom het gebouw is bestraat. (verbeterpunt?)

Apenijnenweg 11 Apenrots

We lopen terug naar de kruising met de Stappegoorweg slaan daar links af en
gaan dan vervolgens de eerste straat aan de linkerkant in: de Apennijnenweg.
Op nr. 11 treffen we daar de sloopresten van het in 1980 voor O.M.O. (Ons
Middelbaar Onderwijs) gebouwde administratiegebouw. Het was een ontwerp
van Buro voor Architektuur Eduard van Wesemael uit Goirle. OMO is in 1997
verhuisd naar het Knegtelterrein bij het Centraal Station. Hierna is het
advocatenkantoor Poelman Denneman Bruinsma in het pand gevestigd geweest
en nu is het onlangs gesloopt om plaats te maken voor sociale woningbouw.

Apenijnenweg 16

Aan de overkant zien we op nr. 16 een in 1990 in opdracht van
Organisatiebureau Inter Immobiliën gebouwd kantoor voor ABAB van de NCB in
Tilburg. Het ontwerp is van Van Oers Samenwerkende Architekten B.V. Post 65
Architectuur in de stijl van het Post Modernisme We zien ronde en vierkante
ramen in baksteen gevels met brede speklagen. In de achtergevels was het geld
voor de vrolijkheid op. In 2020 zijn de gevels die opgebouwd waren in een grijze
en roze steen in één witte kleur geschilderd.
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Apenijnenweg 14 A

Over het volgende gebouw op nr. 14 verstrekt het bouwarchief geen informatie.
Het BAG noemt 1999 als bouwjaar en vertelt ons dat er 14 adressen in het
gebouw gevestigd zijn en dat het een onderwijsfunctie heeft. We zien een
gebouw in twee geschakelde volumes. Het rechtse zwarte volume in vier lagen,
het linkse, met een gevel van lichtgrijze steen in drie lagen. Streetview laat ons
echter zien dat het zwarte gebouw op nr. 14a in 2014 gebouwd is en dat hier
Instituut Broers gevestigd is, gespecialiseerd in bedrijfsopleidingen.

Apenijnenweg 9 B

Dan aan de overkant nog een gebouw waarover het bouwarchief zwijgt. De BAG
noemt een bouwjaar van 1982 en een kantoorfunctie. Op streetview zien we een
naamsvermelding op het hek aangebracht: Academy for Creative Industries. We
zien een eenlaags gedeeltelijk tweelaags gebouw in een verzorgde architectuur.
Het gebouw lijkt leeg te staan. Zou het ook moeten sneuvelen voor het nog te
realiseren sociale-woningbouwplan?
We vervolgen onze weg en zien dan links pas (2017) gebouwde nieuwe
woningen. Te nieuw om hier te behandelen.
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Apenijnenweg 8

Rechts zien we op nr. 8 een pand dat ook pas in 2017 gerealiseerd is. Volgens de
BAG zou dit pand een sportfunctie hebben. We zien een blok met hoge gesloten
lichtgrijze gevels. Ad weet zich te herinneren dat hier de vliegtuighal van de
vroegere MTS gestaan heeft. Hier kregen leerlingen praktijkles aan de hand van
een echt vliegtuig.

Apenijnenweg 6

En dan volgt nr. 6, in 1980 gebouwd. Ook over dit pand verstrekt het
bouwarchief geen informatie. De BAG zegt dat het een onderwijsfunctie vervult
en dat klopt want de naam die we op het gebouw zien staan bevestigt dit:
‘Entreecollege’.
Ook over de bouw van nr. 4 worden we via het bouwarchief niet veel wijzer.
Volgens het BAG zou het van 1980 daterende gebouw een woonfunctie hebben.
We zien een eenlaagse bebouwing die er meer als school dan als woongebouw
uit ziet. Ad zegt dat alle gebouwen destijds opgericht zijn voor het
beroepsonderwijs.
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Apenijnenweg 5

Aan de overkant zien we dan aan de Apennijnenweg nog één gebouw, op nr. 5.
De opdrachtgever was in 2002 Bouwcentrum C.V. De ROI RBOC is erin
gehuisvest. De architectuur is van Van Asten en Doomen Architecten die ook
tekenden voor het volgende gebouw op de hoek, Stappegoorweg 190.

Stappegoorweg 190

Hier was de Bouwopleiding Midden Brabant de opdrachtgever en werd er
gebouwd in 1998.

Stappegoorweg 183 B

Aan de overkant zien we op nr. 183 de in 1994 gebouwde school voor ROCTilburg, locatie Stappegoor. Het ontwerp is van Dré Storimans. Op de
beganegrond zien we verdiepingshoge glaspuien en op de twee bouwlagen daar
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boven smalle horizontale glasstroken in een gevel van wit stuukwerk. Een zeer
lange gevel.

Stappegoorweg 185

We lopen richting het oosten. Op nr. 185 volgt dan het volgende schoolgebouw.
Campus 013 zetelt hier, de school die graag de beste en leukste v.m.b.o. school
van Nederland wil zijn zoals op de website te lezen valt. Het gebouw is in 2017
opgeleverd en is ontworpen door Architecten|en|en uit Eindhoven. Mooie gevels
van strekmetaal en oranje glas.

Stappegoorweg 207-219 B

Dan volgt op nr. 205 tm 219 een in 1991 gebouwd woonwagencentrum dat acht
standplaatsen telt. De Gemeente zorgde per plaats voor een prefab
verzorgingsunit met daarin een berging, een douche- en een wasruimte. We zien
eenvoudige woonwagens met schilddaken maar ook riantere woningen,
gebouwd in een chaletstijl.
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Stappegoorweg 221

Stappegoorweg 227

Dan krijgen we op nr. 221 en 227 twee woningen die beide door bloemist Th. De
Kluijs gebouwd zijn. Eerst bouwt hij op 221 in 1927 onder architectuur van F.P.J.
Ruts een ‘landhuisje’ en vervolgens ruim 10 jaar later, in 1938, samen met
architect S. Konings een iets royaler ‘landhuis’ Op het terrein achter de huizen
werden vanaf 1926 met regelmaat bijgebouwen als een vrijstaande schoorsteen,
een watertoren en diverse serres gebouwd.

Stappegoorweg 229

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd op nr. 229 een grote
zelfbedieningswinkel opgericht onder de naam Tuincentrum Tilburg Zuid, nu
Intratuin geheten. De huizen op nr. 221 en 227 zijn goed bewaard gebleven. De
Stappegoorweg heette toen ze gebouwd werden nog de Nieuwe Goirleseweg.
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Voorbij 229 gaan we rechts af binnendoor naar de parkeerplaats van Fontys en
komen zo achterom op de campus van Fontys. De officiële ingang is aan de Prof.
Goossenslaan gelegen, waardoor de gebouwen ook alle hun adres daar hebben,
op nr. 1. Ik behandel ze onderstaand in straat nummervolgorde:

Prof Goossenslaan 1.01 A

1.01. P1, het Mollergebouw, bouwjaar 1982, ontwerp: Cees Dam en Partners
Amsterdam. Ik citeer uit de Architectuurgids van het CAST Tilburg 1850- 2001:
‘Het grijswitte gebouw oogt ontoegankelijk en naar binnen gekeerd. De prefab betongevels zijn glad en eenduidig door
het strakke ritme, veroorzaakt door de vele, gelijkvormige aluminium raamkozijnen’

1.02, P4, het Struyckengebouw, bouwjaar 1982.

Prof Goossenslaan 1.03 B

1.03, P7, het Circusgebouw, bouwjaar 2013, ACAPA, Academy for Circus And
Performance Art.
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Prof Goossenslaan 1.04

1.04, P3, het Zwijsengebouw, bouwjaar 1994.
1.05, P2, het Zeijengebouw, bouwjaar 1983
1.06, sloopvergunning verleend.

Prof Goossenslaan 1.07

1.07, P8, naam nog onbekend. Bouwjaar 2019. Paul de Ruiter Architects
Amsterdam, nieuwe blikvanger van 20 m1 hoog.

Olympiaplein 2 C

Aan de overkant zien we, ingepakt in een keten van vooral sportwinkels, het in
2006 gebouwde bioscoopcomplex van de Belgische firma Euroscoop. De
architectuur is van A. Architekten uit Gent. Het complex met zijn entree aan het
Olympiaplein 1 telt 12 zalen met in totaal 2000 zitplaatsen.
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Olympiaplein 382 B

Dan volgt, iets verder van de weg af, maar wel aan hetzelfde plein op nr. 382 het
T-Kwadraatgebouw dat in de Architectuurgids Midden Brabant van het CAST
2011 als volgt wordt beschreven:
‘Dit complex bevat naast topsporthal T-Kwadraat en de Ireen Wüst schaatsbaan ook cafés, een

klimhal, een fitnesscentrum, sqashbanen en een sportmedisch centrum. Het heeft zijn plaats in de
campusachtige opzet van Stappegoor met scholen, kantoren en woningbouw. Een glazen plint die
doorloopt om de schaatsbaan begeleidt een boulevard die het gebied doorkruist en twee pleinen
verbindt. Door de glazen plint oogt het gebouw als een zwevende, vierkante monoliet. De
abstractie wordt versterkt door een schijnbaar willekeurige verdeling van ovale ramen over de
gevel. De gevelplaten hebben een patroon dat bestaat uit het logo van de gemeente Tilburg : de
hoofdletter T.

Het gebouw is ontworpen door Dirk van de Pol van Bo.2 Architectuur en
Stedenbouw en Peter van Hoogmoed van Van Hoogmoed Architecten. Het
bouwjaar is 2009.

Stappegoorweg 175 A

Het opvallend verticaal gestreepte zwart-witte gebouw dat we vervolgens zien is
de onlangs (2018) opgeleverde foodmarkt van Jumbo. Het adres is
Stappegoorweg 175. BCT architecten uit Enschedé heeft het ontworpen.
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Curlingstraat 1-17 B

Stappegoorweg 3

Dan zien we aan de Curlingstraat 15 de ingang van de Ireen Wüst IJsbaan,
gevolgd door het rood gestuukte gebouw van het IJssportcentrum Tilburg dat als
adres Stappegoorweg nr. 3 gekregen heeft in 1998. De architectuur is, als ik het
goed heb, van Bo.2. Het bouwarchief is karig met informatie over gemeentelijke
gebouwen.

Stappegoorweg 1 B

Zo ook over het volgende gebouw op nr. 1, het recreatiebad Stappegoor. Dit bad
is gebouwd in 1994 naar een ontwerp van Peer Bedaux. Gevels in een oranje
baksteen, afgewisseld met pleisterwerkwerk in een gebroken witte kleur.
We lopen langs de Ringbaan Zuid terug naar het Willem II-stadion en hebben het,
de voortuin van het Stappegoorbad passerend, over het onlangs op brute wijze
gesloopte kunstwerk, de ronde vijver van de Duits gebroeders Maik en Dirk
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Lobbert: ‘ Teich + Stege’. Bij de planvorming voor de aanleg van een
fietserstunnel hadden de planmakers dit kunstwerk over het hoofd gezien.

Goirleseweg 34

Goirleseweg 4

Het Koning Willem II Stadion (de naam ‘Koning’ is er sinds 2009 aan toegevoegd)
is geadresseerd op Goirleseweg 34. De club die in 1896 was opgericht speelde
eerst op velden aan de Voetbalweg op Koningshoeven. Toen het
Wilhelminakanaal aangelegd werd verhuisde de club in 1924 met de door
architect Jan van der Valk ontworpen tribune hier naar de Goirleseweg. Het
Gemeentelijk Sportpark heette het toen nog. In 1948 is een betonnen stadion
gebouwd en in 1953 werd de hoofdtribune overdekt. Het stadion bood toen
plaats aan maar liefst 20.000 toeschouwers. Dit stadion is in 1995 vervangen
door een geheel nieuw compact stadion waarvan alle tribunes verwarmd en
overdekt waren en plaats boden aan totaal 14.700 toeschouwers. Het ontwerp
van dit stadion is van Buro Bollen.
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Goirleseweg 2

Op het parkeerterrein van het stadion is rond 1985 op een merkwaardige,
misschien wel illegale plek, een kantoorgebouwtje gerealiseerd. Het is een
ontwerp van Noud Heerkens. Het heeft een eigen adres gekregen, Goirleseweg 2,
hoewel het binnen de hekken van het stadion is gelegen. Er is een belastingadviesbureau in gehuisvest. Het bouwarchief zwijgt er over. Noud Heerkens was
de architect. Je zou hier eerder het clubhuis van de voetbalvereniging dan een
kantoor verwachten.

Goirleseweg 38

We lopen langs de tennisvelden van het Sportpark en zien dan op nr. 38 de
eerste woning van de Goirleseweg. Deze is in 1934 gebouwd in opdracht van de
Firma Joh. Appels, bouwonderneming. ‘Foresta’ is de naam van het mooie huisje.
Een dwarskap gaat de confrontatie aan met een langskap. We zien een halfrond
gemetselde loggia op de verdieping en daaronder, op de begane grond, een erker
Er staat geen naam van een architect op tekening maar aan het gebruikte
lettertype leiden we af dat het om Arn. van Poppel gaat (zie tekening
Goirleseweg 68).
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B Leenenstr 4

We willen de Bernard Leenenstraat oversteken - een van de pas aangelegde
woonstraten van Stappegoor, vroeger Heiningstraat geheten, een straat waaraan
de voormalige gebouwen van de ALO, de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding, ook wel Sportacademie genoemd gesitueerd waren- als we op nr. 4
nog een huis uit de Heiningstraattijd zien. Het huis dateert van 1927 en is toen
gebouwd voor J. Stokkermans. Het zal later wit geschilderd zijn. De erker die we
nog op de oorspronkelijke tekening zien is eraf gehaald.

Goirleseweg 52

Op Goirleseweg 52 zien we ook een langs- en dwarskap maar op een iets grotere
schaal en bedekt met gebakken leipannen. Dit huis dateert van 1934 en is
gebouwd in opdracht van Mevr. de Weduwe Joh. Bressers, naar een ontwerp van
Huib Frankefort. Een erker van twee lagen hoog voorzien van een tentdak
springt uit de gevel. De steile daken met ruime overstek vallen in het oog.
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Goirleseweg 56-58

Nr. 56 en 58 vormen samen een tweekapper, gebouwd in 1970, naar een
ontwerp van L.P.M. de Graaf. Aan de gevel is niets veranderd. Een strak dak met
strakke ramen, met als contrast nog klossen onder de goot.

Goirleseweg 60-62

Dat ze dat anders deden in de jaren dertig laat de tweekapper op nr. 60 en 62,
gebouwd in 1934 in opdracht van J.A.M. ter Broeke, zien. Een ‘dubbel landhuis’
wordt het op de tekening van architect F.P.J. Ruts genoemd. De fijn
gedetailleerde oorspronkelijke kozijnen zijn vervangen door kunststof
exemplaren.
Dan volgt een derde tweekapper op nr. 64 en 66. Deze is in 1933 gebouwd door
gemeenteambtenaar H. Reijnen. De bouwkundige De Haas heeft hem getekend.
De raamindeling van nr. 64 is nog de originele. Nr. 64 heeft van de bouwkundige
de voordeur in de voorgevel gekregen. Bij nr. 66 is die in de zijgevel gesitueerd.
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Goirleseweg 68-70

Nr. 68 is een vrijstaand huis. Het past net tussen de buurhuizen. Het is gebouwd
in 1933 door kantoorbediende P.J. Eijsermans naar een ontwerp van Arn. van
Poppel. Het pand zal later wit geschilderd zijn. Het zolderraam was
oorspronkelijk een spleetraam en ook de raamindeling van het raam op de
verdieping is van vier- in drieraams veranderd.
Nr. 70 dateert van 1932 en is gebouwd in opdracht van schilderspatroon J.W.
Stappershoef. Het ontwerp is van Jos. Donders. De bakstenen gevels zijn later
geschilderd. De erker aan de zijkant is in 1937 aangebouwd en de vijfraams
dakkapel is in 2003 aangebracht. Ook hier valt de steile niet symmetrische kap
op.

Goirleseweg 72-74

Dan krijgen we weer een tweekapper te zien, nr. 72 en 74. Deze is in 1938
gebouwd in opdracht van koopman Chr. Van Iersel. Het ontwerp is van A.J.J. de
Wijs. De twee schoorstenen links en rechts op het schilddak zijn verdwenen. De
raamindeling van 72 is nog origineel. De over twee lagen gebouwde erkers
hebben een koperen dakje. Het afdakje boven de voordeuren hangt aan
trekstangen.
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Goirleseweg 78

Nr. 78 is een groot vrijstaand huis, gebouwd in 1935 in opdracht van H. Vernooij,
bedrijfsleider. De naam van de architect is op de tekening niet te lezen. De grote
dakkapel in het linker schild van het dak is in 2007 toegevoegd. Toen is het pand
ook wit geschilderd.

Goirleseweg 80-82

En dan is het weer tijd voor een volgende tweekapper. We herkennen aan het
afdakje boven de voordeur de architect, A.J.J. de Wijs. Het pand, nr. 80 en 82
vertoont grote gelijkenis met 72 en 74. Alleen de puntgevels boven de
raamtravees zijn hier anders. Wel zien we hier nog de originele raamindelingen.
Ook de schoorstenen zitten er nog op.

Goirleseweg 88
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Nr. 88 is nog een vrij nieuw huis. Het is in 1978 gebouwd in opdracht van W.
Pessers-Remmers naar een ontwerp van J. Remmers Alph. Zn. Gevels onder een
laag dak dat bij de entree verlengd wordt tot afdak.

Goirleseweg 90

Ook nr. 90 is een ontwerp van deze Jan Remmers. Dit woonhuis met kantoor
(tekenkamer) bouwde hij voor eigen gebruik in 1962. Eerder had hij zijn kantoor
gehad aan de Hoefstraat op nr. 222. De raamindeling is in de loop der tijd wat
gewijzigd.

Goirleseweg 92

En nu we toch met Jan Remmers bezig zijn. Op nr. 92 treffen we zijn volgend
ontwerp: een woning gebouwd in 1950 in opdracht van koopman M. Vilé. We
zien een tweelaags huis met schilddak en twee schoorstenen waarvan de hoogte
opvalt. De ramen op de verdieping hebben nog de originele indeling. De ramen
op de begane grond, die vierruits waren, zijn in 1978 kaal gemaakt.
Ton ziet dat het grasveld tot vensterbankhoogte verhoogd is. Hij suggereert dat
hier mogelijk een schuilkelder onder gebouwd is, maar het bouwjaar 1950 maakt
daar mosterd na de maaltijd van.
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Goirleseweg 94

En bij nr. 94 keert architect Arn. van Poppel weer terug. We herkennen hem aan
zijn schrijfwijze op de tekening maar nu ook aan zijn architectuurstijl, hier
enigszins verborgen achter een gevel die gedeeltelijk ingepakt is met planken. De
woning is gebouwd in 1933 door kantoorbediende H. van de Zilver. Een niet
symmetrische dwarskap.

Goirleseweg 96-98

Op 96 en 98 hebben we dan weer een dubbel woonhuis, dat dateert van 1929 en
ontworpen is door Bern. Simons. De opdrachtgever was Ant. van Osch. Hij liet
het vakje voor ‘beroep’ op het bouwaanvraagformulier oningevuld. Het balkon
van nr. 98 is later verzwaard met een betonnen zijkant. Verder is er niet zoveel
gewijzigd aan de gevels.

Goirleseweg 100-102
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Nr. 100 en 102 zijn ook als tweekapper gebouwd maar met verschillende
opdrachtgevers. Bij nr. 100 was het J.S. Bosch, ambtenaar van de Raad van
Arbeid en bij 102 timmerman J.W te Boekhorst. Bouwjaar 1925. Rolluiken laten
grotendeels raden wat er nog aan oude raamindelingen over is. De
woonkamerramen zijn in ieder geval al in 1963 ontdaan van hun
jarendertigindeling. De dakkapellen vallen op in de mansardekap. Een topgevel
bekroont op ouderwetse wijze de ingangspartij. De timmerman te Boekhorst
heeft waarschijnlijk de huizen ontworpen.

Goirleseweg 106

Nr. 106 is weer een vrijstaand huis, gebouwd in 1929 door J.A. Jansen, naar een
ontwerp van A.J.J. de Wijs. We zien een symmetrische gebroken dwarskap. De
gevel lijkt vernieuwd maar er is nog veel van het oorspronkelijke behouden
gebleven.

Goirleseweg 108-110
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Goirleseweg 112-112a

Nr. 108, 110, 112 en 112a zijn twee tweekappers die in 1934 gebouwd zijn in
opdracht van meester-smid A. Kruijssen. ‘Vier landhuizen’ worden ze zelfs op de
tekening van S. Konings genoemd. Ze lijken identiek maar als je goed kijkt is dat
niet het geval. Met hun rond gemetselde erkers en hun raamindelingen hebben
de woningen bijzondere gevels gekregen die nog steeds indruk maken. We
zetten ze op onze HIPlijst.

Goirleseweg 114

Nr. 114 is weer een Arn. van Poppel. We herkennen langzamerhand zijn stijl. Het
huis werd gebouwd in 1933 in opdracht van de boekhouder J. Pulskens. Een
mooi huis. De gevel ziet er nog oorspronkelijk uit.

Goirleseweg 116-116a
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Dan volgt op nr. 116 en 116a weer een tweekapper maar met een heel ander
aanzicht dan de eerdere tweekappers die we hier zagen. Architect A. Machen
heeft hier een bijzondere kapvorm toegepast. Aan de voorkant lijkt alles op een
schilddak maar aan de beide zijkanten heeft hij er een mansardekap van
gemaakt. De raamindelingen beneden zijn wat vereenvoudigd. A. de Raad was de
opdrachtgever, in 1934.

Goirleseweg 118

Tot slot, bijna tegen de A.58 aan, nr. 118, een vrijstaand huis gebouwd in 1933
door koopman G. Lampe, naar een ontwerp van Machen en Meyneken.
In 1954 is het huis door de toenmalige eigenaar Charles Verschuuren zodanig
verbouwd dat de ingang verhuisde van de zuidgevel naar de noordgevel. In 1998
hebben de gevels een update gekregen waarbij de donkere ramen in de witte
gevels opvallen.
We gaan via de overkant terug richting stad.

Goirleseweg 57 A

Als eerste huis treffen we daar op nr. 57 een in 1960 voor G. Spier gebouwd
woonhuis aan. Het ontwerp is van de Amsterdamse architect Hein Salomonson.
(1910 -1994), in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Het hout van de kozijnen is nu
wit geschilderd maar had oorspronkelijk naar mijn idee een donker bruine
houtskleur. Een huis met een lessenaarsdak. Krijgt het een plaats op onze
HIPlijst? Nee, zeggen wij na rijp beraad. En als reden geven wij op: niet alleen de
kozijnen zijn wit geschilderd maar ook de oorspronkelijk beige gevelstenen zijn
wit gesaust.
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Goirleseweg 55

Op nr. 55 zien we een in 1959 in opdracht van P. Hoeben gebouwd huis . Het
ontwerp is van P.M.J. Wayers. Het huis is nog niet zo lang geleden in een donker
grijze kleur geschilderd.

Goirleseweg 49-47

Dan volgen op nr. 53 tm 43 zes woningen die gebouwd zijn in 1958 in opdracht
van C. Heerkens. Het ontwerp is van Architektenbureau Heerkens. Het betreft
drie asymmetrische tweekappers. De linkse woningen hebben de voordeur in de
voorgevel en de rechtse woningen hebben die in de zijgevel. Bovendien hebben
deze laatste woningen een dakkapel en een erker gekregen. Er is links en rechts
wat aan de raamindelingen gesleuteld maar in grote lijnen hebben de woningen
hun oorspronkelijke uitstraling behouden.

Goirleseweg 41
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Op nr. 41 zien we een indrukwekkend huis. We schreven er een moNUment van
de week over, nr. 426. Ik neem dit hier over.
Dit indrukwekkend huis met een veelbewogen geschiedenis is gebouwd in 1909. De weg heette toen Oude Goirlesche
straatweg.Het huis maakt indruk omdat het dicht tegen de weg gebouwd is, twee lagen hoog is en bovendien nog een
royaal dak heeft. Ook de symmetrie werkt aan het indruk wekken mee. Het pand is gebouwd door Ir. E. A. Heyse uit
Overschie. Heyse werkte voor de NV Tilburgsche Machinefabriek Manille Bogaerts aan de Broekhovenseweg, waar nu de
Jumbo zit. Het ontwerp is van A.H.F. van Oort, architect uit Voorburg. De gevel is op klassieke wijze door vier lisenen in
drie traveeën verdeeld. In het midden accentueren de royale dakkapel en het balkon de onderliggende entree. De
schilden van het dak zijn aan de onderkant iets gebogen. In 1929 heeft de toenmalige eigenaar winkelier J Verbrugge de
symmetrie van het pand doorbroken door tegen de rechter zijgevel een erker te bouwen.
In 1988 hebben de Missiezusters van de Heilige Familie, die werkten bij het iets verder gelegen Huize de Bocht, het
woonhuis uitgebreid en verbouwd tot klooster met tien slaapkamers. De zusters zijn inmiddels naar elders vertrokken.
Huize de Bocht heeft plaats moeten maken voor een villawijkje. Het woonhuis is nog steeds woonhuis. Het staat niet op
een monumentenlijst.

We zetten het huis vanwege zijn veelbewogen geschiedenis op onze HIPlijst.

Goirleseweg 39b-39a

Nr. 39 b en 39a zijn in 1977 gebouwd. In opdracht van Bouwbank Stok naar een
ontwerp van Drijvers Oisterwijk Buro voor Architektuur en Stedebouw B.V.
Noem je dit ook tweekappers? Geschakelde woningen van het boerderijtype. Met
heuse wolfseinden, veelruitsramen en luiken.

Goirleseweg 39

Nr. 39 is weer een vrijstaand huis, in 1954 gebouwd door Th. Bonants van de
NCB. Tot voor kort was er niets aan het pand veranderd. Mooie veelruits,
witgeschilderde ramen P.M.J. Wayers heeft het pand ontworpen in de stijl van de
Delftse School, maar wat krijgen we nu te zien? Alle ramen zijn uit de gevel
verwijderd en vervangen door antracietkleurige onderhoudsvrije ramen met een
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horizontale jaren dertig onderverdeling, lijkt het. Of zijn dit nog de
verpakkingsstrips die we hier zien?

Goirleseweg 37

En dan volgt op nr. 37 een ontwerp van Jan van der Valk, gebouwd in 1930 in
opdracht van handelsagent R. van der Pant. Ook dit vrijstaand huis is voor zover
dat door het omringende groen te zien is niet veel veranderd. Het is een streng
huis, met hoge gevels en steile daken en een beetje sombere steen. De tijd van
het vakwerk en Art Nouveau is voorbij. We zien wel een mooi gedetailleerde
entreepartij.

Goirleseweg 35

Nr. 35 dateert van 1948. Het is een van de vier Oostenrijkse woningen die hier
rond 1947 gerealiseerd zijn. Deze is in opdracht van André Schots gebouwd,
textieltechnieker van beroep. Een architect uit Den Bosch heeft voor deze prefab
standaardwoning de bouwaanvraag verzorgd. Ook aan Koningshoeven en aan de
Ringbaan Zuid staan dergelijke woningen. Ze zijn in veel Nederlandse gemeentes
na de oorlog gebouwd om de ergste woningnood op korte termijn te kunnen
lenigen. We zetten deze woningen vanwege hun bijzondere geschiedenis op onze
HIPlijst.
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G Gezellestr 2

Dan gaan we linksaf de Guido Gezellestraat in. Daar zien we op nr. 2 een
woonhuis dat wel goed past bij het huis van Van der Valk dat we net zagen. Het
dateert van 1933 en is een ontwerp van H.C. Bonsel, gebouwd voor de leraar Ir.
L. Kool. Ook een huis met hoge gevels en steile daken en eenzelfde kleur van
bakstenen en dakpannen. We zien mooie verspringende topgevels aan de kant
van de Goirleseweg.

G Gezellestr 4

G Gezellestr 6
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G Gezellestr 8

Op nr. 4, 6 en 8 krijgen we de drie andere Oostenrijkse woningen. Ze zijn alle
drie in 1947 gebouwd en bij alle drie verzorgde Jan Remmers de bouwaanvraag.
Bij nr. 4 was schoenfabrikant H Mannaerts de opdrachtgever, bij nr. 6 was dat NV
Wollenstoffenfabriek André van Spaendonck en bij nr. 8 boekdrukker H.
Gianotten. De woningen hebben hun oorspronkelijk donkerbruine kleur
verloren. Ze zijn alle drie wit geschilderd. Ook deze woningen zetten we op onze
HIPlijst.
Dan slaan we rechtsaf de Jef van Bebberhof in, genoemd naar een Tilburgse
verzetstrijder die veel joodse mensen hielp onderduiken en om die reden in
augustus 1944 door de Duitsers gefusilleerd werd.

J v Bebberhof 1-8

J v Bebberhof 1
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De nrs. 1 tm 6 en aan de overkant 9 tm 15 zijn dertien woningen van een
bouwplan van veertien woningen – direct zien we de veertiende op het adres
Guido Gezellestraat nr. 1- die hier in 2005 door Van der Weegen
Bouwontwikkeling gebouwd zijn. Ze zijn ontworpen door Peer Bedaux van
Bedaux de Brouwer Architecten. We zien vrijstaande woningen met gevels van
rode baksteen, strakke lessenaarsdaken met gebakken leipannen en wit
geschilderde pergolaconstructies die als garages functioneren.

J v Bebberhof 7

J v Bebberhof 8

Op het einde van de straat staan op nr. 7 en 8 nog twee door Peer Bedaux
ontworpen villa’s. Deze hebben een traditionele kap gekregen met twee
schoorstenen maar zijn verder uit dezelfde materialen opgebouwd als de
veertien woningen. Ze zijn ook in 2005 gerealiseerd.
We gaan weer terug via de Guido Gezellestraat - we zien daar op nr. 1 nog de
veertiende woning van het bouwplan Bedaux Vander Weegen - naar de
Goirleseweg.
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Goirleseweg 31-29

Linksaf zien we aan de linkerkant op nr. 31 en 29 een tweekapper die in 1969
gebouwd is in opdracht van de N.V. Provinciale Elektriciteitsmij. uit Den Bosch,
naar een ontwerp van Architectenbureau L.C. van der Lee b.i., eveneens uit Den
Bosch. De gevels zijn onveranderd gebleven. Hooguit zijn de kozijnen van kleur
veranderd: van bruin naar wit. De regenwaterafvoeren zijn op een bijzondere
wijze in de gevel opgenomen.
Hier rechts van het huis en op het terrein van de Jef van Bebberhof heeft de
PNEM vroeger een schakelstation gehad.

Goirleseweg 27

Op nr. 27 zien we een heel bijzonder woonhuis. Het is een ontwerp van Jacq. de
Brouwer van Bedaux de Brouwer Architecten, gebouwd in 2005
Ik citeer weer uit de Architectuurgids Midden Brabant 2011:
‘In vormgeving refereert de woning aan modernistische, Amerikaanse voorbeelden als het
Farnsworth House van Mies van der Rohe en het Glass House van Philip Johnson.
De slaapvertrekken liggen verzonken in het maaiveld terwijl de woonruimten op de begane
grond in een volledig glazen paviljoen zijn ondergebracht. Een vrijstaand keukenblok in
natuursteen en hout en een leistenen schouw zijn de enige vaste elementen in de verder open
ruimte. Een reeks hangende, gezeefdrukte glaspanelen vormen een tweede huid die dient als
lichtwering en privacyscherm. Een patio in het centrum van de woning loopt door tot op het
niveau van de slaapverdieping en brengt daglicht in de woning.’
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Goirleseweg 25

En dan volgt op nr. 25 een vrijstaande villa, gebouwd in 2002, weer een ontwerp
van Peer Bedaux, in dezelfde materialen en kleuren als de veertien woningen die
we net zagen aan Jef van Bebberhof.

Goirleseweg 23a B

Het huis dat we op nr. 23a zien is ontworpen door Jan Robben en gebouwd in
1956 in opdracht van N. van Blerk. We kunnen het van verre niet goed zien maar
het lijkt er op dat de erker op de begane grond uit het beeld verdwenen is. Een
traditionele villa met daken met veel overstek.

Goirleseweg 23

Dan zien we op nr. 23 een moderne villa van Peer Bedaux, gebouwd in 2006. Ook
hier zien we de baksteen van de Bebberhof weer terugkeren. Een in 1931 voor
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leraar Dr. M. vd Bijl gebouwd huis ontworpen door H.C. Bonsel is er voor moeten
sneuvelen.

Goirleseweg 21

Op nr. 21 volgt dan nog een typisch jarendertig huis. De steile kappen vallen op.
Het is gebouwd in 1931 door assuradeur A. Rijven en het ontwerp is van A.
Rijven uit Venlo, architect BNA.

Goirleseweg 15 B

Dan slaan we linksaf het Galgenpad in en zien dan rechts het in 2001 gebouwde
kantoorgebouw van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het moderne
glazen pand is een ontwerp van Van Helmond Jansen en Vlemmings Architecten
uit Eindhoven. Een glazen doos die het volwassen groen van de voormalige
villatuin fraai weerspiegelt. Het adres is Goirleseweg 15,
We lopen het Galgenpad uit naar de Dr. Hub van Doorneweg. Links zien we het
bedrijventerrein van het Laar met gebouwen die niet aan deze weg hun adres
hebben. Pas na de kruising met de Dr. Paul Janssenweg treffen we op nr. 40 twee
gebouwtjes die dat wel hebben. Ze zijn in 1970 in opdracht van Publieke Werken
gebouwd, een gasontvangststation en een gasoverslagstation: in de categorie
sober en doelmatig.
Nr. 42 volgt dan, het gebouw van TES Installatietechniek, gebouwd in 1994 in
opdracht van Jare B.V. uit Prinsenbeek, naar een ontwerp van Architektenburo
Hooper. Netjes.
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Dr H v Doorneweg 44 A

Nr. 44 dateert van 1997. De opdrachtgever was Peko Onroerend Goed en het
ging toe over een gebouw voor Dijko Ovens. Bouwkundig adviesburo Staps
zorgde voor de tekeningen.

Dr H v Doorneweg 85-89 A

Dan lopen we langs een aantal gebouwen die op andere straten wegen en zien
dan aan de rechterkant van de weg een door Pellikaan Bouwbedrijf in 1977
gebouwd kantorencomplex: nr. 81, 85, 87, 89, 91, 85,97 en 99. B.V. Buro voor
Architektuur en Vormgeving P.S. Hooper BNA heeft het ontworpen. Pellikaan is
nog steeds in een deel van dit gebouw gevestigd. Indrukwekkende post-65architectuur. We zetten dit gebouw op onze HIPlijst.

Dr H v Doorneweg 105
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Dan volgt op nr. 105 het Hotel IBIS dat hier al vanaf 1978 staat; een hotel met
restaurant. Heemstede Bouwadviesbureau tekende het plan en diende ook de
bouwaanvraag in.

Dr H v Doorneweg 195-153 D

En dan krijgen we de vier opvallende torens van Architectenbureau Storimans
(A. Roefs en H. van Eijndhoven). De eerste twee torens dateren van 1998 en de
twee volgende van 2001. Storimans Belegging en Beheer was in 1998
opdrachtgever, Remmers Projectontwikkeling in 2001. Voor de beschrijving van
deze kantoortorens citeer ik uit de Architectuurgids van CAST 1850- 2001:
Het spel vaan horizontale en verticale uitsneden levert een sterk grafisch beeld op. dat vanuit
Breda komend al van verre zichtbaar is. De glanzende zwarte betegeling van de gevels bezorgt de
torens een glamouruitstraling, terwijl de entrees op het maaiveldniveau juist een sobere, strenge
indruk maken vanwege de grote, grijze betonnen kolommen. Opvallende details zijn het
oplopend talud aan de zijgevel van de eerste toren, de afwisselende hoogtes van de torens, de
markante uitsnede van de hoek op de eerste verdieping, een uit de gevel stekend, hellend
glasvlak en de aluminium kozijnen.

Waaraan ik nog kan toevoegen dat de gevelplaten zijn gemaakt van graniet, nero
impala. Het adres is o.a. 153 en 195.

Dr H v Doorneweg 120

Aan de andere kant van de weg zien we op nr. 120 het in opdracht van Van
Doorne’s Transmissie in 1973 gebouwde fabrieksgebouw, een ontwerp van
Frans Coumans van Architectenburo Bollen Coumans en Schuit.
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Voor een beschrijving van dit nog steeds indrukwekkende pand citeer ik deze
keer uit de Architectuurgids Midden Brabant van CAST (2011):
Vlakbij afslag Tilburg West van de Rijksweg A58 is het bedrijfsgebouw van Bosch Transmission
Technology een opvallende horizontale verschijning. Het langgerekte pand op bedrijvenpark Het
Laar is gebouwd in opdracht van Van Doorne’s Transmissie, dat in 1995 door de Bosch Groep is
overgenomen. De familie van Doorne was ooit verantwoordelijke voor de DAF (Van Doorne
Aanhangwagen Fabriek) en startte in 1972 op dit voormalige DAF terrein met de productie van
schakelbanden voor automatische versnellingsbakken van auto’s.
Architect Coumans ontwierp het gebouw als een maatpak voor dit geavanceerde en
fijnmechanische produktieproces. Het bedrijfsgebouw bestond oorspronkelijk uit 12.000 m2
productie- en testruimte en uit 2.000 m2 kantoren en laboratoria. Het pand is het best zichtbaar
vanaf de A58. Het heeft aan deze zijde een sterk overkragende, donkere dakrand in een
geprofileerde metaalplaat met daaronder verticale witte lamellen voor een glazen gevel.

We zetten dit gebouw op onze HIPlijst.

S v Zwanenbergweg 27-33

We lopen terug via de Hub. van Doorneweg. We zien dan eerst aan de
rechterkant, met het adres Saal van Zwanenbergweg 27 een in 2002 door Van
der Weegen Holdingmij gebouwd kantoorgebouw, een ontwerp van Hooper
Architects in Oosterhout, vier lagen hoog, de begane grond voornamelijk in glas,
daarboven de gevels in een beige tegel.

S v Zwanenbergweg 25-19

Het volgende kantoorgebouw, Saal van Zwanenbergweg 25 tm 19 dateert ook
van 2002. Het zwarte gebouw is een ontwerp van Luijten Smeulders Architecten,
in opdracht van Top Juris B.V.
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S v Zwanenbergweg 11

Over nr. 11 geeft het bouwarchief geen andere informatie dan dat het bouwjaar
2001 is. We zien een zwart gebouw in vier lagen met over de hele gevel
doorlopende horizontale stroken van glas. ‘Kantoorverzamelgebouw de Zwarte
Zwaan’ lezen we op een reclamebord.

S v Zwanenbergweg 3-7

Bij nr. 9 tm 3 krijgen we van het bouwarchief alleen de bouwvergunning te
lezen. Die staat op naam van Witlox Advies. Het betreft een kantoorgebouw en
het bouwjaar is 2000. We zien een smal gebouw in vier lagen met gevels in een
lichte natuursteen. Verzorgde architectuur.

S v Zwanenbergweg 1

Ook over nr. 1 zwijgt het bouwarchief. De BAGviewer geeft een bouwjaar van
1988 aan. We zien een groot vierkant kantoor in zwart en wit en aan de
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voorkant, aan de Zwanenbergweg die we inmiddels zijn ingelopen, een
paarsrode uitbouw op hoge palen.

S v Zwanenbergweg 10

We lopen recht door naar nr. 10, een gebouw dat in 1988 gebouwd is in opdracht
van Termeer Schoenen, naar een ontwerp van Architectenbureau Wolfs uit
Moergestel, een kantoor met magazijn.

J Asselbergsweg 60-86

In het lage gebouw links zijn de adressen J. Asselbergsweg nrs. 60, 62, 70, 78, 80,
84 en 86 ondergebracht. Deze bedrijfsruimte en drie kantoren zijn in 1989
gebouwd in opdracht van Van der Weegen Bouwontwikkeling. Het ontwerp is
van Architektenburo Storimans B.V.
We lopen langs de voorkant en gaan dan rechts af waar we nog steeds dezelfde
gebouwen zien.
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J Asselbergsweg 58 B

Dan volgt nr. 58 dat hier in 1994 gebouwd is in opdracht van Pieter van Duijn
Projekten Beverwijk, een kantoorgebouw voor Vaillant. Het postmoderne
ontwerp is van Architektengroep Keyzer & van Doorn & van Duijn uit Beverwijk.

J Asselbergsweg 58-56

Aan de overkant gaat op nr. 56, 50 en 44 Van der Weegen verder met zijn
ontwikkeling, nog steeds met Architektenburo Storimans B.V. aan zijn zijde.
Mooie architectuur, bouwjaar 1996.

J Asselbergsweg 38

Dan volgt op de hoek het pand nr. 38 en 34, ook in 1996 gebouwd en ook van
Van der Weegen en Storimans. Netjes, bedrijfsruimtes in twee lagen.
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S v Zwanenbergweg 2-6

We kijken nog even terug naar de overkant waar we op de hoek met de Saal van
Zwanenburgweg nog een bedrijfsverzamelgebouw met zes adressen zien: S. van
Zwanenburgweg nr. 2 tm 6 en J. Asselbergsweg 3 tm 7. Het pand is in opdracht
van Rothal Bouwbureau uit Lage Mierde in 1994 gerealiseerd naar een ontwerp
van Architekt Olthoff en Lerou. Noem je dit ook een postmoderne stijl met die
dakranden en die grote ronde ramen?

J Asselbergsweg 1

Dan zien we op de andere hoek op J. Asselbergsweg nr. 1 een bedrijfsgebouw dat
in 1993 gebouwd is in opdracht van Winters Holding B.V. Het ontwerp is van Ir.
J.J. Wijfels, van het District Zuid van Rijksgebouwendienst, een kantoor voor
Douane en Motorrijtuigenbelasting. In 2007 is de rijksdienst vertrokken en zijn
de gevels veranderd.

40

J Asselbergsweg 2 A

Aan de ander kant zien we, ook op de hoek, op nr. 2 een in 1992 gebouwde
bedrijfsruimte. Either B.V. uit Hilversum gaf opdracht en Architektenburo
Storimans ontwierp dit wit, eenlaags en horizontaal gebouwtje. Rustige
architectuur.

C Stulemeijerweg 12

We slaan rechtsaf en zien daar aan de rechterkant op Charles Stulemeijerweg nr.
12 een in 1989 voor Sosform Import gebouwd bedrijfsgebouw, een ontwerp van
H.J.J. Leferink uit Goirle. De glazen gevel heeft rond 2015 een heel ander uiterlijk
gekregen.
Dan zien we waar de straat een bocht naar links maakt de bedrijfsgebouwen van
OTT0. Werner Otto had in 1949 in Duitsland als eerste een postorderbedrijf
opgericht en kreeg hier in Tilburg in 1979 zijn Nederlandse dochter. Het
bouwarchief vermeldt niet wie de architect van dit gebouw was.
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Charles Stulemeijerweg 17

Voordat we de gebouwen aan de andere kant van de Stulemeijerweg vergeten
lopen we even een stukje terug en beginnen op nr. 17 en 15, één bedrijfspand,
met twee adressen, gebouwd in 1994 in opdracht van Van der Weegen Holding
Mij. B.V. De architectuur werd verzorgd door Buro Bollen Architekten en
Ingenieurs. B.V. Een net gebouw.

Charles Stulemeijerweg 7

Ook het volgende pand op nr. 7 is van de combinatie Van der Weegen /Bollen. De
kleur is wat anders maar de lijnen zijn dezelfde. Het bouwjaar was een jaartje
eerder, 1993.

Charles Stulemeijerweg 5

Nr. 5 dateert al van 1989, toen Eurocommerces B.V. uit Gorssel, een
vastgoedbedrijf dat later door malversaties failliet is gegaan, hier een
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kantoorgebouw liet bouwen naar een ontwerp van Architektenburo Lensink uit
Rijssen, drie lagen hoog, ook netjes.

Charles Stulemeijerweg 3

Dan krijgen we op nr. 3 het gebouw van Office. Dit is in 1996 in opdracht van Clip
en Paper Plus uit Zoetermeer gebouwd. Het ontwerp is van Henk Bruins
Architekt uit Hengelo. Het glazen torentje steekt tegen de achterliggende hal wel
erg potsierlijk af.
Het volgende gebouw heeft zijn adres links de hoek om, aan de Dr. Paul
Janssenweg, nr. 145. Het is gebouwd in 1989 in opdracht van Mako Nederland
B.V. als bedrijfsgebouw, een ontwerp van DIL Deutsche Bouwmanagement
Düsseldorf. De gevels met helderblauwe vierkante ramen tekenen de tijd waarin
het pand gebouwd werd.

Dr P Janssenweg 140 A

Aan de overkant zien we op nr. 140 een naar een ontwerp van Buro Bollen
Architekten en Ingenieurs in 1987 gebouwd productiegebouw met kantoor. De
opdrachtgever van dit aparte gebouwtje is Europe Optical Disc. Het pand is hier
apart vanwege zijn hier op het Laar uitzonderlijke dakvorm, een langgerekt
schilddak, met ruime overstek.
We vervolgen onze weg zuidwaarts waar we het opvallende Vekasteel zien. Hier
hebben drie compagnons, H. Vekemans, R. Bongers en M. Wijnen in 1996 hun
‘droomkasteel’ gebouwd, een bedrijfsruimte met kantoor voor Bouwkundig
Adviesbureau Vekemans. Twee volumes, een rechthoekig en een rond,
ontmoeten elkaar in een soort uitkijktoren waarin de bliksem ingeslagen lijkt.
Ook de entree neemt aan deze ontmoeting deel.
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Dr P Janssenweg 147-157 A

Dr P Janssenweg 165-171

Aan de overkant zien we gedeeltelijk in rose pleisterwerk en gedeeltelijk in wit
plaatwerk een in 1992 gebouwd bedrijfsverzamelgebouw. Het bouwarchief
zwijgt over een architect. Het gaat om de nummer 147 tm 151, 155, 157 en 161
tm 171.

Dr P Janssenweg 150-154 A

De weg maakt een bocht naar links wat ons de gelegenheid geeft de kolossale
noordgevel van het vorig jaar gebouwde distributiecenter van Rhenus Logistics
waar te nemen. Hier, op nr. 152 tm 154, lag vroeger de fabriek van Janssen
Farmaceutica, de naamgever van de straat.
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JF Vlekkeweg 18

We gaan linksaf de Jan Frederik Vlekkeweg in en zien dan aan onze rechterhand
op nr. 18 het in 1995 gebouwde kantoor met bedrijfsruimte van Maas Schilderwerken B.V. De verzorgde architectuur is van Goossens Partners en Van den
Hout Architektenburo BNA.

JF Vlekkeweg 12a

Het volgende pand, op nr. 12a en 12 is in 1996 gebouwd in opdracht van Sengers
Textiel, een kantoor met magazijnruimte, een ontwerp van Krikke en van der
Hulst in Heeze, netjes.

JF Vlekkeweg 10

Dan zien we op nr. 10 in de hoek van ’t Laar de eerste van een serie
bedrijfsverzamelgebouwen die hier rond 1996 gebouwd zijn in opdracht van
Tradepark Tilburg B.V. uit Vinkeveen. Zo’n gebouw dat we nu voor ons zien
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bestaat uit in totaal 16 te verhuren bedrijfshallen. Een architect is er nauwelijks
aan te pas gekomen, hoogstens voor het ontwerp van het postmoderne logo rond
de vensters.

JF Vlekkeweg 10.10

Ook het volgende gebouw met de blauwe ramen heeft nr. 10 als basisnummer
gekregen.

JF Vlekkeweg 8

JF Vlekkeweg 6.10

Dan volgen nog gebouw nr. 8 en 6, alle ook gebouwd door Tradepark.
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JF Vlekkeweg 1 D

Dan kijken we naar de overkant waar we op nr. 1 de bedrijfsruimte zien die F.
van Kleef uit Tilburg in 1995 liet bouwen naar een ontwerp van Architektenburo
Koos Bakker uit Coevorden. Een laagbouw waarvan het dak in het midden een
metertje opgetild wordt.

JF Vlekkeweg 1

Het volgende gebouw aan de linkerkant is de achterkant van een gebouw dat we
net zagen. Er is hier niet zo lang geleden door een andere architect een stuk
aangebouwd.

JF Vlekkeweg 4
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JF Vlekkeweg 2

Dan kijken we weer naar de overkant waar we op 4 en 2 nog twee gebouwen te
gaan hebben. Ze dateren beide van 1996 en zijn gebouwd in opdracht van Rothal
Bouwbureau B.V. uit Lage Mierde en het ontwerp is van Architekt Olthoff en
Lerou. Verzorgde architectuur.

Dr A Philipsweg 1

En dan zijn we beland in de andere hoek van ’t Laar op het adres Dr. Anton
Philipsweg nr. 1. Het gebouw dateert van 1987 en is gebouwd in opdracht van
Sonria B.V. Nu zie ik er de naam van Vehorn op staan. De architectuur was van
Buro Bollen Architekten en Ingenieurs, netjes.

Dr A Philipsweg 11-15

Dan zien we links naast het gebouw van Vehorn twee bedrijfsgebouwen achter
elkaar. Het voorste heeft als adres Dr. Anton Philipsweg nr. 11 tm 15 en het
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achterste 21 tm 25. Ze zijn beide door Holding Van der Weegen B.V gebouwd en
Buro Bollen Architekten en Ingenieurs hebben ook deze gebouwen mogen
ontwerpen in een bruinrose en een zwarte kleur.

Dr A Philipsweg 31-37

En alsof dat nog niet voldoende was sloot Van der Weegen hier het rijtje af met
een reusachtig groot kantoorgebouw, nr. 31 tm 37. Bollen mocht het weer
ontwerpen maar nu met een nieuwe naam: Bollen Architectuur en Management.
In baksteen en met heel veel dezelfde ramen, bouwjaar 2000.

Dr P Janssenweg 143

We lopen de Dr. Paul Janssenweg weer in en zien daar recht voor ons uit, aan de
overkant op nr. 143 ons laatste pand van deze verkenning: het in 1992
gebouwde en in 2002 ingrijpend verbouwde tandtechnisch laboratorium annex
tandartsenpraktijk. C. Verschuuren was in 2002 opdrachtgever en
Architectenbureau Storimans de architect. Zij zijn er in geslaagd ons vandaag
toch nog met een goed gevoel huiswaarts te laten keren, na ook veel
wisselvalligheid gezien te hebben.
GB 16.05.2001
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