STADSVERKENNINGEN TILBURG.
Verslag ronde 15, gelopen 20 mei 2021.
Het gebied ten noorden van de Ringbaan-Zuid, ten oosten van de RingbaanWest, ten zuiden van de Berkdijksestraat en ten westen van de Laarstraat en
Oude Goirleseweg.
Voordat we het verhaal van deze stadsverkenning beginnen een korte algemene inleidende
uitleg.
De wandelingen worden steeds gelopen door Ton Goossens, Ad van Eijck en George Bedaux. Ad
maakt foto’s van de panden, George beschrijft de wandelingen en Ton schuift de foto’s in de tekst
van George.
We hebben het over HIPpanden; HIP staat voor Heemkunde Inventarisatie Project. Wij geven een
pand een HIPstatus als het geen gemeentelijk- of rijksmonument is maar wij ( Ton, Ad, en
George) het wel monumentwaardig vinden.
We hebben het regelmatig over het Bouwarchief. Vanaf 1906 is de gemeente Tilburg begonnen
met het registreren van alle te bouwen en te verbouwen werken. In het bouwarchief zijn alle
bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen van nieuwbouw en verbouwingen bewaard.
Rond 2000 is dit papieren archief ook digitaal in te zien. Van panden die voor 1906 gebouwd zijn
staat in het bouwarchief dus geen informatie over de bouw zelf ter beschikking, wel informatie
over verbouwingen van die panden die na 1906 hebben plaatsgevonden.
Wij hebben het over verbeterpunten: dat zijn plekken die wij van een niet aanvaardbare
kwaliteit vinden.
We citeren met regelmaat uit:
‘Het Tilburg e.o. van Architect Jos. Donders geschreven door Donders’ kleinzoon Wout van
Bommel.
De BONAS publicatie ‘Jos. Bedaux architect (1910- 1989)’, geschreven door Christel Leenen.
De serie ‘moNUmenten’in Tilburg, deel 1, (nr 1 tm 100), 2 (101 tm 200) en 3 (201 tm 300) van de
Heemkundekring Tilborch.
‘Tilburg in 94 stadsverkenningen’ behandelt alle huizen en gebouwen van Tilburg. De nieuwe
wijken De Blaak, Tilburg Noord en de Reeshof zijn in deze publicatie niet meegenomen evenals
de voormalige gemeentes Berkel Enschot en Udenhout.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze stadsverkenning mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, scans, opnamen of enige andere
wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het redactieteam van het redactieteam
dat bestaat uit George Bedaux, Ad van Eijck en Ton Goossens.

We beginnen vandaag onze tocht aan het begin van de Generaal
Winkelmanstraat, voorheen de Rielseweg. Op de hoek met de Laarstraat.
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G Winkelmanstr 2 A

G Winkelmanstr 2 B

Links op nr. 2 meteen al een gemeentelijk monument. Een langevelboerderij met
zadeldak met aan de rechterkant een in hout uitgevoerde onderbouw, gebouwd
in de tweede helft van de negentiende eeuw, op het dak oudhollandse pannen. Ik
kom de naam van landbouwer W. van Pelt in 1926 in het bouwarchief tegen. In
2000 heeft het pand na een verbouwing een kantoorbestemming gekregen. Er
zijn toen grote dakkapellen aangebracht. We hebben er ook een moNUment over
geschreven: nr. 65.

G Winkelmanstr 3-1

Aan de overkant zien we nr. 1 en 3 die beide in 1910 gebouwd zijn in opdracht
van wever P. Bertens. De naam van de bouwkundige die de tekening toen
gemaakt heeft is niet leesbaar. Het ging om een winkelhuis(nr.1) en een huis.
Achter het rechtse raam van nr. 1 zat de winkel. In 1955 is de winkelruimte bij
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de woning getrokken. Aanvankelijk had nr. 1 ook zo’n mooi topgeveltje als nr. 3,
recht boven de voordeur. Dat is er in 1955 afgehaald en ingeruild voor de
huidige dakkapel.

G Winkelmanstr 5-11

Nr. 5 en 7 zijn beide in 1911 gebouwd in opdracht van P. Spapens. Links en
rechts een voordeur en daartussen twee hoge zesruits vensters. Dezelfde, niet
leesbare naam van de bouwkundige siert de tekening. Twee kleine
dakkapelletjes in het mansardedak. Nr. 7 heeft in 1975 zijn verbreed raam en
verbrede dakkapel gekregen.

G Winkelmanstr 9-11

Nr. 9 en 11 zijn dezelfde woningen als 5 en7, ook in 1911 gebouwd in opdracht
van Spapens. Nr. 9 heeft zijn nieuwe dakkapel in 1968 gekregen en nr. 11 heeft
zijn woonkamerraam in 1969 vergroot.
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G Winkelmanstr 13-19

De nummers 13 tm 19 zijn vier bijzondere woningen, in 1913 gebouwd door de
‘handelaar’ Louis de Kok naar een ontwerp van C.J.H. van Domburg, gebouwd in
twee types, het ene met twee woonkamerramen en het andere met één breed
raam. We zien dakkapellen die ondanks hun bijzondere detaillering nog
helemaal origineel zijn.

G Winkelmanstr 13 Dg

Bij nr. 13 en nr. 19 zien we onder het woonkamervenster nog gekleurde stenen
aangebracht. We zetten ze op onze HIPlijst.
Nr. 21 is in 1924 gebouwd in opdracht van stukadoor J.F. Zandbergen naar een
ontwerp van A. de Wijs.

G Winkelmanstr 23-27
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Nr. 23 dateert van 1922 en is gebouwd in opdracht van de getouwsteller Jos van
Boxtel. Het pand had aanvankelijk een mansardekap. In 1973 is de gevel in zijn
huidige vorm opgetrokken.
De fabrieksarbeider Joh. vd. Pol bouwde op nr. 25 ongeveer hetzelfde huis als op
23, in 1923. Hij trok zijn gevel op in 1958 met het woonkamerraam dat we nu
nog zien.
Nr. 27 is in 1924 gebouwd door de smid/bankwerker P. vd. Pol. De gevel is later
opgetrokken maar het is niet bekend wanneer dat gebeurd is.

G Winkelmanstr 12

We gaan terug naar de overkant. Nr. 12 is daar aan de beurt. In 1916 werd hier
door marktmeester A. van Bladel een kantoor en magazijn gebouwd. Aan de
buitenkant zag het er uit als een woning met een dwarskap. In 1920 kreeg het
pandje al een woonbestemming. In 1962 kreeg de gevel grotere ramen en
verhuisde de voordeur naar de zijgevel en vervolgens wordt er aan de voor- en
achterkant in stadia aan- en bijgebouwd.

G Winkelmanstr 20-14

Nr. 14 is een woning die in 1995 hier gebouwd is naar een ontwerp van
Architectenbureau Hub Prins uit Kaatsheuvel en nr. 20 is in 1992 gebouwd en is
in 2009 aan de linkerzijde uitgebreid. We treffen hier geen naam van een
architect op de tekening.
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G Winkelmanstr 32-22

Nr. 22 is in 1909 gebouwd. Een mooie woning: een mansardekap met de
voordeur in het midden en daarboven een topgeveltje met een raam in het dak.
Links en rechts van de voordeur een T-venster. In 1972 gaat de deur naar links
en krijgt de nieuwe woonkamer één groot raam met drie bovenlichten. De
topgevel wordt vervangen door de twee dakkapellen die we nu zien. In 2009
wordt het grote woonkamerraam vervangen door de twee huidige ramen.
Nr. 24 en 26 zijn beide in 1910 gebouwd in opdracht van de heer B. vd. Gevel en
het ontwerp was van B. Simons. Links een deur en een zesruits raam en rechts,
eerst het zesruitse raam dan de voordeur en dan de deur van de achterom. De
dakkapellen zijn later aangebracht. Bij 26 is dat al in 1925 gebeurd door A. van
Hoof, niet de dubbele die we nu zien maar twee enkele. In 1978 is hier ook het
smalle woonkamerraam veranderd in een breder raam.
Nr. 28, 30 en 32 zijn ook tegelijk gebouwd, in 1909 in opdracht van A. vd. Gevel.
Nr. 28 en 32 hebben in 1936 in opdracht van A.C. Adriaansen twee dubbele
dakvensters gekregen. In 1977 hebben de drie huizen tegelijkertijd hun drie
zesruits smalle woonkamerramen vervangen door brede ramen met drie
bovenlichten.

G Winkelmanstr 29-33

We steken weer over, waar nr. 29 op zijn beurt staat te wachten. In 1924 is dit
pand gebouwd in opdracht van de heer A. de Jong, een woonhuis met winkel en
doorgang. De deur zat toen nog in het midden, met aan de linkerkant de winkel
en rechts een voorkamer. In 1984 is de deur naar rechts gegaan De ramen boven
hebben nog de originele raamindeling.
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Nr. 31 en 31a zijn gelijktijdig gebouwd in 1959 in opdracht van J. van de
Klundert. Het ontwerp is van L.P.M. de Graaf. Nr. 31a heeft een poort naast de
voordeur en boven zijn woonkamer. We zien naar de mode van die tijd natuurstenen lijsten rond de ramen en deuren. De stalen ramen zijn met hun indelingen
verdwenen.
Bij nr. 33, 35 en 37 krijgen we in het bouwarchief pas informatie te zien vanaf
1964. Dat betekent dat deze woningen van 1906 of eerder dateren. Het waren
zadeldakwoningen die in 1964 een groter woonkamerraam kregen en waarvan
de gevel is 1974 is opgetrokken. Nr. 33 heeft in 1994 zijn kap aan de achterkant
nog verhoogd.
Nr. 39 heeft deze verhoogde gevel met poort in 1966 gekregen. Daarvoor was het
een eenlaagse woning met zadeldak en de voordeur tussen twee smalle vensters.
De oudste informatie over de huizen nr. 41 en 43 betreft een vergunning voor
afvoer van o.a. hemelwater verleend aan F. en M. van Roessel in 1926.
In 1933 verschijnt dan landbouwer J. van Pelt op het toneel. Het gaat om
eenlaagse woningen met zadeldak met in het midden de twee voordeuren en
links en rechts daarvan een zesruits raam. Van Pelt plaats boven de twee
voordeuren een dakkapel. In 1954 laat van Pelt links van nr. 43 een winkel met
spoellokaal bouwen met daarboven een extra bouwlaag. In 1976 wordt de
winkel veranderd in een garage en worden de gevels van de woningen
opgetrokken.

G Winkelmanstr 47-53

Nr. 47 en 49 zijn in 1934 gebouwd als twee dezelfde eengezinswoningen in
opdracht van A. Adriaansen. De raamindelingen zijn bij nr. 49 wat veranderd. Nr.
47 is ingrijpender aangepakt. In 1972 is aan de rechterkant een garage gebouwd,
toen nog met behoud van de achterom. In 2003 is de achterom uit het gevelbeeld
verdwenen. Dit heeft een groter woonkamerraam en een witte gevel opgeleverd.
De nrs. 51 en 53 zijn dezelfde woningen, in 1929 gebouwd met twee
verschillende vergunningen, nr. 51 op naam van de gemeentearbeider
A.Verhoeven en nr. 53 op naam van wever A. Ketelaars. De architectuur is van
A.J.J. de Wijs. De achterom van 51 is dicht gemetseld. De raamindelingen zijn wat
versoberd. De goot wordt gedragen door houten klossen.
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G Winkelmanstr 59-57

Nr. 55 en 57 dateren van 1932 en zijn toen gebouwd door aannemer A. Naber, in
Vlaams verband, kop, strek, kop, strek enz. Jammer dat nr. 55 niet de originele
raamindeling meer heeft en zijn gevel onlangs geschilderd heeft. Het zijn nog
mooie woningen.
Ook nr. 59 is gebouwd door aannemer Naber. Een woning en een loods, gebouwd
in 1927. Nog een mooie erker op de verdieping. Jammer van de rolluiken daar
onder.
We gaan weer naar de overkant waar we vanaf nr. 34 vijf woonhuizen zien, door
aannemer Naber in 1941 gebouwd, nrs. 34 tm 42. De architect was S. Konings.
Gebogen rollagen boven de ramen. Ad merkte al eerder op dat die rollagen bij
veel woningen die in de oorlog gebouwd werden voorkomen. De
raamverdelingen zijn eruit gehaald. Nr. 38 (?), 40 ( 2002) en 42 (2000) hebben
een dakkapel gekregen. Mooie kroonlijsten boven de voordeuren.

G Winkelmanstr 44

Dan volgen twee woningen, gebouwd in 1956, weer door A. Naber, deze keer met
architect L.P.M. de Graaf. Gestapelde ramen in de wederopbouwstijl. Nr. 44 en
het andere huis met zijn voordeur de hoek om in de Mac Allisterstraat op nr. 8.
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M Allisterstr 26-16

M Allisterstr 28-58

Dan lopen we verder deze straat in en zien daar aan de linkerkant woningen
gebouwd door Woningbouwvereniging de Samenwerking met architectenbureau
Oyevaar van Gool de Bruijn uit Amsterdam. Een bekend bureau maar hier
hebben ze toch matig gepresteerd. Schrale jaren ’70 architectuur, gebouwd in
1980. Nr. 16 tm 58, zes woningen en een woongebouw van zestien wooneenheden.
Achter het woongebouw dat we net zagen zien we op nr. 60 het in 1993 door de
Stichting Postduiven Zuid gebouwde clubgebouw. Eenvoudige architectuur. Nu
zit er een tafeltennisvereniging in.

G Barberstr 133-167
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G Barberstr 125-131

We lopen terug en zien de hoek om, aan de linkerkant, weer woningen van de
architecten Oyevaar c.s. verschijnen, van dezelfde Samenwerking. Deze opdracht
behelsde 8 eengezinswoningen en 28 woningen bestemd voor alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens, Generaal Barberstraat nr. 195 tm 141, 139 tm 133
en 131 tm 125.

G Barberstr 40-50

Aan de overkant zien we twee rijtjes van telkens 8 gestapelde
bejaardenwoningen. Deze zijn in 1972 gebouwd in opdracht van de Tilburgsche
Bouwvereeniging en getekend door Bouwbedrijf Post. B.V. Deze 16 woningen
maakten onderdeel uit van een bouwplan van in totaal 56 woningen die zo her
en der verspreid over de stad ongeveer tegelijkertijd door deze twee partijen
gebouwd werden. Alle, dezelfde woningen.
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G Barberstr 1-117 B

G Barberstr 1-117 A

Dan zien we aan het eind van de straat, in twee vleugels tegen elkaar gebouwd
een woongebouw met 59 adressen, Generaal Barberstraat 1 tm 117. Het is in
1972 gebouwd door Van Vliet en Van Dulst’s Bouwbedrijf naar een ontwerp van
Maaskant van Dommelen Kroos Ir Senf Architekten uit Rotterdam. Op de
tekening staat dat het om 44 woningen zou gaan, wij tellen 59 adressen. De
aannemer noemde zijn systeem ‘bouwvliet’. We kijken hier tegen de achterkant
van de flat aan. Vroeger keek deze flat aan de voorkant naar de Ringbaan-Zuid
en nu op het kolossale gebouw van serviceflat het Laar.

G Winkelmanstr 503-631

Dan lopen we langs de rechtervleugel van de bouwvlietappartementen links
weer de Generaal Winkelmanstraat in en zien dan daar op het eind van de straat
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de serviceflat het Laar liggen. Nu zouden ze het een woonzorgcentrum noemen.
Het pand is een laag of zeven hoog, gebouwd in 1972, in opdracht van de
Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden (NCHB) te Amsterdam
naar een ontwerp van Bollen Coumans Schuit. Later is er achter nog een vleugel
aangebouwd, maar het bouwarchief laat daar weinig over los. Het BAG geeft voor
dit pand in totaal 313 adressen op, alle aan de Generaal Winkelmanstraat.

G Winkelmanstr 97-103

We lopen terug naar de ‘oude’ Winkelmanstraat en beginnen daar links op nr.
103. Dit huis is in 1930 gebouwd door stukadoor J. Zandbergen. Het
woonkamerraam had toen nog een jarendertig indeling met drie bovenlichten. In
1957 is er aan de linkerkant een garage bijgebouwd en in 1972 is de
mansdardekap opgetrokken. A.J.J. de Wijs was de architect van het
oorspronkelijke huis.
Nr. 101 en 99 zijn ook door J. Zandbergen gebouwd en ook getekend door de
Wijs. Ze zijn twee jaar eerder, in 1928, gebouwd. Het waren dezelfde huizen. De
dakramen hebben een andere indeling gekregen. Ook de jarendertigindeling van
de woonkamerramen is hier verdwenen.

G Winkelmanstr 74-80

We steken over en zien op nr. 80 tm 74 vier woningen die gebouwd zijn in 1932,
op een plek waar daarvoor een boerderij stond. Landbouwer J. Burgers liet met
architect de Wijs deze woningen bouwen. In 1985 zijn de gevels door de
Gemeentelijke Woning Dienst versoberd. Het zijn nog steeds nette woningen.
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G Winkelmanstr 64-70

Dan volgen vier woningen die afzonderlijk gebouwd zijn en die ik vanwege hun
nog jonge staat slechts summier bespreek. Nr. 70, bouwjaar 1973, nr. 68,
bouwjaar 1973, nr. 66, bouwjaar 1973, ontwerp de bouwkundige J. Toirkens en
nr. 64, bouwjaar 1992, opdrachtgever Stichting R.K. Leven, architect J. Rietveld.

G Winkelmanstr 89-93

We gaan weer naar de overkant waar we op nr. 93, 91 en 89 drie woningen zien
die in 1932 hier gebouwd zijn door de Kinderen J. de Bruijn. Aannemer Naber zal
ze getekend hebben zo te zien aan het ontwerp, maar de naam van Naber staat
niet op de tekening vermeld. Nette woningen.

G Winkelmanstr 87
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En op nr. 87 heeft het ouderlijk huis van de kinderen de Bruijn gestaan. Ik kom
daar namelijk op een bouwvergunning voor een interne verbouwing van 1932 de
naam van Weduwe J. de Bruijn tegen. In 1963 krijgt het meer dan honderd jaren
oude eenlaagse pand een grote dakkapel. ‘Bijna net zo groot als het huis’ zegt
wandelgenoot Ton schertsend. De ramen zijn onderverdeeld in gezellige ruitjes
net als de ramen op de begane grond.

G Winkelmanstr 85-87

Nr. 85 had eenzelfde aanzicht als 87 toen het pand in 1975 als onbewoonbaar
verklaarde woning gesloopt werd. De bouwkundige J.J. van Bossum gaf er bij
herbouw toch een eigen gezicht aan. Ook hier zijn alle ramen met gezelligheid
ingevuld.

G Winkelmanstr 77-83

Dan volgen weer vier woningen van aannemer Naber, gebouwd in 1932, nr. 83
tm 77. Nr. 79 heeft rond 2011 een dakkapel gekregen.
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G Winkelmanstr 69-75

Nr. 75 tm 69 vallen niet echt op maar als je goed kijkt zijn het mooie huizen, goed
geconserveerd. Ronde, teruggelegen voordeuren en op de verdieping houten
bloembakken. Gebouwd in 1937 door aannemer P. van Dooren met architect J.
van Herk. Nr. 75, 71 en 69 hebben nog de originele raamindelingen.
En dan eindigen we aan deze kant deze straat met nr. 67, een in 1970 gebouwd
woonhuis. De ramen hebben ondertussen al een andere indeling gekregen. De
naam van de ontwerper is onbekend.
We steken nog één keer over voor een laatste ronde aldaar.

G Winkelmanstr 52-62

Nr. 62 en 60 lijken twee tegelijk gebouwde huizen te zijn. Van voor de vorige
eeuwwisseling. De voordeuren zijn verlaagd. Ze hebben deze dakkapel in 1984
gekregen toen ze door de Gemeentelijke Woning Dienst gerenoveerd werden. Nr.
58, 56, 54 en 52 zullen ook tegelijk gebouwd zijn, ook vóór 1900. Deze zijn ook in
1984 door de GWD gerenoveerd, behalve nr. 56 dat al vanaf 1981 particulier
bezit was, nadat deze toen onbewoonbaar verklaarde woning in dat jaar gesloopt
en herbouwd was. Nog een mooi rijtje huizen.
Nr. 50, het laatste huis aan deze kant dateert van 1921. Aannemer A. J. Naber
heeft het toen gebouwd, eerst eenlaags met een topgevel en in 1958 heeft hij
architect L.P.M. de Graaf ingeschakeld voor het ontwerp van een nieuwe,
verhoogde gevel.
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M Allisterstr 7 – G Winkelmanstr 73

We steken de straat over en gaan links af de Mac Allisterstraat in. Het huis op de
linkerhoek is nr. 7. Het bouwarchief geeft er geen informatie over maar bij het
BAG kunnen we altijd terecht voor het bouwjaar: 1958.
En dan zijn we aan het begin van een groot bouwplan aangekomen dat zich
uitstrekt over enkele straten en gebouwd is in 1953. Het omvat in totaal 151
woningen en 5 winkelhuizen. De Tilburgsche Bouwvereeniging was
opdrachtgever en Jan en Eduard van der Valk de architect. We zien als het klopt
de in 1989 gerenoveerde versie van de woningen. Ze zijn uit een bescheiden
beurs gebouwd. We zien volkswoningbouw van hoge kwaliteit met hele mooie
betondetails rond de kozijnen en deuren. Ook hele mooie hoekoplossingen met
geïntegreerde winkels aan het Rooseveltplein.

M Allisterstr 5a – Rooseveltplein 64

Eerst hier aan de Mac Allisterstraat nr. 5 tm 1, drie eengezinswoningen van het
type met betonnen borstweringen zonder hekje (type bbz). Dan maakt de straat
een knik die de architect beantwoordt met een stukje gevel met aan de
bovenkant een timpaan met daaronder twee lisenen. Dan volgen twee bbbzwoningen aan het Rooseveltplein, nr. 65 en 64, gevolgd door een derde
bbzwoning, nr. 63 die gekoppeld is aan een (voormalige) winkel op de hoek.
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Eisenhowerstr 2-16

Eisenhowerstr 1-11

Eisenhowerstr 21

En dan zijn we in de Eisenhowerstraat aangekomen, en zien daar links nr. 2 tm
36 van het type bbbz en rechts nr. 1 tm 39, van het type met hekje, bbbm, in
totaal 34 woningen. Nr. 35 en 33 zien er zonder rolluiken nog mooi uit met hun
warm grijze betonkleur.
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K Doormanlaan 11-1

K Doormanlaan 1-9

K Doormanlaan 1 K
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K Doormanlaan 15-13 D

We lopen de straat uit en komen dan in de Karel Doormanlaan. Van de ene
verassing vallen we in de andere, hier ook prachtige huizen, maar uit een iets
andere portemonnee gebouwd. Evenwichtige gevels met stalen ramen, een kap
met een genuanceerde kleur OVHpannen. Geraffineerde hoekoplossingen met
een klein betonnen kunstwerkje. Het zijn 30 woningen, gebouwd in 1956, in
opdracht van de Gemeente Tilburg, onder architectuur van Jan en Eduard van
der Valk. Eerst naar links, nr. 1 tm 11 dan terug, naar rechts, nr. 13 tm 23. Dan
naar rechts de Montgomerystraat in voor het vervolg van het Van der Valk/TBVplan, rechts nr. 32 tm 2, het type zonder hekje en links nr. 31 tm 1, het type met
hekje, in totaal 32 woningen.
En dan weer rechts via het winkelwoonhuis op nr. 55 het Rooseveltplein op
waar dan weer zeven woningen zonder hekje, met de timpaangevel weer op de
knik, volgen, nr. 56 tm 62.
We lopen weer terug naar de kruising met de Mongomerystraat en vervolgen
dan onze weg aan het Rooseveltplein, eerst weer zeven woningen met de knik en
dan het winkelhuis, nr. 54 tm 47.

Rooseveltplein kunst

Op het Rooseveltplein zien we een bronzen Mariabeeld met kind. Het staat hier
sinds 1960 op initiatief van de buurtbewoners. Hein Koreman heeft het beeld
gemaakt: Maria, als beschermvrouwe van de verzetsstrijders.
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M Wavellstraat

Dan gaan we linksaf de Maarschalk Wavellstraat in waar het Van der Valk
verhaal van de vorige straten wordt voortgezet met links de ‘zonder’-woningen
op nr. 2 tm 24 maar nu ook rechts deze ‘zonder’-woningen op nr. 1 tm 23, in
totaal 24 woningen, waarbij nr. 1 en 23 een extra smal type zijn. Het betreft nog
steeds het bouwplan van de TBV met bouwjaar 1953.

K Doormanlaan 59-49

En dan gaan we weer de Karel Doormanlaan in waar we verder gaan met het
30-woningenplan van de Gemeente Tilburg, bouwjaar 1956, ook van de
architecten Van der Valk. Eerst links, nr. 25 tm 35 en dan weer terug rechts voor
nr. 37 tm 47 en dan nog eens een rij van zes woningen nr. 49 tm 59.
Iemand heeft zijn ramen wit geschilderd.
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G Crerarstr 10

Dan lopen we dit laatste rijtje weer terug en slaan dan linksaf de Generaal
Crerarstraat in waar het plan Berkdijk weer voortgezet wordt met rechts nr. 20
tm 2 en links nr. 15 tm 1, in totaal 18 woningen. Ook hier net als in de vorige
straat geen woningen met hekje en ook weer op nr. 15 en 1 het extra smalle type.
Dan gaan we weer het Rooseveltplein op eerst naar links voor de nummers 46
tm 39 en dan terug voor de volgende nummers 38 tm 31, een herhaling van wat
we eerder zagen. Iemand heeft zijn betonkleurige borstweringsplaat wit
geschilderd.

G Pattonstr 2-12

En dan slaan we links af de Generaal Pattonstraat in voor de laatste zes
woningen( nr. 2 tm 12 ) van het 151 woningen en 5 winkelhuizen tellende
bouwplan Berkdijk van 1953, gerenoveerd in 1989. We zetten beide plannen
Karel Doormanlaan en Berkdijk op onze HIPlijst, niet alleen vanwege hun
architectuur, maar ook vanwege hun stedenbouwkundige kwaliteit, de schuine
ligging van de bouwblokken t.o.v. de straat in de Karel Doormanlaan maar ook
het ontsluiten van de woonstraten richting Rooseveltplein.
We lopen het Rooseveltplein in westelijke richting af totdat we aan de RingbaanWest komen waar we links op de hoek op nr. 360 een tankstation aantreffen.
‘Een benzineverkooppunt’ zouden ze in 1978 gezegd hebben toen P. van
Beurden dit verkooppunt realiseerde.
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JvZantenstr 69-81 A

JvZantenstr 69-83 B

JvZantenstr 69-83 D

We lopen weer terug in oostelijke richting en slaan linksaf de Johannes van
Zantenstraat in. Links zien we de indrukwekkende portiekflats van de
architecten P. Tooten en J. van Ginderen uit Veghel, gebouwd in 1954 door
Grootels Bouwmij uit Eindhoven. Dit ensemble is in het Stoarapport Architectuur
en Stedenbouw Tilburg 1940 – 1970 een van de toonbeelden van de
wederopbouw genoemd.
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J Erasstr 1-25

L Lansdorpstr 1-25

Verspreid over de Jan Eras- Loek Lansdorp- Pater Bleijs-, Pieter Brinkmanen René Norenburgstraat staan ze hier ruim in het parkachtige groen en, ik
citeer enkele passages uit het Stoarapport, “niet strak in het gelid, maar vanaf de
Ringbaan gezien verspringend t.o.v. elkaar. Hierdoor is de herhaling minder
streng.”

JvZantenstr 17-33 Db

“De gevels zijn opvallend fijnzinnig gedetailleerd. Bijzonder is bijvoorbeeld het
spel van gevelopeningen en het effect van de korfvormige hekwerkjes op de
balkons.” Maar ook voor deze flats komt de monumentale status (als die er komt)
te laat. Het iele staal in de ramen is bijna in alle woningen vervangen door een
breder aluminium profiel, de elegante geschilderde balkons die van onder naar
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boven naar buiten wijken zijn bij de meeste flats vervangen door ongeschilderde
balkons met rechte spijlen . Ook heeft bij de laatste schilderbeurt het terug
liggende bakstenen muurtje direct onder het platte dak, dat zwart geschilderd
was om het dak visueel los te krijgen van het onderliggende gebouw, bij iedere
flat een andere kleur gekregen waardoor het beoogde effect, zeker bij de witte
kleur, verloren is gegaan. Maar de totaalindruk van deze flats is nog steeds
indrukwekkend. We zetten alle flats op de HIPlijst.
Dat levert de volgende administratie op. Links de afslag van de Jan Erasstraat in,
eerst het woongebouw links, de adressen Johannes van Zantenstraat 73 tm 83
en Jan Erasstraat 26 en 27 en dan het grote woongebouw recht voor ons nr. 1,
1a, 2 tm 8, 8a, 8b, 9 tm 16, 16a, 16b en 17 tm 25.
Dan de afslag van de Loek Lansdorpstraat, het woongebouw links, Johannes van
Zantenstraat 53 tm 67 en Loek van Lansdorpstraat 26 en 27 en dan weer het
grote woongebouw, nr. 1, 1a, 2 tm 8, 8a, 8b, 9 tm 16, 16b en 17 tm 25.

JvZantenstr 52-50

We onderbreken ons administratiewerk een moment doordat de overkant van
de Johannes van Zantenstraat om aandacht vraagt. Daar zien we de eerste rij van
14 woningen van een totaal bouwplan van 170 woningen dat Ir. Jan de Jong,
directeur van Publiek Werken hier heeft gerealiseerd in 1950 in uitbreidingsplan
Berkdijk. De raamindelingen van de gevels zijn gewijzigd, het woonkamerraam
was in vieren verdeeld, de voordeur was aan de onderkant gesloten en had aan
de bovenzijde een vierruits raam. Ook de vier ramen boven waren vierruits. Dan
is het merkwaardig dat deze vierruitsverdeling nergens meer bij de renovatie is
teruggekeerd terwijl er bij de bovenramen wel gekozen is voor een
onderverdeling maar dan voor een louter horizontale indeling die de stijl van de
jarendertig kenmerkte. Jammer, de sfeer van de wederopbouw is verdwenen.
Het betreft de nummers 64 tm 38.
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JvZantenstr 36

Nu we toch bezig zijn aan deze kant pakken we nog even door.
Nr. 36 het pand op de hoek met vooral aan de achterkant nog typerende
jarenvijftig architectuur. Het pand is gebouwd in 1951 in opdracht van
banketbakker A.A.J. Kriellaars – ja, dezelfde achternaam staat er nog steeds op-,
een winkelhuis met bakkerij, naar een ontwerp van N.H. Pontzen. In grote lijnen
zijn de gevels dezelfde gebleven. Alleen de etalage in de zijgevel is in 1984 dicht
gemetseld.

JvZantenstr 34

Op nr. 34 zien we een in 1952 gebouwd winkelhuis. De opdrachtgever was
winkelier J. Jonkers en N.H. Pontzen tekende ook hier voor het ontwerp. In 1978
is de winkelbestemming in een woonbestemming veranderd. Daarvoor was er op
de plaats van de huidige voordeur en het rechter beganegrondraam een
winkeldeur tussen twee etalages.
Ook nr. 32 is een ontwerp van N.H. Pontzen geweest. Deze keer was het J. de Jong
die dit winkelhuis liet bouwen, in 1953. Rechts waar nu de roldeur zit zagen we
toen twee achtruits deuren die toegang gaven tot een bergplaats. Het raam hier
boven was liggend zesruits en de twee andere ramen waren vierruits.
Pontzen houdt niet op. Ook het volgende huis op nr. 30 is van zijn hand. De heer
W. Tilburg was deze keer opdrachtgever. We zien hier een opvallende liseen op
de gevel. Meestal wordt die gecombineerd met een andere liseen maar hier is dat
niet het geval. Het woonkamerraam was oorspronkelijk liggend zesruits zoals
het raam erboven.
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Nr. 28 is ook als winkelhuis gebouwd, met slagerij, in opdracht van A.M.L. van
Puijenbroek, in 1953. Van de architectuur van P.M.J. Wayers zijn alleen de ramen
boven overgebleven.

JvZantenstr 26

Nr. 26 is in 1954 gebouwd door de heer L. Drijvers, naar een ontwerp van
architect Drijvers uit Oisterwijk. De ramen boven waren vierruits en het
woonkamerraam was zesruits. Het is nog steeds uitgebouwd en gedragen door
houten klossen.

JvZantenstr 24

Nr. 24 heeft met zijn voornamelijk glazen gevel een heel ander gezicht dan de
andere bebouwing in deze straat gekregen. Het ontwerp is van Jan Remmers
Alph. Zn. en zijn opdrachtgever is Is. Jonkers. Het betreft een winkelhuis met
wijnkelder. Er is niet veel aan de gevel veranderd.
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JvZantenstr 12-18

En dan krijgen we weer woningen van de Amsterdamse architecten Oyevaar, van
Gool, de Bruijn, gebouwd in 1980 in opdracht van Woningbouwvereniging
Samenwerking. Nieuwe Lelijkheid noemden wij eerder de stijl van de jaren
zeventig. Nr. 22 tm 12.
We gaan weer verder op de plaats waar we aan de overkant waren gebleven:
de afslag van de Pater Bleijsstraat, het woongebouw links, Johannes van
Zantenstraat 35 tm 51 en Pater Bleijsstraat 20 en 21 en de het grote, maar nu
iets kleinere woongebouw nr. 1, 1a, 2 tm 9, 9a, 9b en 10 tm 19.
Dan is de afslag Pieter Brinkmanstraat aan de beurt, het woongebouw links,
Johannes van Zantenstraat 17 tm 33 en Pieter Brinkmanstraat 20 en 21 en
het grotere woongebouw nr. 1, 1a, 2 tm 9, 9a, 9b en 10 tm 19.
En tot slot hebben we de René Norenburgstraat met het woongebouw links,
Johannes van Zantenstraat 1 tm 15 en René Norenburgstraat 10 en 11 en in
het andere woongebouw nr. 1, 1a, 2 tm 9.

R West 326-328

We steken de René Norenburgstraat over en zien daar met het adres aan de
Ringbaan-West nr. 328 het in 1984 gerealiseerde kantoorgebouw van Van
Luxemburg en de Kok B.V. een ontwerp van Architekt F. van Hest uit
Hilvarenbeek. Het lijken verspringende volumes van lichte bakstenen gevels die
met in lamellen verpakte glazen torentjes verbonden worden.

27

Berkdijksestr 122-120

We lopen via de R. Norenburgstraat naar de Berkdijksestraat waar we links aan
de linkerkant nog twee heel oude woningen zien op nr. 120 en 122. We schatten
ze van vóór 1900. De Gemeentelijke Woning Dienst heeft er in 1981 nog nieuwe
bergingen achter gebouwd en nr. 122 heeft bij een renovatie in 1987 een
dakkapel gekregen. Nog mooie gevels met die geprofileerde wit geschilderde
kroonlijst.

Berkdijksestr 120 Ds

Dan valt plotseling ons oog op een gevelsteen met de bevrijdende boodschap: ‘B.
van Roosendaal 1 aug. 1900’.
We lopen terug door de Johannes van Zantenstraat tot nr. 36 en daarna linksaf
de Churchilllaan in. Daar treffen we op nr. 70 tm 58, aan de rechterkant de eerste
rij van een plan van in totaal 85 woningen die hier rond de Churchilllaan en Coba
Pulskenslaan gebouwd zijn in opdracht van en ontworpen door Publieke Werken
van de Gemeente Tilburg, gebouwd in 1952. De woningen lijken veel op de
woningen van het 170-woningen plan waarvan we net in de J. van Zantenstraat
een rijtje zagen zeker nu ze onlangs door een zelfde architect gerenoveerd
werden.
We zien hier het type B waarbij de helft van de gevel risaliseert. In het
risaliserende deel zien we het woonkamerraam en daarboven het slaapkamerraam. Dat waren vroeger beide twee ramen, boven twee vierruitsramen en
onder twee staande zesruits ramen. Ook hier zien we niets van die verticaliteit
terug, integendeel, boven zijn ook hier de ramen horizontaal ingedeeld. Het
risaliserende deel van de eindwoningen is wit geschilderd.
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C Wortelstraat 2-28

We gaan rechtsaf de Cor Wortelstraat in waar het 170 woningenplan van 1950
van Publieke Werken wordt voortgezet, rechts nr. 1 tm 27 en links nr. 2 tm 28, in
totaaal 28 woningen. Het zijn het zelfde type woningen als we net zagen in de J.
van Zantenstraat.

Rooseveltplein 24-19

We gaan rechtsaf het Rooseveltplein weer op. Ook daar zien we op nr. 30 tm 25
zes dezelfde woningen van het 170 woningenplan. We lopen weer terug en weer
verder, nr. 24 tm 19.

H Verbuntstraat
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We gaan linksaf de Henri Verbuntstraat in. Een herhaling van zetten. Links nr. 27
tm 1 en rechts nr. 28 tm 2. Alle woningen van het 170-woningenplan van 1950.

Churchilllaan 44-56

We gaan linksaf weer de Churchilllaan in, de linkerkant, nr. 44 tm 56, weer zeven
woningen van het 85-woningenplan van PW. Met de risaliserende gevels, van
1952.

Churchillplein 1-6

Bij nr. 56 steken we de straat over en komen zo op het Churchillplein. Aan de
linkerkant wordt op nr. 1 tm 6 het 85 woningen plan van 1952 vervolgd met het
type B, dat ook het zelfde eruit ziet als het enige type van de 170-woningen.

Churchillplein 8.03-8.02
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Op nr. 7 en 8 zien twee woningen die hier in 1969 gebouwd zijn, nr. 7 getekend
door J. Embrechts en nr. 8 door J.A.P. Spijkers uit Goirle.

Churchillplein 8e-8a

Vervolgens zie we aan de overkant als we teruglopen op nr. 8a tm 8g zeven
woningen die horen bij een totaal plan van 21 woningen dat hier en aan de
Berkdijksestraat in 1986 gerealiseerd is in opdracht van Publieke Werken. Het
ontwerp is Buro voor Architektuur Pieter Ghering, gebouwd in de grauwe steen
van die tijd, met veel trespa en andere kunststof, wel onderhoudsvrij.

Churchillplein 9-42

En dan volgen op nr. 9 tm 42 in totaal 34 woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens gebouwd in 1980 in opdracht van Woningbouwvereniging
Samenwerking naar een ontwerp van Oyevaar, van Gool, de Bruijn Architecten
uit Amsterdam. We zagen vandaag al eerder woningen van deze combinatie. Nu
in twee en gedeeltelijk in drie lagen of eigenlijk in drie en vierlagen als je de
daklaag die hier ook volledig bewoond wordt mee rekent. Woningbouw met
weinig pretenties, meer gericht op productie dan op schoonheid. En dan hopen
dat de prijs het goed maakt.
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Churchilllaan 29-39

En dan gaat het plein bijna ongemerkt over in de Churchilllaan. Links nr. 39 tm
29. Zes woningen van het 85-woningen plan, type B, 1952.
Aan de overkant nr. 42 tm 30, zeven woningen, ook van de 85, maar nu weer van
het type A, 1952.

JvdMortelstr 4-10

We gaan linksaf de Joost van de Mortelstraat in. Daar zien we aan de linkerkant
op nr. 9, 7 en 5 en daar tegenover op nr. 10 tm 4 in totaal zeven woningen die
hier gebouwd zijn in 1955 door aannemer H.L. Cools naar een ontwerp van Jan
Robben. Nr. 7 heeft een dakkapel gekregen in 2004. Het woonkamerraam heeft
zijn indeling – dezelfde als het raam erboven- verloren.

JvdMortelstr 3
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Op nr. 3 is in 1937 op naam van aannemer W. Donders een winkelhuis en
bakkerij gebouwd, met een etalageraam hier in de straat en een de hoek om in de
Berkdijkstraat. Ik zie een naam van A. Dumoulin op de tekening van 1937 staan.
Dat zal de architect geweest zijn. In 2002 is het pand vergroot en gespitst in drie
wooneenheden, nadat de winkelbestemming al in 1987 in een woonbestemming
veranderd was.

JvdMortelstr 3a

De straat lijkt de oorspronkelijke verkaveling niet gevolgd waardoor er een
merkwaardig voortuintje is ontstaan, een Verbeterpunt ?

Berkdijksestr 92-90

We gaan linksaf de Berkdijksestraat in. In tegenstelling tot wat de op grond van
de straatnaam zouden kunnen verwachten zien we geen berken. Wat zijn het
wel? Platanen?
Op nr. 86 tm. 92 zien we vier woningen die in twee vergunningen gebouwd zijn
in 1936 door aannemer W. Donders, dezelfde die hier naast ook de
bakkerswinkel bouwde. Ook deze woningen bouwde hij met architect (?) A.
Dumoulin. De ramen lijken nergens meer de originele stalen? houten te zijn maar
de indeling van nr. 92 lijkt nog de veel op die van 1936. In 1961 heeft F.A. Maas
de woonkamers van nr. 88 en 90 laten veranderen in winkelruimtes. De etalage
van 88 is nog te zien.
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Berkdijksestr 96-94

Dan zien we op nr. 94 en 96 twee toch wel heel aparte woningen, gebouwd in
1954. De architect was Ir. G. Beekers. Een heel mooie ingangspartij met een
zonnig timpaantje of topgeveltje dat net boven de goot uitkomt. We zetten ze na
enige aarzeling op de HIPlijst. De aarzeling vanwege de afwijkingen van de
oorspronkelijke tekeningen. Alle grote ramen waren oorspronkelijk in vier
ruiten verdeeld. En de natuurstenen banen in de topgevels zijn geschilderd en bij
iedere woning in een andere kleur. Ook zien we dat het voegwerk van de twee
woningen er anders uit ziet. Dat van nr. 94 is wat opvallender dan 96.

Berkdijksestr 98

Nr. 98 is al vanaf de bouw in 1954 winkelhuis. Het werd toen gebouwd in
opdracht van Mej. P. Vrins naar een ontwerp van N.H. Pontzen. De drie ramen
boven waren toen nog zesruits liggend ingedeeld. De winkel is beneden aan de
rechterkant in 1964 door een Hr. J. Stevens uitgebreid. Dezelfde naam Stevens
zien wij nu nog de gevel sieren.
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Berkdijksestr 100-104

En dan zetten wij een paar passen naar voren om de gevels van de volgende drie
woningen te kunnen passeren. Zij staan nog steeds niet in de nieuwe rooilijn die
de gemeente al heel lang geleden heeft vastgesteld. En dat is maar goed ook. Ze
staan er, ook uit het gelid, nog steeds goed bij, al meer dan honderd jaar. Op nr.
100 kom ik de naam van arbeider J. van Asten in 1916 tegen en op nr. 104 de
naam van landbouwer C. van Meeuwen. De dakkapel van 100 dateert van 2002.
Dan volgen, weer enkele stappen naar achteren, keurig in het nieuwe gelid, twee
woningen die horen bij het bouwplan voor in totaal 21 woningwetwoningen die
Publieke Werken hier in 1986 gebouwd heeft en waarvan we we net aan het
achterliggende Churchillplein al een aantal zagen. De architectuur is van Pieter
Ghering. Ook hier veel wit plaatwerk.

Berkdijksestr 114

Nr. 114 heeft deze gevel, maar dan zonder dakkapellen, gekregen in 1978 toen
het woonhuis op nr. 112 en het winkelhuis op nr. 114 éen winkelhuis werden:
nr. 114. Het ontwerp van deze gevel was van Architektenburo Backx-Swillens en
de opdrachtgever H. Tilemans. In 1913 had Johannes Wijnen bij de twee huisjes
een berging met privaat gebouwd en in 1924 heeft dezelfde Wijnen het zadeldak
verbouwd tot mansardekap. In 1967 werd deze kap opgetrokken en kregen de
woningen een tweelaagse gevel.
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Berkdijksestr 118-116

Berkdijksestr 116 D

Nr. 116 en 118 zijn als woning en winkelhuis met kokerij en rookschouw in
1938 gebouwd door vleeshouwer A.C.W. Franken de Kock naar een ontwerp van
A.A.C.J. de Chêne. Nr. 116 heeft nog zijn oorspronkelijke gevel met witte
veelruitsramen. Die zijn bij 118 vervangen door blank glas-in-lood. Ook het
stuukwerk boven de winkelingang zal een latere toevoeging zijn. Op nr. 116
stond al in 1922 een eenlaags huisje met zadeldak dat bewoond werd door de
magazijnknecht s.s. A. W. Michielsen.
We lopen weer terug naar de Joost van de Mortelstraat en vervolgen daar de
Berkdijksestraat in oostelijke richting.

Berkdijksestr 70-76
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Eerst zien we op nr. 76 tm 70 vier woningen die nog in het oude ‘gelid’ staan. De
stoep is er amper anderhalve meter breed. Nr. 76 en 74 zijn in 1909 gebouwd
door J. Vermeer en 72 en 70 in 1906 in opdracht van P. Graafmans. Toen nog alle
woningen met zesruits vensters. Bij een renovatie door de Gemeentelijke
Woning Dienst in 1985 zijn de veluxvensters in het dak aangebracht. Mooie
woningen die nog gaaf bewaard zijn. Ze verdienen een plaats op onze HIPlijst.

Berkdijksestr 68a-60

Dan wijkt de gevelrooilijn weer, te beginnen bij nr. 68a. Dit pand en het volgende,
nr.68, dat sinds enige tijd ook het vroegere pand nr. 66 omvat zijn in de jaren ‘50
ontworpen door Gérard Doomen die jaren lang chef de bureau is geweest op het
kantoor van architect Jos. Bedaux in Goirle. Nr. 68a werd in 1957 gebouwd in
opdracht van A.C.J. Broers en nr.68 in 1953 door aannemer W. Dusee. Doomens
eigen woning, nr. 66 moet ook van die tijd dateren. Nr. 68a heeft nog de originele
raamindeling en bij nr. 68 zijn alle onderverdelingen uit de ramen verwijderd.
Alleen de voordeur van 66 heeft nog het originele jarenvijftig uiterlijk. Lange tijd
werden de gevels hier versierd met speciale Bedauxfestoenen (gevelversieringen).
Het pand nr. 64 is in 1955 gebouwd in opdracht van G. van Kempen. De naam
van de architect is niet te lezen. Het raam op de begane grond dat oorspronkelijk
een jarendertig indeling had is gewijzigd en ingekort.
Nr. 62 is een huis dat samen met een magazijn in 1967 gebouwd is en getekend
is door J.Bots uit Boxtel.

Berkdijksestr 60
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De nummers 60, 58 en 56 zijn drie identieke woningen geweest die met
afzonderlijke bouwvergunningen door particuliere opdrachtgevers in 1966
gebouwd zijn. Het ontwerp was van Architektenburo J.G. Mulders. Nr. 58 en 56
hebben nog in grote lijnen dezelfde gevels gehouden maar bij 6o is de voorgevel
in zijn geheel in 1998 vervangen en gewijzigd in de gevel die we nu zien. De
dakkapel van nr. 58 moet er rond 2010 op gezet zijn.
En dan sluiten we de rij af met nr. 42. Deze woning met bedrijfsruimte werd in
1962 gebouwd door schilder F. Kokke naar een ontwerp van Architectenbureau
J.H.W. Mijland. Een nette woning.

Coba Pulskenslaan 15-9

We gaan rechtsaf de Coba Pulskenslaan in. Aan de rechterkant zien we daar op
nr. 9 tm 15 vier woningen die aannemer H. Cools hier in 1956 gebouwd heeft
samen met Ouborg en vd. Weegen Arch. BNA. De ramen van de woonkamer en de
daar boven gelegen slaapkamer hadden een indeling die we nog alleen maar bij
het slaapkamerraam van nr. 13 zien.
We lopen door en gaan rechtsaf de Churchilllaan weer in waar we aan de
rechterkant op nr. 1 tm 15 acht woningen zien van een nog niet gezien plan van
Ir. J. de Jong van PW, een plan voor 22 woningen, acht hier en 6 en 8 in de Coba
Pulskenslaan. Ze hebben dezelfde gevels als de 170 woningen.
Dan vervolgen we op nr. 17 tm 27 met nog eens zes woningen van het al bekende
plan Berkdijk, 85 woningen Publieke Werken, type B.
Dan gaan we op de hoogte van woning nr. 27 linksaf de Rob van Spaendonckstraat in. Daar zien we op nr. 1 tm 27, rechts en 2 tm 28, links, 28 woningen van
het plan voor 170 woningen van Ir. Jan de Jong van Publieke Werken, gebouwd
in 1950. De woningen hadden oorspronkelijk raamindelingen is de stijl van de
wederopbouw. De vier bovenramen waren in vierruits en ook het
woonkamerraam was in vieren gedeeld en had niet die jarendertigachtige
bovenlichten die ze nu hebben.
We gaan de straat uit en komen weer op het Rooseveltplein waar we eerst even
naar rechts gaan voor nr. 18 tm 13 en dan naar links voor nr. 12 tm 6, in totaal
twaalf woningen ook van het 170-woningenplan. Er is zoals eerder gezegd maar
één type. En voordat we de volgende straat in gaan kijken we nog even verder en
maken het plein aan deze kant of met nog eens zes woningen, nu 6 tm 1
genummerd, ook deel uit makend van het 170-woningenplan.
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En dat plan gaat nog even door in de Wim Berkelmansstraat. Links nr. 27 tm 1 en
rechts 28 tm 2, in totaal weer 28 woningen. Bouwjaar 1950. Ik geloof dat we ze
nu alle 170 gehad hebben.
We gaan de Churchilllaan weer in en gaan daar even links voor de nummers 28
tm 16 om dan naar rechts te gaan voor de nummers 14 tm 2, in totaal weer
veertien woningen van het 85-woningen plan van Publieke Werken, gebouwd in
1952 van het type A met het risaliserende geveldeel.
We gaan rechtsaf de Coba Pulskenslaan in en zien daar dat we nog een rij van de
170 woningen niet gehad hadden. Deze rij dus, nr. 17 tm 39, nog eens 12
woningen.
We lopen de straat uit en komen zo weer op het Rooseveltplein waar we naar
links oversteken. Daar zien we nog huizen die bij het plein horen. We beginnen
op de hoek op nr. 66. Deze woning werd in 1972 gebouwd. De architectuur is van
L.P.M. de Graaf. De gevel is na 1972 onveranderd gebleven.
Nr. 67 en 68 zijn in 1973 gebouwd en hier heeft Pierre van Roosendaal de
woningen ontworpen. In de kleur van die tijd: bruin, beige.
De woning op nr. 69 is in 2015 gebouwd op een bestaande garage. Het ontwerp
is van een technisch tekenbureau.
Dan volgt op 72 nog een eenlaags pand met een kantoorbestemming, zo lijkt het.
Het bouwarchief verstrekt geen informatie over het pand.

Rooseveldplein 82-83

Op nr. 82 en 83 zijn twee woningen in aanbouw sinds oktober 2020. Rovoo
Vastgoed B.V. uit Heukelom zijn opdrachtgevers en een tekenbureau heeft voor
het ontwerp gezorgd.
Nr. 84 en 85 zijn gebouwd in 1960, identieke huizen met afzonderlijke
bouwvergunningen. De naam van de architect valt niet te lezen. Een beetje
kantoorachtige entree. We zien de gestapelde puien in de wederopbouwstijl. Ook
hier is het materiaal van de borstwering gewijzigd. ‘Gewassen graniet’ staat er op
tekening, maar we zien iets anders.
Dan lopen we weer terug de Coba Pulskenslaan in, waar we weer een nieuwe rij
Publieke-Werkenwoningen zien, nr. 42 tm 30, van het 22 woningenplan. Deze
keer zijn het er acht, bouwjaar 1951.
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Dr T Brandsmaplein 20-15

Dan gaan we rechtsaf en worden we op het Dr. Titus Brandsmaplein getrakteerd
op nog meer Publieke-Werkenwoningen, dit keer van het 1952-plan, de 85
woningen. Eerst aan de rechterkant nr. 20 tm 15, zes woningen van het type A
met de gedeeltelijk wit geschilderde eindwoningen, bouwjaar 1952.

Dr T Brandsmaplein 7-9a A

Voorbij de laatste woning gaan we naar links en zien daar rechts aan de overkant
een vierkante gesloten gevel die opzij toegang geeft tot de nrs. 7, 7a, 8, 8a en 9 en
9a. Samen met een gebouw aan de Laarstraat betreft het in totaal 18
zorgwoningen die hier in 2005 gebouwd zijn door TIWOS.

Dr T Brandsmaplein 6-1

Dan gaan we naar links en treffen daar op nr. 6 tm 1 nog eens zes woningen van
het type B, weer van het project 85 woningen bouwjaar 1952.
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Vervolgens weer terug naar de Coba Pulskenslaan voor het derde deel van de 22
woningen van PW, bouwjaar 1951, nr. 28 tm 22, in totaal zes stuks.

M Goselingplein 20-15

M Goselingplein 1-6

Dan gaan we weer de hoek om en komen zo op het Minister Goselingplein
terecht. Hier hebben we drie wanden met woningen van het 85 woningen plan,
bouwjaar 1952. De rechterwand, nr. 20 tm 15, zes woningen van het type A, de
wand aan de overkant, nr. 14 tm 7, acht woningen van het type C en de
linkerwand, nr. 6 tm 1, zes woningen van het type B. Het type C zien we hier
voor het eerst. Ook deze woningen hadden oorspronkelijk gevels in de
wederopbouwstijl, met vriendelijke zes of vierruits ramen. Zo waren de drie
ramen in de dakkapellen in vier ruiten gedeeld en was het woonkamerraam
liggend zesruits.
Architect Pierre van der Geld heeft in het jaar 1999 in opdracht van TIWOS in het
kader van een grootschalige renovatie het gezicht van 295 woningen op die
wijze veranderd.
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Coba Pulskenslaan 16-10

We vervolgen onze weg over de Coba Pulskenslaan met de nummers 16 tm 10.
Ze zijn net als de vier woningen aan de overkant gebouwd door aannemer H.L.
Cools met Ouborg en v.d. Weegen. Een jaartje eerder, in 1955. Eén
slaapkamerraam aan de overkant had nog een juiste raamindeling. Hier geen
enkel raam.

Berkdijksestr 40

We gaan rechtsaf de Berkdijksestraat weer in en zien daar op de hoek op nr. 40
een eethuis met bovenwoning. Het pand is in 1960 in drie lagen hoog gebouwd
door C.A. van Asten naar een ontwerp van Architectenbureau Heerkens. Rond
1979 is het een horecapand geworden en dan kom ik de naam tegen van Mevr. A.
Elisen van Loon. Eerst is het pand aan de achterzijde uitgebreid en in 1983 heeft
het een aanzienlijke uitbreiding aan de voorkant gekregen, een ontwerp van
Architectenbureau van C.A.A. Verberk. B.V.
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Berkdijksestr 38a-28

Dan volgt weer een rijtje woningen uit Amsterdam van de Architecten Oyevaar
van Gool de Bruijn, gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging
Samenwerking. We zagen er vandaag al meer van. Veel van hetzelfde. Grauwe
gevels. Zes eengezinswoningen en acht woningen voor tweepersoonshuishoudens. Nr. 38a, 36a, 34 tm 28, 28.01 tm 28.08.
Dan maakt de straat een soort achterom en wordt in 1986 heel vindingrijk,
blijkbaar was de woningnood hoog, een plan ontwikkeld voor in totaal 21
woningen, op twee locaties die in onmogelijkheid niet voor elkaar onderdoen, de
eerste zagen we vandaag al aan het Churchillplein en hier de tweede, de
architectuur is van Buro voor Architektuur Pieter Ghering. De opdrachtgever
was Publieke Werken. Hier is het gelukt om negen woningen aan deze achterom
kwijt te raken: eerst rechts, achter de woningen van Oyevaar c.s., nr. 24 c tm 24
a, nr. 24, vier woningen en dan aan de overkant vijf woningen nr. 22 en 22a tm
22d.

Berkdijksestr 20c-20

En dan zien we als toegift aan de Berkdijksestraat nog eens drie woningen op nr.
20c, 20b en 20a. De achterom en het bijbehorende parkeerterreintje verderop
zou in onze ogen voor het predikaat Verbeterpunt in aanmerking komen.
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Berkdijksestr 20-12

En dan volgt een lange rij woningen die van voor 1900 moeten zijn en die alle
gemeen hebben dat ze in 1985 gerenoveerd zijn en een plat dakvenster in hun
dak hebben gekregen. We noemen wat namen van voormalige bewoners van de
huizen. Nr. 20 en 18 die tegelijk gebouwd zullen zijn: 1914, stukje aanbouwen,
J.B. Tooten, steenkolenhandelaar, nr 16, 1915, aanvraag hemelwaterafvoer H.
van der Poel, timmerman.

Berkdijksestr 10-4

De nummers 10 tm 4 hebben gezamenlijk in 1931 hun afvoer van regenwater
e.d. geregeld. Bij de nrs. 6 en 4 zien we dat de gevels in het verleden flink
verbouwd zijn. Waarschijnlijk is hier ook de kap in een mansardekap gewijzigd.
Het moet allemaal voor 1906 gebeurd zijn of zonder bouwvergunningaanvraag
want het bouwarchief zwijgt er over.
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Laarstr 1-5

We gaan rechts af de Laarstraat in. De dorpse entree van Tilburg. Hier op de
hoek beginnen we weer met een paar hele oude panden alle met mansardekap.
Nr. 1 heeft op de afgeschuinde hoek een mooi topgeveltje met een halfrond raam
en daaronder de winkeldeur. De oudste informatie gaat over een interne
verbouwing in 1931 van H. van Boxtel. In 1955 verandert Drogisterij Cevast (C.
van Asten) zijn gevel: twee ramen wordt één groot winkelraam. In 1979 komt er
een kapsalon in het pand. Nr. 3 en 5 zullen in één keer gebouwd zijn, ook vóór
1900. Het bouwarchief heeft er geen boodschap aan.

Laarstr 7

De oudste informatie die we op nr. 7 aantreffen betreft de waterafvoer van
bakker W. van Heeswijk in 1925. In 1934 komen we de naam van metaaldraaier
M. Gelens die er dan een winkel heeft. In 1994 verschijnt er rechts in de gevel
een poort. Het pand ziet er met zijn blokstucwerk met daaronder een plint en
zijn fraaie dakkapel boven de deur nog oorspronkelijk uit. We plaatsen het op
onze HIPlijst.
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Laarstr 9

De gevel van nr. 9 is vele malen in zijn lange geschiedenis veranderd. Al in 1925
komen we er de naam tegen van bierbottelaar M. Prince. In het pand zitten dan
vijf ramen en twee deuren. Daarvoor waren het vier ramen en drie deuren. In
1959 wordt de gevel ingrijpend gewijzigd. Links kwam achter vier identieke
ramen de bottelarij en dan achter twee etalageramen en een deur de winkel met
uiterst rechts de zitkamer. In 1980 bouwde Prince nog een garage en
opslagloods op het achterterrein. De huidige gevel dateert van 1982. Die had
oorspronkelijk drie dakkapellen. De vierde dakkapel, de grootste is later in beeld
gekomen.

Laarstr 13-15

Nr. 15 en 17 zijn dan aan de beurt. Oorspronkelijk stonden hier vier kleine
woningen, nr. 15, 17, 19 en 21 die eigendom waren van bakker W. van Heeswijk.
In 1933 hebben ze plaats moeten maken voor de bouw van een woning , een
winkelhuis en een bakkerij, gebouwd in opdracht van bakker A. van Heeswijk
Vorselaars, een ontwerp van Bouw- en Werktuigkundig bureau Frans Hovers. In
grote lijnen is er niet veel aan de gevels veranderd. Had het pand oorspronkelijk
stalen ramen? In 1943 komen we voor het eerst de naam van bakker Mulders
tegen. Eerst J. Mulders en dan P. Mulders.
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Laarstr 23-29

Nr. 23 en 25 zijn nog oude huizen van vóór 1900. Ze staan in 1922 op naam van
de fabrieksarbeider C. Broers. Deze verbouwt in 1924 zijn winkelpui; de pui die
we nu nog zien in de voorgevel. De dakkapel dateert van 1982.
Ook die van 25 is van dat jaar. De gevel van 25 is nog de originele.
Nr. 27 en 29 zijn ook oude woningen. In 1911 staan ze op naam van P. C. van
Heijst, van beroep ‘aanspreker’ (de aanzegger van een sterfgeval).

Laarstr 31-33

Op nr. 31 komen in 1924 de naam tegen van voerman Joh. van Laarhoven. Het
was toen nog een oud eenlaags huisje met twee ramen. In 1955 bouwt aannemer
J. van Asten op het achterterrein een grote timmerwerkplaats. In 1964 krijgt het
pand van dezelfde Van Asten een nieuwe moderne voorgevel. De architectuur is
van Arch. bur. Heerkens.
Dan zijn nr. 33 en 35 aan de beurt. De oudste informatie dateert hier van 1952
toen klompenmaker F.W. van Boxtel een vergunning afvoer huishoudwater
verkreeg. Het waren twee oude, eenlaagse huisjes met zadeldak. In 1959 zijn er
in opdracht van V. Dusée de twee etalageramen die er nu inzitten aangebracht.
Ook de dakkapellen dateren van toen. Het rechter raam dat de deur en raam van
nr. 35 verving is er in 1971 in gekomen.
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Laarstr 37-37a

Nr. 37 en 37a zijn als tweekappers gebouwd in 1928 in opdracht van metaalbewerker A. Gelens. Arn. van Poppel was de architect. De vier grote ramen hadden
alle een jarendertig indeling die we nu alleen nog bij nr. 37 op de verdieping
(achter het rolluik) zien.
Nette huizen.

Laarstr 39-41

Nr. 39 en 41 is in 1975 als winkelhuis en woning gebouwd door de Heren Mels
die hier een bouwmaterialenwinkel en een klein aannemingsbedrijfje
combineerden. Het pand is getekend door de bouwkundige C. Nieuwkoop. Nu is
er een bloemenwinkel gevestigd.

Laarstr 43
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Nr. 43 is nog van voor de vorige eeuwwisseling. De oudste informatie dateert van
1930 als de Weduwe J. Stokkermans op de zolderverdieping een naaikamer laat
maken. Tot 1958 zat er in het linker deel van het huis een winkel. De dakkapellen
zijn in 1986 in het dakvlak verschenen. Onduidelijk is wanneer de kleine ruitjes
in de ramen zijn aangebracht.

Laarstr 47-45

Dan hebben we op nr. 45 en 47 weer te maken met een tweekapper. Deze is
gebouwd in 1925 in opdracht van voermansknecht(!) Jan Priems. De naam van
de bouwkundige die op de tekening staat is niet te ontcijferen. Het baksteen van
de portieken en de daarboven gelegen balkons vallen op. Ook het
siermetselwerk. In 1975 is er hard ingegrepen in het ontwerp. De twee smalle
vensters in de woonkamers werden toen vervangen door de brede grote ramen
die we nu zien.

Laarstr 49

Over nr. 49 verstrekt het gemeentearchief ons geen informatie. Net zagen wij op
het Dr. Titus Brandsmaplein een gebouw met dezelfde kleur baksteen. We
schreven hiervan dat het om een bouwplan gaat voor in totaal 18 woningen met
daar aan het plein 6 adressen en hier, aan de Laarstraat, de resterende 12
adressen. De naam van de architect is onbekend. Het bouwjaar is 2005.
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Laarstr 59-57

Dan zijn de nrs. 55, 57 en 59 aan de beurt. Drie huizen die ook voor 1900
gebouwd zullen zijn. De oudste informatie betreft een vergunning voor afvoer
huishoudwater op naam van G. Mutsaers, gedateerd 1929. Die gold nog voor vier
huizen. Ook voor nr. 53. Dit nummer zal dan voor de bouw van de zorgwoningen
gesneuveld zijn. De gevels van de drie woningen zagen er tot voor kort nog
oorspronkelijk uit. De dakkapel van nr. 57 dateert van 1984. Nr. 59 heeft in 2019
zijn woning met een zwarte dakopbouw drielaags gemaakt.
Nr. 61 is lange tijd het domein geweest van landbouwer H. Verhoeven. Rond
1900 moet hier aan de weg een boerderij of woongebouw hebben gestaan. In
1917 werd rechts achter op het terrein door Verhoeven een grote Vlaamse
schuur gebouwd. Deze schuur met dak met wolfseind staat er nu nog.
AutoBlascke heeft hier zijn garage. In 2003 is de schuur door Blaschke aan de
linkerkant uitgebreid. De showroom die vooraan de weg staat moet ook van rond
1900 geweest zijn. De rest van de gebouwen voor op het terrein zal in de loop
der tijd gesneuveld zijn om zo parkeerplaats te creëren voor de te koop staande
tweedehands auto’s.

Oude Goirleseweg 147-149

We steken de Generaal Winkelmanstraat over en komen zo op de Oude
Goirleseweg. We doen vandaag de rechterkant, te beginnen op nr. 147 en 149.
Deze twee woningen zijn in 1992 gebouwd in opdracht van Aannemingsbedrijf
Gebr. Houtepen naar een ontwerp van Bedaux Architecten BV BNA. Grijs
gecementeerde woningen met dwarskap in de bekende Bedauxstijl.
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Oude Goirleseweg 151-153

Oude Goirleseweg 153-151

Dan volgt op nr. 151 en 153 een in 1932 gebouwde tweekapper. Gebouwd in
1932 in twee bouwvergunningen, nr. 151 op naam van meubelmaker H.C.
Hamers en 153 op naam van afdelingschef E. Lahaye. De woningen zijn
ontworpen door C.J.H. van Domburg. Een groot deel van de raamindelingen is
verdwenen evenals het groen in de voortuin van 153.

Oude Goirleseweg 155

Nr. 155 is gebouwd in 1972 in opdracht van Mej. A. van Casteren. De
bouwkundige C. Nieuwkoop heeft het huis getekend. Er is sindsdien niet veel aan
de gevels veranderd. De bruine kleur van het schilderwerk gecombineerd met
het gele metselwerk kenmerkte de architectuur van de jaren zeventig.
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Oude Goirleseweg 157

Nr. 157 dateert van 1961 en is gebouwd in opdracht van A. van den Boogaard,
naar een ontwerp van J.A.C. Huijsmans. Ook aan deze gevels lijkt niets veranderd
te zijn.

Oude Goirleseweg 159

Ook het volgende huis op nr. 159 is ontworpen door Huijsmans. Het bouwjaar is
1956 en de opdrachtgever is A.P.H. van Beurden. Huijsmans heeft de dwarskap
hier wat verzacht door het wolfseind toe te passen en de kap in het midden door
een wat lagere langskap te onderbreken. Het grote woonkamerraam was destijds
nog in tien ruiten verdeeld.

Oude Goirleseweg 161
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Oude Goirleseweg 161 B en C

Dan volgt op nr. 161 een huis van Jos. Donders, gebouwd in 1935 in de stijl van
de Delftse school. ‘Landhuisje’ wordt de woning genoemd, een titel die het huis
toen wellicht nog wel maar nu in ieder geval niet meer kan dragen met deze
inmiddels verdichte, omgevende bebouwing. Maar het is wel een bijzonder huis
gebleven, vooral met zijn opvallende uitbouw in de linker zijgevel. Ook het grote
steile dak met zijn rode pannen maken indruk. De entree zit in de voorgevel
verscholen in een ruime portiek. De woonkamer kijkt via een veelruits erker op
de straat uit. De opdrachtgever, Antonius van Rijen, die gedeputeerde was had
aan de Nazarethstraat 1 al eerder met Jos. Donders een mooi huis gebouwd, in de
stijl van de Amsterdamse School. Dat was in 1925 geweest. Deze Van Rijen, die
de bijnaam had van ‘Toontje Solidair’ was ook voorzitter van de Bossche
Diocesane Werkliedenbond Tilburg en in die hoedanigheid was hij ook
opdrachtgever geweest bij de bouw van het kantoorgebouw voor deze
werkliedenbond aan het St. Annaplein 21 die in 1933 plaats vond. Dit gebouw is
ook een ontwerp van Jos. Donders. We plaatsen dit huis op onze HIPlijst.
We schreven er een moNUment van de week over: nr. 441.

Oude Goirleseweg 167 H

En dan het laatste pand van vandaag, nr. 167, het gebouw van de Sociëteit
Philharmonie. Het pand is in 1914 gebouwd als woonhuis in opdracht van
Adrianus van Puijenbroek, (1866-1955), die samen met zijn broers Cornelis en
Jacobus de directie vormde van de vlasspinnerij aan de overkant van de
Goirleseweg en die sinds 1911 onderdeel uitmaakte van de in 1865 door
Hendrikus van Puijenbroek opgerichte Textielfabrieken H. van Puijenbroek. Jan
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van der Valk was de architect van deze Villa Bremhorst . In hetzelfde jaar 1914
had Van der Valk aan de overkant van de weg op nr. 160 en 166 een landhuis en
een tuinmanswoning met een dubbele garage gebouwd in opdracht van de Van
Puijenbroeken.
In 1945 wordt dit woonhuis, dat dan villa Bremhorst heet, verbouwd tot bar en
theeschenkerij, in opdracht van de Heer H. de Haas, hotelhouder van beroep.

Oude Goirleseweg 167 C

In 1955 is de Sociëteit Philharmonie, een gezelligheidsvereniging van de
Tilburgse fabrikanten, eigenaar geworden en wordt het gebouw aan de
achterzijde belangrijk uitgebreid. De architect van die uitbreiding was Jos.
Bedaux. In 1975 wordt door Architectenbureau Jos. Bedaux de Bremhorsthal er
tegen aan gebouwd.

Oude Goirleseweg 167 A

Het huis is gebouwd op een vierkante plattegrond en bestaat uit twee lagen met
een royaal overkragend schilddak met aan drie zijde telkens twee dakkapellen
met puntdak. De entree bevindt zich in de noordelijke gevel. Een fraaie erker met
daarboven een balkon siert de zuidgevel. Ook hier schreven wij een moNUment
over: nr. 442.
Hier eindigt onze vijftiende stadsverkenning. Een gevarieerde tocht vandaag.
GB 29.05.2021.
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