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Woord vooraf
Dit rapport over Tilburg is het laatste deel van de serie Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant/Monumenten
Inventarisatie Project. Het geeft per gemeente een overzicht van de waardevolle nederzettingen, gebouwen en groenelementen tot ca. 1940 in de steden en dorpen van de provincie.
De snelle en vaak ingrijpende veranderingen in het Brabantse cultuurlandschap hebben de totstandkoming van een dergelijk overzicht urgent gemaakt. Ondanks vervlakking en schaalvergroting bezit elke gemeente een eigen karakter in de
stedebouwkundige structuur, de bebouwing van kern en buitengebied. We doelen daarbij zeker niet alleen op erkende
monumentale gebouwen, maar evenzeer op boerderijen, woonhuizen, fabrieksgebouwen, bruggen en sluizen, wegkruisen
of een ijzeren sierhek en dorpslinde.
Na het monumentenjaar 1975 heeft het provinciebestuur besloten om de cultuurhistorische waardevolle bebouwing van
de provincie vast te laten leggen. Hiervoor is in 1976 de "Inventarisatiecommissie Brabantse Monumenten" ingesteld.
In september 1979 is een drietal inventarisatoren aangesteld om een werkmodel te ontwikkelen en veldwerk en rapportage
te verrichten.
Dit model is tot eind 1988 gehanteerd in 69 gemeenten. Najaar 1988 is ook in Noord-Brabant het door de minister van
WVC geëntameerde Monumenten Inventarisatie Project van start gegaan. Binnen dit project wordt vastgelegd hetgeen in
Nederland tussen ca. 1850 en 1940 aan bouwkunst en stedebouw is gerealiseerd.
Het MIP beoogt:
het verkrijgen van een eerste landelijk overzicht van de zgn. "jongere bouwkunst en stedebouw' (ca. 1850 -1940)
het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en dorpsgezichten en voor monumenten van
geschiedenis en kunst uit de periode 1850 -1940
het formuleren van uitgangspunten ten behoeve van publikaties en wetenschappelijk onderzoek op architectuurhistorisch, bouwhistorisch, stedebouwkundig, historisch-geografisch of industrieel-archeologisch gebied
het verkrijgen van bouwstenen als een eerste aanzet tot nieuw te ontwikkelen beleid van Rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van de ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en monumentenzorg, alsmede van een basis voor planologisch-stedebouwkundige afwegingen
het verzamelen van informatie die voor Rijk, provincies en gemeenten als basis kan dienen bij het selecteren en registreren van objecten, ensembles, structuren en dorps- en stadsgezichten.
In Brabant zullen daarnaast ook nog objecten en structuren van vöör 1850 vastgelegd worden als uitvloeisel van de in
1979 begonnen Cultuurhistorische Inventarisatie.
Dit rapport is het resultaat van de inventarisatie en beschrijving der jongere bouwkunst in Tilburg, die tussen 1988 en
1990 werd uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Stedebouw van de Dienst Publieke Werken, de gemeentelijke
Archiefdienst en leden van de gemeentelijke Monumentenkommissie. De inventarisatie der objecten werd uitgevoerd
door drs. T. Knibbeler. De teksten van het uitvoerige, vierdelige rapport van de dienst Publieke Werken is voor deze publicatie gewijzigd en deels ingekort. Dit geldt ook voor de objectbeschrijvingen. Voor de volledige versie, inclusief de geautomatiseerde gegevens der objecten, verwijzen wij naar de bestanden bij de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg.
's-Hertogenbosch, mei 1994

Werkwijze en criteria
In Brabant is het MIP officieel van start gegaan op 1 oktober 1988. De inventarisatie wordt hierbij gebiedsgewijs aangepakt. Daartoe is de provincie in acht werkgebieden verdeeld, op basis van de historische en bestuurlijke ontwikkelingen
in de periode 1850 -1940.
Deze gebieden zijn:
1. Brabants Kleigebied
2. Zuidwest Brabant
3. Regio Tilburg
4. Regio 's-Hertogenbosch
5. Kempen
6. Regio Eindhoven
7. Maaskant
8. Brabantse Peel
Bij de inventarisatie wordt - binnen een zo breed mogelijke context - gewerkt van groot naar klein.
Eerst wordt van elk gebied een schets gegeven van de algemene karakteristieken. Op basis hiervan wordt voorts - gemeentegewijs - ingegaan op de stedebouwkundige aspecten van een stad of dorp. Tegen deze achtergrond worden ten slotte de
objecten in de verschillende gemeenten beschreven.
De door het rijk voorgestelde werkwijze sluit goed aan bij onze sinds 1979 gevolgde werkwijze. Onbewust vooruitlopend
op het MIP heeft de provincie vanaf het begin naast de oudere bouwkunst (ca. 10% van dé monumenten in Brabant) ook
steeds de jongere bouwkunst (ca. 90% van de monumenten) in haar werkwijze betrokken. Dit uitgangspunt zal binnen het
MIP gehandhaafd blijven, met dien verstande dat de gegevens van de oudere bouwkunst buiten het MlP-kader vallen en
dus niet aan het rijk geleverd zullen worden. Zij zullen wel voorkomen in de rapporten van de gemeenten die gewoon
zullen blijven verschijnen. Tevens zullen nu ook de grote gemeenten (Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven, Roosendaal, Helmond en 's-Hertogenbosch) beschreven worden.
In de geautomatiseerde MlP-bestanden welke uiteindelijk aan het Rijk geleverd gaan worden, zal ook het bestaande materiaal van jongere bouwkunst van de 69 reeds geïnventariseerde gemeenten worden opgenomen.
Deelname aan het MIP verleent de provinciale inventarisatie een belangrijke toegevoegde waarde. Zonder extra.proyinciale investering wordt het inventarisatiebestand geautomatiseerd en in overeenstemming gebracht met een landelijke
opzet.
Voor verdere details verwijzen wij naar de Handleiding Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940).
Zeist- 's-Gravenhage 1987.
Criteria
Uit de vele objecten die voor inventarisatie in aanmerking komen moet uiteraard een keus worden gedaan. Dat gebeurt
aan de hand van een aantal criteria, die groepsgewijs worden omschreven.
Bij deze criteria wordt het bindend element in veel gevallen gevormd door de "historische karakteristiek" van de nederzetting. Wat wordt daaronder verstaan?
Een nederzetting is, in de hier gebruikte terminologie, een geheel van bebouwing, percelen, wegen en waterlopen, dat in
de loop der tijd een meer of minder samenhangende vorm heeft opgeleverd. Het eigen karakter van een nederzetting is
het produkt van een - al dan niet geleidelijke - historische ontwikkeling, die in vele gevallen tot op de dag van vandaag
valt af te lezen, zowel aan het ruimtelijk patroon als aan de bebouwing zelf. Dat geldt in beginsel net zo goed voor een
oud akkerdorp, als voor een moderne nieuwbouwwijk. Op zeker moment leidt een reeks van ontwikkelingen tot een situatie, waar de nederzetting voor ons gevoel een uitgesproken eigen vormidentiteit bereikt. Dét moment bepaalt de "historische karakteristiek" van de nederzetting, die dus als het ware de optel- en aftreksom is van een reeks structuurbepalende
en structuurverstorende ingrepen.
De invloed van dat moment kan zich, meer of minder nadrukkelijk zichtbaar, vaak uitstrekken tot het moment van nu. Zo
is voor de landelijke nederzettingen tussen Oirschot en Best de situatie rond het midden van de vorige eeuw nog steeds
beeldbepalend. Vandaar dat het moment van de historische karakteristiek ook omstreeks dat tijdstip is gekozen. Zowel de
middeleeuwse aanleg, als de wijzigingen van na 1850 zijn daarbij als wezenlijke bestanddelen aan te merken. Een heel

ander voorbeeld is de oude vestinggordel van Bergen op Zoom. Daar is een essentieel element in de historische karakteristiek, zoals die rond 1800 bestond, thans niet meer afleesbaar. In die tijd werd de stad sterk gedomineerd door haar uitgebreide vestingswerken. Sinds die echter aan het eind van de vorige eeuw zijn ontmanteld, wordt het huidige beeld
bepaald door een parken-, straten- en bebouwingsgordel, die rond 1920 zijn uiteindelijke vorm kreeg. Daarmee is de historische karakteristiek van ca. 1800 nu dus niet meer relevant voor dit deel van de stad. Die van rond 1920 echter des te
meer.
Tegen de achtergrond van deze historische karakteristiek worden alle objecten afzonderlijk getoetst aan de volgende criteria:
*

Architectonische en kunsthistorische criteria
het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant, of van het werk van een bekend architect, stedebouwkundige of kunstenaar
het object is gaaf qua stijl en detaillering
het object vertegenwoordigt een unieke (bouw) techniek, (bouw)- type of is typerend voor de ontwikkeling van de
industriële techniek
het object heeft esthetische waarde op grond van de vorm en detaillering van exterieur en/of interieur.

*

Planologische, landschappelijke en stedebouwkundige criteria
het object vormt samen met bijgebouwen, kleine artefacten, erfbeplanting of tuinaanleg een karakteristiek geheel
het object maakt deel uit van een groter historisch geheel of complex
het object sluit, met name in historisch en geomorfologisch opzicht, aan
bij het landschap
het object maakt deel uit van een gebied met een grote continuïteit, waardoor het historisch patroon van verkaveling,
wegen en waterlopen goed geconserveerd is gebleven
het object vormt een onderdeel van een historische stedebouwkundige structuur of een historisch nederzettingstype
het object is karakteristiek voor stad, dorp of streek.

*
-

Sociaal- en cultuurhistorische criteria
aan het object zijn historische herinneringen verbonden in de ruimste zin van het woord
het object vertegenwoordigt een aspect van de sociale of economische geschiedenis
het object is representatief voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van dorp, stad of streek.

Afhankelijk van de situatie en de aard van het object, is het ene criterium bij de selectie meer bepalend dan het andere.
Zo kan men zich voorstellen dat bij een eenvoudig voorbeeld van landelijke bouwkunst criteria als type, bouwtechniek,
samenhang met de directe of wijdere omgeving, historische verkaveling en patroon van wegen en waterlopen, meer
gewicht in de schaal werpen, dan bij een kerkgebouw. Daar zullen eerder stijl, gaafheid van details, esthetische kwaliteiten en geschiedkundige aanknopingspunten de doorslag geven. Bij monumenten van jongere datum zijn op hun beurt
bouwtype, techniek, vormgeving, architect en sociaal-historische betekenis weeT het meest van belang.
De samenhang met de omgeving heeft bij de beoordeling een grote - zo niet dominerende - rol gespeeld. Objecten als
daglonershuizen, weverswoningen, smidsen e.d., ontlenen vooral daaraan hun bijzondere waarde. Een op zich interessant
object, dat als laatste getuige de herinnering oproept aan een overigens verder geheel verstoorde situatie, scoort doorgaans
minder hoog, dan een object dat deel uitmaakt van een karakteristieke, betrekkelijk ongerept gebleven omgeving. Daarentegen zal een in detail aangetaste reeks gebouwen, die een onderdeel vormt van een qua maat en schaal nog goed
bewaarde en interessante structuur, op grond daarvan in deze inventarisatie juist worden meegenomen.
Tenslotte heeft, zoals men begrijpen zal, ook de zeldzaamheidswaarde van een object of nederzettingstype bij de afwegingen meegespeeld.
Samenstelling rapport
In dit rapport wordt een beeld gegeven van de cultuurhistorisch waardevolle structuren en objecten van oudere en jongere
bouwkunst binnen de gemeente. Hierbij is de samenhang tussen de objecten en het landschap of de nederzetting van groot
belang.
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Door het raadplegen van de historisch-geografische beschrijving van het inventarisatiegebied (afzonderlijk verkrijgbaar)
en het naslaan van specifieke plaatsgebonden literatuur ontstaat een beeld van de ontwikkelingen tot ca. 1950. De topografische kaarten van ca. 1850, 1900 en heden op de schalen 1. : 50.000 en 1 : 25.000 zijn eveneens van belang, omdat
door vergelijking een indruk ontstaat van occupatiepatronen en ontwikkelingen tot op heden. In het veld wordt dit beeld
aangevuld met eigen waarneming.
Vervolgens worden per kern en in het buitengebied de objecten die aan de eerder genoemde criteria voldoen geregistreerd.
Elk rapport omvat de volgende onderdelen. Na Woord Vooraf en Werkwijze en Criteria worden de ligging van de
gemeente (hoofdstuk 1), de bodemgesteldheid (2) en het grondgebruik (3) behandeld. Dan volgt een overzicht van de veranderingen in infrastructuur, wegen, waterlopen etc. (4). Vervolgens worden de nederzettingen behandeld (5). In de
hoofdstukken 6 - 8 worden de onderzoeksresultaten beschreven. Voor de grotere gemeenten met planmatige ontwikkelingen tussen 1850-1940 wordt een stedebouwkundige typologie gegeven met een kaart van gebieden van bijzondere stedebouwkundige waarde. Bij de meeste kleinere gemeenten blijft dit onderdeel achterwege. Hier hebben in het algemeen
immers in de periode 1850-1940 geen samenhangende stedebouwkundige ontwikkelingen plaatsgehad. Wel worden in
sommige gemeenten waardevolle bebouwingsgroepen van voor de periode 1850-1940 apart aangegeven.
Dan volgt een karakterisering der objecten, bouwvormen en typen (boerderijen, woonhuizen, openbare gebouwen etc).
Dit alles wordt afgesloten met de objectgegevens, geordend naar adres en huisnummer (even, oneven). Per object worden
de oorspronkelijke en huidige functie, architect en bouwdata gegeven. Voor de overige gegevens wordt hier verwezen
naar de bestanden bij provincie en gemeente. Het betreft de bouwstijl en een beschrijving der gevels, ramen, deuren,
daken, bijzondere constructies en in een enkel geval interieurgegevens (meestal wordt alleen het exterieur geregistreerd),
bijgebouwen, artefacten (stoepen, stootstenen, hekken etc.) en groenelementen, de motivering voor opname en of het
object beschermd is.
Tenslotte volgt de literatuur.
Bijgevoegd worden deelkaarten van de stedebouwkundige typologie en ontwikkeling der gemeente.

1. Situering der gemeente
1.1. Ligging
Tilburg maakt deel uit van de gelijknamige MlP-regio en bestaat uit de kern Tilburg en de buurtschappen Bergdijk,
Hazennest, Heikant, Houtsestraat, Koningshoeven, Kouwenberg, Laar, Oerle, Rugdijk en Vijfhuizen. Binnen de gemeentegrenzen treffen we het open buitengebied van akkers en weiden vooral aan de west- en noordzijde van de stad, het buitengebied aan de zuid- en oostzijde is minder uitgestrekt.
De begrenzing van de gemeente is sinds 1850 vrijwel ongewijzigd gebleven, gebiedsuitbreidingen of annexaties hebben
niet plaatsgevonden. Aan de oostzijde grens de gemeente aan Udenhout en Berkel-Enschot, ten zuiden liggen Hilvarenbeek, Goirle en Alphen, ten westen grens de stad aan Gilze-Rijen en ten noorden liggen Dongen en Loon op Zand. De
grens loopt gedeeltelijk onregelmatig door oude akkergebieden of langs waterloopjes, een regelmatiger gedeelte voert
door jongere (heide-)ontginningen.
De gemeente beslaat 8.018 ha., de bevolkingsomvang van 162.000 inwoners (1.1.1993) is in een hoog tempo ontstaan, in
1800 waren er pas ca. 9.000 inwoners.

1.2. Ontwikkeling
Hoewel het gebied een zeer oude bewoningsgeschiedenis kent -de oudste vermelding dateert uit 709- heeft de explosieve
groei zich met name in de M.I.P.-periode 1850-1940 voltrokken. Daarvoor was er al in de late middeleeuwen sprake van
omvangrijke huisnijverheid in de bewerking van textiel, naast de gebruikelijke agrarische bedrijvigeheid. In de Generaliteitsperiode was Tilburg het belangrijkste wolcentrum in de Nederlanden. Het was toen nog niet meer dan een conglomeraat van verschillende 'herdgangen', waarvan de voornaamste Veldhoven, Heuvel, Korvel, Loven, Hasselt en Goirke
waren. De bebouwing was hoofdzakelijk geconcentreerd aan de driehoekige 'plaatses' der buurtschappen. Ertussen lage
open akkercomplexen. Alleen in de kernen Heuvel en Kerk was de bebouwing dichter dan elders. De stad ontving haar
stadsrechten van Lodewijk Napoleon in 1809.
De gemeente ligt centraal in Noord-Brabant aan de oost-west-verkeersas door de provincie, de oude rijksweg van Bergen
op Zoom naar Den Bosch, en vormt momenteel met twintig andere gemeenten -waaronder het aan de Maas gelegen vroegere stadsgewest Waalwijk- het "Samenwerkingsverband Midden-Brabant".
Tilburg bezit na de recente teloorgang van haar textielindustrie een tamelijk gedifferentieerde nijverheid en een belangrijke concentratie van onderwijsvoorzieningen en regio-gerichte diensten.
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2. Bodemgesteldheid
2.1.Grondsoorten en hoogteligging
Tilburg is gelegen in de Noord-Brabantse Centrale Slenk, die aan de westzijde begrensd wordt door een breukrand, een
zgn. Feldbiss. Deze breuk doorsnijdt het Tilburgs grondgebied tussen Dongen en Goirle.
De oudste afzettingen in de omgeving werden voor de ijstijden aangevoerd door de Maas en de Rijn. Als gevolg van tectonische bewegingen werd na het ontstaan van deze lagen de loop van de rivieren naar het oosten verlegd, waarmee een
eind kwam aan de sedimentatie van riviermateriaal. Gedurende de ijstijden werd de Centrale Slenk geleidelijk opgevuld
met smeltwater- en windafzettingen. Vooral tijdens de laatste ijstijd zijn grote hoeveelheden zand verstoven en in de slenk
afgezet.
Door smeltwaterverspoelingen ontstonden plaatselijk erosiedalen, hierin werd zand en klei afgezet en trad veenvorming
op. In totaal werd de bodem opgehoogd van 60 meter -NAP tot ca. 13 meter +NAP. Hiermede ontstond de Kempische
zandvlakte die zich vanuit de voor-Ardennen naar het noorden uitstrekt tot bij Waalwijk.
Na de ijstijden werd de temperatuur geleidelijk hoger, deze klimaatsverbetering duurt tot nu voort. Er ontstonden plaatselijk stuifzandheuvels, na vernieling van de begroeiing door menselijke aktiviteit als strooiselroof en plaggensteken. De
zandheuvels konden tot 10 meter hoog worden. Binnen de gemeentegrenzen zijn nog enkele heuvelachtige gebiedjes aanwezig, o.a. zuidwestelijk van het complex van de Universiteit, noordelijk van Stokhasselt en nabij de Hazennest. Een duidelijk voorbeeld buiten Tilburg wordt gevormd door de Loonse en Drunense Duinen.
Door eeuwenlange ophoging met mest uit de potstal is een concentratie van bolvormige oude bouwlanden ontstaan, die
nu nog voornamelijk in Tilburg-noord en Moerenburg terug te vinden zijn. Vaak kwam dit stelsel van hoger gelegen gronden voor in kombinatie met lager gelegen natte weilanden en agrarische bebouwing op de grens tussen beide landschappen. Van deze kenmerkende samenhang komen in het Tilburgs landschap nog slechts enkele overblijfselen voor, en wel
in Moerenburg en in Tilburg-zuid bij de Stappegoorweg.

2.2. Afwatering
Het gebied rond Tilburg helt af naar het noorden. De afwatering gebeurt door een viertal stroompjes waarop destijds vele .
waterloopjes uitmondden. Na de ontginningen in de vorige en in het begin van deze eeuw zijn vele nieuwe waterlopen
gegraven om de afwatering te verbeteren, andere zijn verdwenen (de ligging valt dan soms nog af te leiden uit perceelsbegrenzingen) of evenals vele beken verbreed en rechtgetrokken. Sommige (zogenaamde blauwsloten) zijn vervangen
door riolen.
Door de grote verschillen in bodemopbouw en hoogteligging is de waterhuishouding van het grondgebied erg afwisselend. De stuifzanden ten noorden van Tilburg zijn het meest droogtegevoelig vanwege hun geringe vochtbergend vermogen.
Ten westen van de stad liggen veelal goed doorlatende grofzandige gronden, die alleen in de lager gelegen gedeelten nat
zijn. Voor het overige komen minder doorlatende gronden voor vooral daar waar leem in de ondergrond aanwezig is. Tot
de natte milieus behoort de ruimere omgeving van de stroomdalen.
De stroompjes Donge en Katsbogte liggen zuidwestelijk-westelijk, de Leij zuidelijk-zuidoostelijk en tenslotte de Zandleij
ten noorden van de stad in het buitengebied.
De stroomdalen ten zuidwesten en zuidoosten van de stad liggen op ca. 8 resp. ca. 11 meter +NAP (in de oude stad liggen
de peilen tussen ca. 13 en 15 meter +NAP).
Tot 1830 werd al het water -ook het vervuilde- open afgevoerd. Daarna werd steeds meer overgegaan op riolering.
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3. Grondgebruik
Zoals reeds eerder werd vermeld, is Tilburg gegroeid uit van oorsprong middeleeuwse woonkernen, waarvan een aantal
een driehoekige nederzettingsstruktuur had met daartussen liggende verbindingswegen. Ook kwamen enkele gehuchten
voor die ontstonden rond grote losstaande boerderijen (zogenaamde Einzelhöfe).
Het overgrote deel van het Tilburgs grondgebied bestond echter in de pre-stedelijke situatie uit woeste gronden, heide,
vennen en plassen en moerasbos langs de stroompjes. Deze gronden werden als Gemeint, gemeenschappelijk gebruikt als
weideplaats of wingebied voor heideplaggen en turf. In de gebieden tussen de stuifzandheuvels werden gewassen verbouwd waaronder vlas, rogge en boekweit. Deze gedijden goed op de vrij magere grond en werden naast de wol verwerkt
in de huisnijverheid. Vee- en schaapsteelt waren een aanvulling op de landbouwactiviteiten.
De van oorsprong extensief bewerkte grote boerderijen raakten echter mettertijd steeds verder opgedeeld vanwege het
grote kindertal en het heersende erfrecht. De Gemeint werd steeds meer ontgonnen en kwam in particuliere handen.
Het tekort aan werkgelegenheid in de landbouw en de aanwezigheid van veel ruimte voor schaapskudden leidde steeds
meer tot wolbewerking. Thuiswevers hielden er tot eind 19e, begin 20e eeuw nog wel een lapje grond op na om groenten
voor hun gezin te verbouwen (bittere noodzaak in tijden van werkloosheid). De smalle diepe kavels die zo ontstonden
zijn nog steeds in oude buurten terug te vinden.
De gegevens over het grondgebruik na 1850 zijn terug te vinden in de paragrafen over de stedelijke ontwikkeling.
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4. Infrastructuur
4.1. Situatie rond 1850
Koning Willem I gaf de aanzet voor grotere infrastructurele werkzaamheden in het zuiden. In Tilburg bestond de hele
infrastructuur, op de hoofdstraat of Steenweg (de huidige Heuvelstraat, Markt, Nieuwlandstraat) na, nog slechts uit een
netwerk van onverharde wegen, een gegroeide lijnstructuur.
De tussen 1820 en 1830 aangelegde verharde rijksweg van Breda naar Den Bosch werd door toedoen van de textielfabrikanten over Tilburg geleid. De spoorwegverbindingen van Tilburg met Roosendaal, Den Bosch, Eindhoven en Turnhout
kwamen in de tweede helft van de eeuw als ontworpen lijnstructuren tot stand.
Uiteraard is ook de onzichtbare infrastructuur, het ondergronds brengen van onder meer het afvoersysteem van vervuild
water, van belang. Vanaf 1830 gaf de gemeente aan partikulieren concessies uit voor het vervangen van afvoersloten door
riolering

4.2. Ontwikkelingen tussen 1850 en 1940

4.2.1. Wegen
Tot ca. 1920 werd nog steeds gebruik gemaakt van de oude gegroeide wegenstructuur: de belangrijke verbindingslinten
tussen de woonkernen en het daartussen liggend fijnmaziger net van akkerpaden.
Uitzonderingen hierop zijn uiteraard de spoorwegen en de in 1826 aangelegde stenen rijksweg Breda-Tilburg-Den Bosch,
die binnen de gemeentegrenzen het tracé Zomerstraat/Heuvelstraat volgde, hetgeen reeds in 1660 een steenweg was.
Voor Tilburg werd een ringbaan ontworpen, om als toekomstige stadsbegrenzing dienst te doen, het verkeer rond de stad
te leiden, en te functioneren als zondagse wandelboulevard.
Het geheel werd vastgelegd in het "Algemeen Uitbreidingsplan der gemeente Tilburg" van 1917, opgesteld door de toenmalige direktcur van Publieke Werken J.H.E. Rückert.
Naast de aanleg van de ringbaan (in 1940 nog niet geheel voltooid) werd in de stad nog een aantal brede straten aangelegd waaromheen nieuwe woonwijken gesitueerd werden (zie de M.I.P.-kaart Lineaire ontwikkelingen). Dit vond in het stadsdeel ten noorden van de spoorweg in grotere mate plaats dan in het zuidelijk deel waar minder ruimte vrijgebleven was.

4.2.2. Spoorwegen
Tot rond 1850 werd het openbaar vervoer naar de omliggende steden verzorgd door de diligence. Zoals reeds vermeld
kwamen de spoorverbindingen tot stand in de tweede helft van de 19e eeuw. Het station werd gesitueerd tussen de kernen
"Kerk en Heuvel" en "Veldhoven" in. Door de aanleg van de spoorwegen naar oost en west werd de bestaande tweedeling
nog versterkt. De verbinding met Breda kwam als eerste tot stand in 1863, gevolgd door die met Eindhoven in 1865, met
Turnhout in 1877 en tenslotte met Den Bosch in 1881.
Een tramlijnennet funktioncerde in de periode van 1881 tot ca. 1935. Vanaf 1920 begonnen er ook busdiensten te rijden
die tenslotte de trams uit het stadsbeeld deden verdwijnen.

4.2.3. Kanaal en haven
Reeds halverwege de vorige eeuw waren er plannen voor een kanaal dat de Donge zou moeten verbinden met de ZuidWillemsvaart. Met de uitvoering van het Wilhelminakanaal is echter pas in 1909 begonnen. In 1919 werd Tilburg bereikt,
de haven werd in 1921 gegraven.
Het kanaal liep in een ruime boog om de stad heen. Bij het ontwerpen van het uitbreidingsplan van 1917 zou dit tracé
mede de ligging bepalen van de ringbaan die als begrenzing van de stad zou gelden met tussenvoeging van een strook
bedoeld voor industrie terreinen.
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4.2.4. Ondergronds verkeer
Medio 1870 werd in opdracht van de gemeente een rioleringssysteem opgezet met zuivering door middel van vloeivelden.
Vanaf 1900 werd dit systeem aanzienlijk uitgebreid, dit werd mede veroorzaakt door de aanleg van waterleiding. De Tilburgse Waterleidingmaatschappij werd in 1896 opgericht, de watertoren in werking gesteld in 1898.
Rioolwaterzuiveringsmogelijkheden werden in Tilburg, met de hulp van de Rijksoverheid als landelijk proefprojekt
onderzocht, dit leidde tot de zgn. biologische zuivering. In 1937 werd het waterzuiveringsbedrij f ten oosten van het kanaal
in werking gesteld. Het gezuiverde water werd vandaar geloosd op de Leij.
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5. Ontwikkeling van de nederzettingen
5.7. Stadsontwikkeling tot 1850
5.1.1. Ontstaan van de stad, groei in de middeleeuwen
Archeologische vondsten tonen aan dat Tilburg al een zeer oude bewoningsgeschiedenis heeft. Vondsten in het noordwestelijk deel van de gemeente (industrieterrein-noord) wijzen er op dat hier al in de Steentijd mensen woonden. In het
tegenwoordige centrum heeft men overblijfselen uit de Bronstijd aangetroffen. Ten zuiden en zuidoosten van Tilburg
werden Romeinse vondsten gedaan. Recente vondsten wijzen op een ontvolking in de Brabantse zandzone na de
Romeinse tijd. Vanaf de Merovingische tijd -600 na Chr.- hebben hier wel weer mensen gewoond. In 709 wordt te Tilliburgis een akte met betrekking tot schenkingen aan Willibrord opgemaakt.
In de middeleeuwen behoorde Tilburg tot het hertogdom Brabant. Een kasteel werd reeds vermeld in 1222, maar heeft
waarschijnlijk in Oost-Tilburg -het huidige Oisterwijk- gestaan.
Zoals reeds werd aangegeven ging de wolbewerking naast de landbouw een steeds belangrijker rol spelen. De hieraan
verbonden huisnijverheid legde de basis voor de latere textielindustrie.
Verschillende schrijvers menen dat de oudste vormen van het huidige stedebouwkundige patroon reeds in de Middeleeuwen ontstaan zijn. Als meest karakteristiek element kan de driehoekige plaatse zoals die op enkele plekken in Tilburg
voorkomt, aangeduid worden. Niet elk driehoekig plein hoeft echter zo'n hoge ouderdom te hebben. Volgens historischgeografische modellen zouden de Veldhoven (Wilhelminapark), de Hasselt, de Heikant (Schans), de Heuvel en Korvel
echte middeleeuwse plaatsen zijn. Zeer waarschijnlijk geldt dit ook voor Oerle (het Transvaalplein is er een deel van).
Voor de driehoekige vorm is niet met zekerheid een verklaring te geven. Waarschijnlijk diende die om het vee van de
boerenfamilies die aan het plein woonden, op een natuurlijke wijze op te kunnen drijven naar de weidegronden, de
gemeenschappelijke gronden of Gemeint. Het driehoekige plein was dan de overblijfplaats voor het vee bij nacht.
Deze driehoekige bewoningskernen moeten wel onderscheiden worden van pleintjes die ontstonden op splitsingen van
wegen. Aan enkele van deze splitsingen ontstond vanaf de 17e en 18e eeuw ook een dichtere bebouwing. Als voorbeelden
kunnen dienen: het St-Annaplein, het Julianapark (Goirke) en de aansluiting van Groeseindstraat en Veldhovenring.
Aan verbindingen tussen de bewoningskernen en aan straten die langs beemden en verderaf gelegen akkercomplexen
lopen, hebben zich langgerekte straatnederzettingen gevormd. In Tilburg behoorden tot dit type waarschijnlijk Stokhasselt, Hoeven (Reitse Hoevenstraat), "Creijvenne" (het Kraaiven), Quirijnstok, Berkdijk en Laar(straat).
Ongeveer vanaf de 1 Ie eeuw lieten adel ij ke grootgrondbezitters en kloosters afgelegen hoeven bouwen (zogenaamde Einzelhöfe) als basis voor het ontginnen van woeste gronden. Rondom zo'n hoeve ontstond een landbouwgebied en wanneer
de hoeve door vererving gesplitst werd kon er zich een gehucht vormen.
Een dergelijke bewoningskern, wat verderaf gelegen van het ouder gehucht rond het driehoekige plein, zou men wellicht
kunnen zien in "E(i)ndhoven" in het gebied van de huidige Armhoefse Akkers. Ook de Kouwenberg, Haansberg en Vijfhuizen in Noord-Tilburg en Broekhoven in het uiterste zuiden zijn voorbeelden van zo'n afgelegen gehucht.
In feite kan het eerste samengaan van verschillende gehuchten gevonden worden in de stichting van de eerste parochie(kerk) waarschijnlijk als eigen kerk van de oudst bekende heren van Tilburg nabij hun goed "ter Rijt" ten zuiden van de
huidige Oude Markt. Deze kerk waarvan het patronaatsrecht in 1232 aan de abdij van Tongerlo werd geschonken, werd
reeds voor 1483 vergroot.
Pas in de 16e eeuw ontstond bij de kerk een woonkern. Dit nieuwe type kernvorming -waarmee in feite de basis gelegd
werd voor het toekomstig stadscentrum- werd mede in de hand gewerkt door het naar deze omgeving verplaatsen van
markten (privilege verleend door Philips II in 1575). Tevoren lag het bestuurlijk en economisch centrum aan de Heuvel.
Aan deze middeleeuwse structuren en de verbindingswegen ertussen ontstond aan het einde van de Middeleeuwen de lintbebouwing die voor Tilburg lange tijd karakteristiek was en waarachter zich tot het begin van de twintigste eeuw nog
weiden en akkers uitstrekten.
Een andere belangrijke faktor voor de ontwikkeling is uiteraard de al genoemde textielnijverheid geweest. In de middeleeuwen gebruikte men de hoge zanderige heidebodems voor het houden van schapen wier wol de grondstof was voor de
wolbewerking. Vanaf ca. 1600 werd de wolnijverheid voor steeds meer Tilburgers de enige bestaansbron.
In de perioden van groei zullen textielambachtslieden en -arbeiders zich gevestigd hebben langs de verbindingswegen
tussen de oude kernen en met hun huizen en hutten ook de open plekken langs de driehoekspleinen opgevuld hebben. Al
in de 18c eeuw waren hier bedrijfspanden annex woonhuizen gesitueerd waar weefgetouwen stonden. Aanvankelijk werden de halfprodukten via tussenpersonen verhandeld op de markten van Vlaanderen en Brabant (Antwerpen) en Holland
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(Rotterdam en Leiden). Later vond de gehele bewerking tot gereed produkt in Tilburg plaats. De eerste fabrieksgebouwen,
vooral voor de eindbewerking van de weefsels, kwamen tot stand rond de overgang van de 18e naar de 19e eeuw.

5.1.2. Ontwikkelingen tot 1850
De "Heerlijkheid Tilburg en Goirle", die door Hertogin Johanna van Brabant in pand was gegeven aan haar geldschieter
Paulus van Haestrecht, werd in 1612 aan diens nakomelingen verkocht en kwam nadien zowel door vererving als door
verkoop telkens bij andere families terecht. De opstand tegen Spanje bracht voor het platteland veel verwoesting mee.
Tilburg werd herhaaldelijk geplunderd en belast met oorlogsschattingen. Ook na de val van Den Bosch in 1629 was het
platteland nog vaak een strijdtoneel.
Ook in de volgende fase werd het zuiden eerder als een bezet dan als een bevrijd gebied behandeld. Bij de Vrede van
Munster werd het gezag van de Staten-Generaal in de Meijerij definitief gevestigd. De op de vijand veroverde Generaliteitslanden werden bestuurd door de Raad van State in Den Haag. De Raad van Brabant, hoogste beroepskollege in rechtszaken zetelde ook in Den Haag terwijl de rentmeester van de geestelijke goederen vanuit Den Bosch voortaan een groot
deel van het oorspronkelijk kerkelijk bezit administreerde. Het "Reglement op de Politicque Reformatie in de Meyerije
van 's Hertogenbosch" (1660) en de talloze plakkaten van de Staten-Generaal waren bepalend voor de als knechting ervaren inperking van de rechten van de inwoners van de Meierij.
Wel werd de wolnijverheid in Tilburg begunstigd door het exclusief recht van vrije invoer van grondstoffen en uitvoer
van halffabrikaten naar Holland, met name Leiden.
Na 1629 ging weliswaar de zuidelijke markt grotendeels verloren maar kon men profiteren van de handelsrelatie met het
noorden, en meer in het bijzonder de veelal door zuidelijke immigranten gedreven Hollandse lakenindustrie. Mede door
de in 1651 verleende vrijstelling van invoerrechten in Holland bleef de textielnijverheid voor Tilburg van grote betekenis.
De Leidse textielindustie verlegde haar activiteiten deels naar Tilburg, door vanaf ca. 1680 gebruik te maken van de goedkopere arbeidskrachten, de zogenaamde commissionaire huisnijverheid. Dit had tot gevolg dat Tilburg met 700 weefgetouwen tenslotte voor het noorden het belangrijkste wolcentrum werd.
De inval van de Fransen (1794-'95) en het uitroepen van de Bataafse Republiek maakten hier een eind aan; de Generaliteitslanden verloren hun ondergeschikte status en konden voortaan ook afgevaardigden naar de Staten-Generaal en daarna
naar de Nationale Vergadering sturen. Brabant werd een gewest waarvan de "Provisionele Representanten" op 11 juli
1795 voor het eerst bijeenkwamen en wel in Tilburg. Voor de schepenbank kwam in dat jaar een municipaliteit in de
plaats met een eveneens gekozen drossaard. Het al langer wat zelfstandiger bestuurde Goirle werd in 1803 een aparte
gemeente.
De periode van het Koninkrijk Holland bracht voor Tilburg, op dat moment het volkrijkste vlek in de Meierij, de status
van stad, die haar door Lodewijk Napoleon in 1809 werd verleend.
De thuisnijverheid leidde -zoals reeds hierboven werd aangegeven- nog niet tot bebouwing buiten het toen aanwezig stedebouwkundig patroon: bestaande panden werden ten behoeve van het thuiswerken enigszins aangepast. De Franse inval
en de protectionistische sfeer uit de daaropvolgende tijd lieten het tij ook economisch definitief ten gunste keren.
De grote concentratie van wolnijverheid leidde tot het ontstaan van bijzondere gebouwen, een soort fabriekshuizen waar
nog wel ambachtelijk, maar in een groter verband gewerkt werd. Daarnaast ontstonden er steeds meer manufacturen, ververijen en andere met de wolverwerking verband houdende bedrijven. Nog voegde de nieuwe bebouwing zich in de
bestaande stedebouwkundige structuur.
Eind 18e eeuw ontstonden de eerste echte fabrieksgebouwen, vooruitlopend op de industriële ontwikkeling, die elders in
Nederland pas in de tweede helft van de vorige eeuw op gang kwam. Begin 19e eeuw begon ook de mechanisatie naar
Engels model.
De val van Den Bosch was er de oorzaak van dat de katholieken in Tilburg hun kerk ontnomen werd en zij zich moesten
behelpen met grens- en schuurkerken. De twee schuurkerken bevonden zich op 't Goirke en het Heike en vormden in 1797
de basis voor de splitsing van de oorspronkelijke parochie in een noordelijke en een zuidelijke helft.
De schuurkerk van 't Goirke werd pas in 1839 vervangen door een kerk aan de Goirkestraat. In 1822 kregen de katholieken
van 't Heike de oude kerk aan de Markt terug, zij werd daarop grotendeels afgebroken en in Waterstaatsstijl herbouwd.
De Hervormde Gemeente kreeg in 1824 een nieuwe kerk aan de Zomerstraat (nu Heuvelstraat).
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5.2. Functionele ontwikkelingen 1850-1940

5.2.1. Handel
Het zal duidelijk zijn dat de voornaamste betekenis van Tilburg te vinden was in de wollenstoffen-handel. Een sterke stimulans hiervoor werd gegeven door koning Willem I die in 1816 een tariefwet uitvaardigde (verder uitgebouwd in een
koninklijk besluit in 1820) die bepaalde dat leger, vloot en hofhouding inlandse wollen stoffen dienden te dragen. Een
ook nu nog belangrijke tak is sinds het midden van de vorige eeuw de wijn- en likeurhandel. De "Kamer van Koophandel
en Fabrieken" werd in 1842 opgericht.
De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond werd in 1918 opgericht met als centrale vestigingsplaats Tilburg (Spoorlaan). De zich ontwikkelende ekonomische bedrijvigheid bracht ook de stichting van advokaten- en notariskantoren en
van kassiers-en bankbedrijven met zich mee. Deze dienstverlening vestigde zich met name in het eerste verstedelijkte
gebied (Heuvel, Nieuwlandstraat) en de later daartussen nieuw ontworpen straten (Spoorlaan, Willem II-straat, Stationstraat).
Ook werd in deze periode van steeds groter wordend goederenverkeer een aantal particuliere vervoersbedrijven actief
waarvan een aantal ook nu nog werkzaam is.

5.2.2. Nijverheid, industrie en nutsvoorzieningen
Naast de textielnijverheid was er een vrij sterke lederbewerkingsindustrie. Verder waren er in de gemeente konfectiebedrijven, voedingsmiddelenbedrijven, een zeepfabriek, een vernisstokerij en twee sigarenfabrieken.
Bierbrouwerij en ijsfabriek De Posthoorn aan het Korvelplein werd opgericht in 1806, paraplufabriek Gimbrère in de
Fabriekstraat in 1866, kinderwagenfabriek Van Delft in de Telegraafstraat in 1870, de (later Koninklijke) Nederlandse
Fabriek van Muziekinstrumenten (Kessels) in 1880. De Metaaldraadlampenfabriek Volt ontstond in 1909 als fabrikant
van o.a. elektrische lampen en had in 1929 reeds honderden werknemers.
Als industrie kan ook aangemerkt worden de Hoofdwerkplaats van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, die in 1869 tot stand kwam. Het complex groeide al spoedig enorm, zodat er rond de eeuwwisseling meer dan 1.000
mensen werkten. In eerste instantie ging het om een herstelwerkplaats, maar later werden er ook nieuwe locomotieven
gebouwd.
Nadat de maatschappij was opgegaan in de N.S. werd het aantal hoofdwerkplaatsen beperkt tot twee, Tilburg bleef behouden en is sindsdien aangewezen als de hoofdwerkplaats voor de bouw van locomotieven.
Er waren tegen het einde van de vorige eeuw ook enige constructiewerkplaatsen, een fabriek voor stoomketels en enkele
steenfabrieken in bedrijf. Hun aktiviteiten werden uiteraard bevorderd door de zich uitbreidende industrie en de woningbouw.
In 1835 werd cen begin gemaakt met energievoorziening; in eerste aanleg een.particulier initiatief. In 1871 besloot de
gemeente zelf de energievoorziening aan te pakken en in 1873 kwam de nieuwe gasfabriek aan de Lange Nieuwstraat
gereed. In 1911 werd een elektriciteitscentrale bij de gasfabriek in gebruik genomen. De locatie van het Energiebedrijf
aansluitend op die van de Spoorwegwerkplaats, vormde samen met nog enkele bedrijfsgebouwen een uitgestrekt complex
dat de scheiding tussen noordelijk en zuidelijk stadsdeel die met de aanleg van de spoorweg ingezet had nog versterkte.
Waterleiding werd vanaf ca. 1900 aangelegd. Met de aanleg van riolering was -door particulieren- reeds in 1830 begonnen.
Een nieuw Post- en Telegraafkantoor kwam in 1910 tot stand in de Poststraat (afgebroken in 1975). Politiehuisjes, brandspuithuisjes en brandputten voor bluswater werden verspreid over het gemeentelijk grondgebied opgezet.
Onderstaande tabel, overgenomen uit "Volkshuisvestingsbeleid in Tilburg en Enschede" van dr. M. Rossen geeft de
bedrijfstakken met de meeste werknemers weer in 1899 en 1930. In deze periode van dertig jaar verdubbelde de beroepsbevolking. De ontwikkeling tot industriestad vond zowel uit economisch als uit demografisch oogpunt van binnenuit
plaats, uitgezonderd de technologische vernieuwingen: geschoolde, technische en commerciële krachten moesten van
buiten komen.
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Tilburgse beroepsbevolking in de belangrijke bedrijfstakken
1899
totaal

1930
totaal

%

%

textiel

4578

29

8209

25

leder, wasdoek, caoutchouc

1001

6

2131

7

voedings-en genotmiddelen

869

6

1658

5

metaal

868

6

3839

11

bouwbedrijven

1270

8

2333

7

landbouwbedrijven

1013

6

1028

3

vrije beroepen

210

1

1309

4

onderwijs

260

2

1185

4

15702

100

32709

100

totale beroepsbevolking
genoemde bedrijfstakken

64%

67%

5.2.3. Bestuur
In 1858 werden de resterende eigendommen van de heren van Tilburg en Goirle, waaronder het kasteel, verkocht. Hiermee verdween de laatste herinnering aan een bestuursinrichting die eeuwenlang gegolden had. Bestond er voor 1795 een
schepenbank met de daarbij gebruikelijke funkties van schout, burgemeesters en lagere ambtenaren, nadat de ontwikkeling voltooid was, werd het bestuur van de inmiddels ontstane gemeente Tilburg (Goirle was in 1803 afgesplitst) ingericht
volgens de bepalingen van de gemeentewet van 1851.
Anders dan plaatselijk bestuur is er in Tilburg nooit geweest, al vestigde kroonprins Willem II tijdens de tiendaagse veldtocht er zijn staf en garnizoen. De ligging van de kazerne had echter, mede door de korte periode dat deze in gebruik was
(1841-1859), weinig invloed op de ontwikkeling van het centrum.
In Tilburg speelde al langer de dualiteit tussen de aan de uiteinden van de hoofdstraat (onderdeel van de steenweg BredaDen Bosch) gelegen kernen Kerk (Markt) en Heuvel. De nieuwbouw van een paleis voor Willem II, een stadhuis (1848)
en kantongerecht (1897), alle vrij dicht bij elkaar aan de zuidzijde van hoofdstraat bij de Markt gelegen, bracht tenslotte
toch een duidelijk zwaartepunt aan. Het openen van een nieuwe stadspoort in de vorm van het station heeft vervolgens
wel geleid tot een verdere city-vorming tussen Spoorlaan en Heuvelstraat.
Gemeentebesturen konden vanaf 1851 op grond van de Gemeentewet verordeningen vaststellen in het belang van de
openbare gezondheid, veiligheid en zedelijkheid. In hetzelfde jaar kwam ook de Onteigeningswet tot stand, waardoor onteigenen ten behoeve van het algemeen belang mogelijk werd. De centrale overheid huldigde echter de opvatting dat
gemeentelijke verordeningen het eigendomsrecht niet mochten beperken en men zag erop toe dat gemeentebesturen hun
wettelijke bevoegdheden niet overschreden. In Tilburg -als in de meeste gemeenten- hoefde men daarvoor niet te vrezen.
De gemeenteraad eerbiedigde het particulier bezit en liet dit vaak zwaarder wegen dan het algemeen belang.
Het liberaal-katholicisme van de fabrikantenfamilies en de daarmee samenhangende opvattingen over particulier eigendom en overheidsbemoeienis drukten hun stempel op het stadsbestuur.
Om de (stede-)bouwkundige ontwikkelingen -veroorzaakt door de snelle industrialisering en de daarmee samenhangende
grote bevolkingsaanwas- enigszins in de hand te kunnen houden werd in Tilburg tenslotte toch een "Verordening ter
bevordering van de openbare orde, veiligheid en gezondheid met betrekking tot bouwen en slopen ..." ingevoerd.
De invoering van de Woningwet en van de Gezondheidswet -beide uit 1901- leidde tot het opstellen van een nieuwe
bouwverordening (1904) en tot het instellen van een zogenaamde Gezondheidscommissie in 1903 (zie onder 5.3.).
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5.2.4. Kerk
De snelle groei van de merendeels katholiek gebleven bevolking zorgde in de 19e eeuw (en later) voor een verdere opspitsing van de twee in 1839 ontstane parochies. Steeds meer invloed ging uit van de katholieke emancipatie. De meerkernige
structuur van de stad werd bevestigd door een hechte parochievorming waarin de complexen van kerk-patronaat-schoolklooster sterk gingen domineren.
De verdichting van de stad kan voor een deel gevolgd worden aan de hand van de vorming van parochies. Voor 1850
waren er twee parochies -het Heike en het Goirke- ontstaan, die de verscheidene kernen in zuid- en noord-Tilburg bedienden. Na 1850 kwam er een snelle opsplitsing en verdichting. In de M.I.P.-periode is een twintigtal kerken en een dertigtal
kloosters gebouwd. Hierna volgen de jaartallen waarin kerken -meestal in samenhang met andere parochiale voorzieningen- tot stand kwamen: 1851 Korvel; 1859 Gasthuisring (Paters/Fraters, kloosterkerk); 1872 Heuvel; 1873 Heikant; ca.
1900 Hasselt, Besterd, Noordhoek en Sint Anna; 1913 Hoefstraat en Broekhoven I.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam de tweede golf van parochiestichtingen: 1920-v25: Koningshoeven, Loven, Ringbaanwest, Trouwlaan en Broekhoven II; 1930: Groeseind en Veldhoven; 1933: Ringbaan-oost. Tenslotte waren er 31 parochiesdie samen met de drie parochies van Goirle een dekenaat vormden.

5.2.5. Bevolkingsontwikkeling 1850-1940
De bevolking is in deze periode snel gegroeid, niet alleen door een geboorteoverschot, maar in bepaalde jaren, o.a. 18501870, door een positief migratiesaldo.
De volgende cijfers geven hiervan een beeld:
1830:
1875:
1900:
1920:
1940:

12.000
25.000
40.000
63.000
94.000

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

Uiteraard had deze sterke bevolkingstoename grote gevolgen voor het stadsbeeld. De meeste open ruimten tussen de kernen en hun verbindingsstraten groeiden geleidelijk volledig dicht.
Kort voor de oorlog verwachtte men dat de bevolking zich in de toekomst zou stabiliseren rond de 200.000. Rond 1950
werd zelfs een uitbreidingsplan voor 200.000 tot 250.000 inwoners nodig geacht. In het Stadsbeheerplan van 1989 wordt
nu gerekend op een bevolking van ca. 160.000 zielen rond het jaar 2000.

5.3. Invloed van wet- en regelgeving op de stadsontwikkeling
De al genoemde tariefwet van 1816, die de produktie van wollen stoffen bevorderde, heeft de uitbreiding van de textielindustrie in Tilburg sterk gestimuleerd. Nieuwe fabrieken verrezen her en der, vooral in de open ruimte, direct achter de
lintbebouwde verbindingsstraten, maar ook los van de bestaande stedebouwkundige structuur, bijvoorbeeld aan het
stroompje de Leij. Verder was de Verordening met betrekking tot bouwen en slopen van 1870 van invloed. Dit was ook
nodig: nog voor de woningwet van 1901 tot stand kwam was Tilburg door particuliere bouw -vooral arbeiderswoningenreeds fors ingebrcid.
Planmatige wijkaanleg ontbrak volledig, tenzij men het nabij de fabriek bouwen van arbeiderswoningen als zodanig wil
betitelen. Volgens de schrijfster Elise van Calcar was Tilburg in 1851: "...eene verzameling van verstrooide buurtschapjes, van onsamenhangende groepjes huizen, die dwars en scheef door elkaar zijn geworpen...".
Aansluitend op de Woningwet bracht Tilburg in 1904 zijn Bouwverordening uit: woningen mochten nog uitsluitend aan
de openbare weg en met vergunning gebouwd worden, de minimum straatbreedte moest 8 meter zijn, de bouwhoogte
maximaal het dubbele van de straatbreedte. Verder werden regels gegeven voor het vrijhouden van een deel van het achtererf en eisen gesteld aan grootte en hoogte van vertrekken en gangen, aanwezigheid van privaat, constructie van muren
en daken etc. De financieel-economischc situatie veroorzaakte een teruggang in de woningbouw. Het gemeentebestuur
ging er in 1918 toe over de bepalingen enigszins te versoepelen, om goedkopere arbeiderswoningen te kunnen realiseren.
Alle gemeenten werden door de Woningwet verplicht een woningonderzoek in te stellen. In Tilburg nam de Gezondheidscommissie van 1904 een deskundige in dienst voor de uitvoering van deze taak. De toestand in vele woningen werd wel
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slecht bevonden maar de onderzoeker weet dit aan een verkeerde bewoning. De commissie zelfwas zelfs positief gestemd
en beperkte het onderzoek tot enkele groepen woningen. In 1910 werd het werk voorlopig gestaakt. Behalve als er klachten binnenkwamen werd er geen aktie meer ondernomen.
Een aantal zaken die nauw met de huisvestingssituatie samenhingen waren uitermate slecht geregeld, onder andere de
drinkwatervoorziening en de stadsreiniging (ingesteld in 1903). Veel aanschrijvingen tot verbetering van de woningen
zelf betroffen de drinkwatervoorziening, het ontbreken van een privaat en waterafvoer. De verhouding tussen Gezondheidscommissie en B&W was niet optimaal er waren regelmatig wrijvingen die o.a. leidden tot een klacht van de commissie bij Gedeputeerde Staten. De commissie verrichtte niet alleen op verzoek van het gemeentebestuur, maar ook zelfstandig onderzoek. Alhoewel afgezien was van regelmatig en systematisch woningonderzoek werd in 1912 toch een
uitgebreide woningenquête gehouden, die veel gegevens opleverde over de woningbezetting. Niet alleen bestaande
woningen maar ook nieuwbouwplannen vielen onder de bevoegdheid van de kommissie die zich verder nog bezighield
met scholen, internaten, kazernes en zelfs arrestantenlokalen.
Een Schoonheidskommissie werd pas laat in de M.I.P-periode, in 1936, ingesteld.
Vanaf zijn benoeming als direkteur van Publieke Werken (1913) heeft ir. J.H.E. Rückert voortdurend gewezen op de
samenhang tussen het planmatig uitbreiden van de stad, de mogelijkheden voor sociale woningbouw en de grondpolitiek.
Zijn betoog leidde tenslotte in 1916 tot het opzetten van het Grondbedrijf. De bedoeling was de particuliere grondspecuIatie tegen te gaan, door voldoende bouwgrond vooraf te verwerven. Langlopende onteigeningsprocedures konden zo
voorkomen worden. Men wilde door exploitatie van gemeentewege bevorderen dat er nog slechts aan verharde wegen
gebouwd zou worden.
Onteigeningen ten behoeve van arbeiders- en middenstandswoningen begonnen in 1919; de grond werd dan weer verkocht of in erfpacht uitgegeven. Om aan het benodigde geld voor aankopen te komen werd in 1922 een grondbelasting
ingevoerd.
Al met al is Tilburg te laat met een aan de woningwet aangepaste grondpolitiek begonnen. Het Grondbedrijf kampte daardoor met het probleem steeds te weinig grond voorradig te hebben. Aansporingen uit de gemeenteraad om grond aan te
kopen of raadgevingen van de kant van Publieke Werken vonden geen of slechts langzaam gehoor bij B&W. Door de
geringe grondvoorraad miste het gemeentebestuur kansen om goedkope sociale woningbouw te bevorderen en werd het
tempo van de stadsuitbreiding vertraagd.
De plannen van de gemeente Tilburg om zelf te gaan bouwen -teneinde de buitensporige woningnood tegen te gaan- gaan
terug tot 1911. Het betrof het plan van De Veldhovenschehoek. In dit gebied werd daartoe een bouwverbod voor particulieren ingesteld. In 1917 nam het gemeentebestuur formeel de beslissing om zelf te gaan bouwen. De eerste woningen in
De Veldhovenschehoek kwamen klaar in 1919. In dat jaar werd het volgende projekt De Molenbochten aanbesteed en
nog een aantal plannen zou vrij snel volgen.
In 1918 werden de door de gemeente gebouwde woningen (Trouwlaan, Hesperenstraat, Veestraat) niet in exploitatie
gegeven aan een van de pas opgerichte woningbouwverenigingen maar ondergebracht in de Tilburgsche Woningbouwstichting (in 1924 omgedoopt tot Stichting Woningbeheer). Samenwerking met en controle op de woningbouwverenigingen leidde tot wrijvingen. De dienst Gemeentelijke Woningbouw werd trouwens pas in 1919 opgericht. In 1925 verbood
de minister de gemeenten om zelf te bouwen, wat in 1926 tot haar opheffing leidde.
In 1921 kwam er, naar aanleiding van de herziening van de Woningwet, een zelfstandige dienst Bouw- en Woningtoezicht. Deze zorgde voor woningverbetering en onbewoonbaarverklaringen, verrichtte woningonderzoek en hield de totale
woningvoorraad bij. Daarmee werd in feite de taak van de vroegere Gezondheidskommissie weer opgepakt.
In 1922 werd er -eveneens naar aanleiding van een wijziging in de Woningwet- een Woningbeurs opgericht voor het zo
doelmatig mogelijk toewijzen van nieuw opgeleverde en vrijkomende woningen. Toewijzing van gemeentewoningen
gebeurde door een commissie. Tilburg was een van de weinige steden die op dit punt de wet uitvoerden, maar hief om
bezuinigingsredenen de Beurs in 1928 weer op, toen de woningnood als opgelost werd beschouwd.
Artikel 28 van de Woningwet bepaalde dat grotere of sterk groeiende gemeenten een "Plan van uitbreiding" dienden op
te stellen waarbij moest aangegeven worden welke grond in de nabije toekomst bestemd was voor straten, grachten en
pleinen. De in 1913 aangestelde direkteur van Publieke Werken, ir. Rückert, ontwierp het "Algemeen Uitbreidingsplan
der gemeente Tilburg" dat in 1917 klaar kwam (voor een uitgebreide toelichting hierover, zie onder 5.4.1.: Ontwikkelingen in het stadsgebied.
Alhoewel het uitbreidingsplan van 1917 bedoeld was voor een periode van 50 jaar, en de daarin gereserveerde ruimte
voldoende was om lange tijd alle functies een plaats te geven, besloot het gemeentebestuur in 1933 tot het opzetten van
een plan voor de gehele gemeente, waarin het plan van 1917 opgenomen werd. Aanleiding was enerzijds de behoefte om
meer greep te krijgen op ongewenste ontwikkelingen, anderzijds wens tot uitbreiding van de stad buiten de beknelling
van de ringbaan. Tenslotte wilde men het tracé vastleggen van belangrijke intercommunale wegen als inbreng voor het
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streekplan. Het plan heeft -met enige ondergeschikte wijzigingen- als kader voor de stedebouwkundige praktijk gediend
tot 1953.

5.4. Stedebouwkundige ontwikkelingen in het stadsgebied tussen 1850 en 1940
5.4.1. Ontwikkelingen in het stadsgebied
Tot er een geplande stadsontwikkeling plaatsvond als uitvloeisel van het "Algemeen Uitbreidingsplan van 1917", groeide
de stad nog steeds door het dichten van de openingen in de gegroeide netstructuur van dorps- en gehuchtkernen en hun
onderlinge verbindingswegen.
Zodra de wanden van deze linten te weinig ruimte boden voor de vestiging van grootschaligere elementen zoals fabrieken
en de daarbij horende arbeiderswoonbuurtjes, werd uitgeweken naar de open ruimte achter die structuur.
Vanf het eind van de 18e eeuw vond ruim een eeuw lang een wilde inbreiding plaats, resulterend in een skyline met meer
dan honderd fabrieksschoorstenen.
De arbeiderswoningen die rond de fabrieken werden neergezet vertoonden nogal wat verschil in kwaliteit, naargelang de
initiatiefnemer: de fabrikant, een particulier of later de gemeente of een woningbouwvereniging. De huisnijverheid in de
woningen hield stand tot ca. 1930. Van deze panden -meestal woonhuizen die aangepast werden aan de nieuwe funktieis er nog een aantal bewaard gebleven.
Een ingrijpende verandering van geheel andere aard vond plaats rond de aanvang van de M.I.P.-periode: in 1847 werd
begonnen met de bouw van het neogotische paleis van koning Willem II, vlak achter de Heikese kerk. Het belang hiervan
is niet alleen ruimtelijk, maar mogelijk nog meer van psychologische aard geweest: het bevestigde de Tilburgers in hun
gevoel van eigenwaarde. Iets verderop liet de koning enige tijd daarvoor een groot militair complex, de Lancierskazerne,
bouwen.
De aanleg van de spoorwegaansluitingen (1863-1881) had de binnenstad in een noordelijke en zuidelijke helft verdeeld,
wat reeds eerder gebeurde in 1826, bij het aansluiten van de nieuwe wegen naar Breda en Den Bosch op de hoofdstraat,
dwars door de stad. De scheiding werd nog versterkt door de vestiging aan de noordzijde van de spoorweg van de uitgestrekte complexen van de Spoorwegwerkplaats (1869) en het Gas- en Elektriciteitsbedrijf. Overigens bevestigde dit de in
de beleving van inwoners en bestuurders al veel langer bestaande scheiding in noord en zuid. Deze had onder meer in
1797 bevestiging gevonden in de splitsing van de parochie, waarbij de reeds sinds de 17e eeuw bestaande schuurkerken
de nieuwe parochiekerken werden.
Even indrukwekkend als de snelle industriële ontwikkeling is de aanwezigheid van de Katholieke Kerk. De reeds eerder
genoemde gebouwen (zie 5.2.4.) die hiervan getuigden waren kerk, pastorie, patronaat, scholen en kloosters. Behalve de
al eerdergenoemde kerken blijken er rond 1925 ongeveer 30 kloosters te staan, voor een deel vestigingen van de twee in
Tilburg door J. Zwijsen gestichte congregaties van fraters en zusters.

5.4.1.1. Woonbuurten van besloten en open type
Met de aanleg van de buurt "Koningswei" achter bij het paleis, ontwerp rond 1870, uitvoering tot ca. 25 jaar later, werd
een eerste stap gezet in de richting van een planmatige stadsontwikkeling. Het lag in de bedoeling hier een soort villapark
tot stand te brengen. De belangstelling was echter te gering, de Tilburgse elite bleef liever wonen in de statige panden in
de belangrijkste straten, verspreid over de stad. Het betrof -zoals toen gebruikelijk- een particulier projekt. De Tilburgse
architekt H. van Tulder ontwierp een woonbuurt, met een waaiervormig op het plein bij het paleis aansluitend stratenpatroon. Door de lage ligging van het gebied waren er vaak overstromingen waardoor de woningen snel achteruit gingen.
Het project "Nijveroord" (Lange Nieuwstraat en omgeving), opgezet door de toenmalige burgemeester in samenwerking
met architekt van Tulder, trok een as van ca. 1.000 meter evenwijdig aan de spoorlijn. Langs deze straat werd een groot
aantal belangrijke gebouwen en ook statige herenhuizen gerealiseerd. Als noordelijke tegenhanger van het stadscentrum
is het projekt mislukt, de barrière van de spoorweg bleek te groot.
Vanaf 1917 ging de invloed van de gedachtenvorming rond het Uitbreidingsplan van ir. Rückert een rol spelen. Rückert
is bij de voorbereiding van dit plan uiterst grondig te werk gegaan. Hij heeft vele factoren uit de maatschappelijke context
laten meespelen. Uitvoerig werd ingegaan op stedebouwkundige faktoren met sociaal-ruimtelijke betekenis zoals bevolkingsontwikkeling, inkomensverdeling, arbeid en gezinsleven.
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Hij was sterk beïnvloed door de Weense ontwerper Camillo Sitte die als basisprincipe had: "das Praktische künstlerisch
zu gestalten". De historisch gegroeide stad werd daarbij geaccepteerd en zo goed mogelijk aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Aan nieuwe stedelijke funkties werd op doelmatige wijze een fraaie vorm meegegeven, en
straat en plein als ontmoetingsplaats in ere hersteld.
Het plan Rückert ging uit van de bestaande toestand. De geprojecteerde ringbaan sneed niet door bestaande kernen. Ook
andere doorbraken kwamen er -op een enkele uitzondering na- niet in voor. Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden
met bestaande eigendomsgrenzen, zodat het partickulier initiatief eerder gestimuleerd dan afgeremd zou worden. Het
principe van stadsomgrenzing door de aanleg van een brede boulevard werd toen als een moderne ingreep gezien, onder
een verwijzing naar de stadswallen en -grachten van weleer, die Tilburg met zijn dorpse oorsprong zelf nooit gekend had.
In de open gebieden binnen de ringbaan en de enkele aan de buitenzijde van die ring ontworpen nieuwe buurtjes is een
enkel ontwerpconcept aangehouden. De nieuwe buurten kregen vrijwel altijd pleinen. Aan woonstraten werd vaak een
gebogen vorm gegeven, met als argumenten "natuurlijker, schilderachtig, belemmert wind, levendig" enz. Rechte straten
werden, in samenhang met pleinen, voorbehouden aan plekken die een zekere monumentaliteit dienden uit te stralen. Met
de eraan gelegen openbare gebouwen dienden zij de buurten te "releveren".
Vóór 1917 werd een aantal kerken nog gesitueerd aan de oude lintbebouwde structuur. De kerken vormden hier het centrum van buurten die ruim, monumentaal en vrij strak gedacht waren. Na 1917 werden kleinere kerken en buurten tussen
de bestaande linten gesitueerd. De monumentaliteit was hier minder opvallend maar wel aanwezig, terwijl er soms een
natuurlijker straatverloop ingepast werd.
In de opzet van woonbuurten werd er verschil gemaakt tussen besloten of meer open karakter: arbeiders- en middenstandsbuurten waren veelal van het eerste type, buurten voor meer gegoeden van het tweede.
Het uiteindelijk inwonersaantal moest 130.000 gaan bedragen, dit zou bereikt moeten worden door een verdubbeling van
het woningaantal binnen de ringbaan.
Belangrijk element in het plan was het vastliggende tracé van het Wilhelminakanaal. Bij het plannen van bedrijven langs
dit kanaal, werd gekozen voor de noord-oostzijde van de stad (gunstig vanwege de overheersende windrichting).
Het niet direkt aan het kanaal projecteren van de ringboulevard was een keuze die in hoofdzaak bepaald werd door economische omstandigheden, maar daarnaast speelde ook een stedebouwkundig argument: Rückert vreesde dat de drukte
van het laden en lossen de rust van de wandelboulevard zou verstoren. Het zijkanaal bracht de haven dicht bij de stadskern, waarbij het in de bedoeling lag de aktiviteiten er omheen te beperken tot lossen en laden voor de verspreide bedrijven. De aanleg van de haven met het verbindingskanaal (1921) heeft de binnenstad niet ingrijpend beroerd, de benodigde
ruimte werd gevonden in de weilanden die zich nog tot in de stadskern uitstrekten, bedrijfsvestigingen werden er aanvankelijk niet toegestaan. De haven fungeerde lange tijd alleen als los- en laadplaats.
Rückert heeft in zijn plan gestreefd naar een zo harmonisch mogelijk op elkaar aansluiten van bestaande en nieuwe buurten in een duidelijk afgerond geheel.
Er kwam nu vrij snel een aantal, in de filosofie van de "kleine Siedlung" passende, woonbuurten tot stand: Molenbochten
(1917), Veldhoven (ca. 1919), Pruilhoek, Korvelse Kerkdijk en Hoogte, Beukcnsteeg (1921), Havervelden (1926), Korvel, Groeseind, Armhoefse Akkers (1927), Schijf (1931), Soey (1933). Het betrof hier meest besloten buurten met min of
meer aaneengesloten bebouwing en vrij smalle diepe woningen op kavels van gemiddeld 30 meter diep. De eigenlijke
arbeidershuizen hadden slechts een begane grond vaak een mansardedak. De woningen voor de middenstand hadden een
zadeldak en vaak een verdieping.
De buurten voor de meer gegoeden vertoonden een afwijkend open karakter. Het betreft tuinwijk- en villawijkachtige
buurten zonder aaneengesloten straatwanden. Er werd gebouwd in korte bouwblokken (hooguit drie è vier woningen aaneengesloten). De straten werden breder aangelegd, vaak met een laanbeplanting. Er waren voortuinen bij de woningen en
vele doorkijkmogelijkheden op het groen van de achtertuinen.
De in het Uitbreidingsplan ontworpen wijken zijn in de plattegrond van de stad nog steeds gemakkelijk te herkennen door
de symmetrische opbouw (alhoewel die niet altijd volgehouden is) en de centraal gelegen pleinen met bijzondere bebouwing zoals kerk, patronaat, klooster en scholen.
De realisering van het Wilhelminakanaal (1923) heeft het isolement van de verderaf gelegen gehuchten Stokhasselt, Heikant, Quirijnstok , Oost-Loven en Moerenburg verder versterkt. Zij hebben dan ook altijd een min of meer een agrarisch
karakter behouden.

5.4.1.2. Volkshuisvesting
In de voorgaande hoofdstukken is reeds zijdelings het aspect Volkshuisvesting besproken. Boerderijen, arbeiders- en
weverswoningen (vaak met een nog agrarische bouwtraditie) bepaalden tot eind 18e eeuw het beeld van Tilburg. Er kwamen drie vormen voor: boerderijen die in groepjes bij elkaar stonden rond en nabij de dorpspleinen, straatnederzettingen
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en afgezonderd gelegen gemeenschappen, gegroeid uit Einzelhöfe. Als uitzondering hierop dient vermeld te worden de
vroege verstedelijking -vanaf eind 18e eeuw- van het lint gevormd van de Heuvel tot bij de Oude Markt en dan afbuigend
langs de Nieuwlandstraat en de Noordstraat tot aan Veldhoven (nu Wilhelminapark e.o.).
Langzamerhand voegden zich de op de huisnijverheid gerichte weverswoningen in dit patroon. Een weverswoning is niet
zoals vaak verondersteld wordt van eenvormig type, maar een aangepaste arbeiderswoning, die aan enkele eisen diende
te voldoen.
Van belang waren een afzonderlijke woon- en werkruimte, de laatste met een vrij groot raam en voldoende oppervlak
voor het weefgetouw. Naast het huis moest een doorgang zijn om voor bijkomende activiteiten achter het huis te kunnen
komen met een kruiwagen.
Tijdens de opkomst van de industrie ontstonden vanaf ca. 1850 direkt bij de fabrieken, los van het gegroeide nederzettingspatroon, arbeiderswijkjes zoals de Kuiperstraat. Deze woningen werden door particulieren gebouwd, meest aan
onverharde wegen of paden, zonder dat er enige richtlijn voor situering, indeling, constructie of voorzieningen bestond.
De woonkwaliteit was dan ook vaak slecht.
De gegoede burgerij bouwde tot rond 1930 meestal aan de bestaande hoofdstraten. Vaak staan de fabrikantenwoningen
dicht bij de fabriek. Ook werden herenhuizen gebouwd in de zich snel ontwikkelende straten tussen de oude hoofdstraat
en de spoorweg, aan de Nieuwlandstraat, Stationstraat, Willem II-straat, Spoorlaan en aanzetten van straten bij de nieuwere uitvalswegen.
De gemeentelijke overheden werden tenslotte door de invoering van de Woningwet van 1901 gedwongen om wantoestanden in de woningbouw tegen te gaan. Tilburg had toen al enige tijd een verordening i.v.m. bouwen en slopen, maar
die was vrij beperkt en niet toegespitst op volkshuisvestingsaspekten.
Ir. Rückert nam zijn Uitbreidingsplan te baat om woningcategoriëen op te nemen voor verschillende inkomensgroepen.
Hij ging zo ver om er passende plattegronden bij te ontwerpen. Het gebruikte woningtype met aanbouw was in Tilburg
trouwens niet onbekend. Hij onderscheidde vijf categorieën, gaande van "niet-vakkundige","vakkundige" en "betere
werklieden", "eigenlijke middenstand" en "meer gegoede burgerij" tot "meer bezittenden", met daaraan gekoppeld de
woningpercentages: 28, 40,15, 7, 5 en 5%.
Het onderscheid in arbeidersbuurten (het grootste deel), middenstandsbuurten (zoals Armhocf ten oosten van de ringbaan), en tuin- of villawijken (Armhoef rond het toenmalige ziekenhuis, respektievelijk Zorgvlied) is nog steeds afleesbaar. De op die leest geschoeide wijken waren weinig gedifferentieerd, hetgeen ook de bedoeling was. Een buurt diende
een hechte sociale samenhang te hebben en een daarbij passende sfeer.
Voor de realisering van arbeiderswoningen ging niet alleen de gemeente aan de slag, woningbouwverenigingen schoten
-na het in werking treden van de Woningwet- als paddestoelen uit de grond. In Tilburg waren zogenaamde "Coöperatieve
Bouwverenigingen" zoals "Patrimoniums Bouwlust" en "Eigen Haard" die koopwoningen -ook voor arbeiders- bouwden
al eerder aktief. De eerste eigenlijke woningbouwvereniging in de zin van de Woningwet, Sint Joseph, werd opgericht in
1913. De leden dienden een aandeel van fl 25,- te kopen om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Er was een
uitgebreid huurreglement.
De "Tilburgsche Bouwverccniging" kwam in 1917 tot stand, zij startte met een projekt in Broekhoven, uitgevoerd in de
jaren twintig. De vereniging "Ontwikkeling", ook uit 1917, werd opgericht door arbeiders van de spoorwegwerkplaats.
Zij kreeg geen eigen woningen te bouwen maar wel de exploitatie van door de gemeente gebouwde woningen in het plan
"De Beukenstecg". De bouwvereniging "Ons Huis" (1917 ?) legde zich toe op de bouw van middenstandshuizen; haar
eerste project bevond zich tussen de St. Josephstraat en de Bosscheweg.
De betere buurten werden door particulieren volgebouwd. Zij bevonden zich aan de grote uitvalswegen naar Breda en
Den Bosch en in "Villapark Zorgvlied" en "Armhoef" (het gedeelte rond het voormalige ziekenhuis). Alleen deze laatste
wijk voor de meer gegoeden lag nog binnen de geplande ringbaan.
Tilburg is de verschrikking van zogenaamde woonkazernes in gestapelde bebouwing bespaard gebleven, ondanks de
explosieve groei van zijn textielindustrie en bevolking.
Het volgend cijferlijstje geeft bij benadering een idee van de groei van de woningvoorraad tuusen 1850 en 1980:
1850:
1880:
1900:
1920:
1930:
1940:
1960:
1980:

2.300 woningen
4.600 woningen
8.400 woningen
11.000 woningen
16.000 woningen
21.500 woningen
30.250 woningen
52.000 woningen
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5.4.1.3. Voorzieningen
Algemeen
De oudste voorziening was misschien wel de dorpskern, veelal een in oorsprong middeleeuws driehoekig plein, door de
boeren uit de omgeving gebruikt om het bijeengebrachte vee te drenken aan de daar gelegen kuil.
Bij de opkomst van de textielbewerking is naast de drenkkuil vaak een kuil voor het spoelen van de wol, een zogenaamde
"wolspuul", aangelegd. Deze twee bleven vaak een tijd naast elkaar bestaan, soms verdween dan uiteindelijk de drenkkuil.
Zowel drenkkuil als wolspuul hadden als ontmoetingsplaats een belangrijke sociale funktie.
Wijkvoofzieningen zoals wij die tegenwoordig kennen, werden vanaf ca. 1875 ook vaak aan deze oude pleinen gesitueerd. Winkels en dergelijke kwamen ook in de oude hoofdstraten in ruime mate voor.
Zoals eerder aangegeven werd heeft het vestigen van kerken (naast de reeds bestaande twee kerken van het Heike en het
Goirke), in een vrij hoog tempo plaatsgevonden. Als lokatie werd eerst gekozen voor de oude gegroeide structuur, later
voor de nieuw ontworpen buurten. Voorzieningen als scholen en patronaatsgebouwen werden meestal in samenhang met
kerken en kloosters gebouwd. Het patronaatsgebouw kan als de voorloper van de tegenwoordige wijk- en buurtcentra
gezien worden.
Openbare badhuizen werden op verscheidene plaatsen gebouwd: Kon. Julianastraat (thans Heuvelring), 1921; Paduaplein, 1927; Laurens Kosterplein.
Bestuur, administratie
Tilburg was in 1809 door Lodewijk Napoleon tot stad verheven. Dit vond zijn bevestiging in een nieuw stadhuis naar
ontwerp van H.J. van Tulder, dat gereed kwam in 1849. Een bovenstedelijke voorziening, het kantongerecht, kwam vlakbij (Paleisstraat) in 1897 tot stand. Eveneens bovenstedelijk waren de Lancierskazerne aan de Sint-Josephstraat uit 1846
(in 1859 trouwens al buiten funktie) en de Cavaleriekazerne aan de Bredaseweg gebouwd in 1913.
De Kamer van Koophandel werd -zonder dat daarvoor een nieuw gebouw opgericht werd- in 1842 ingesteld.
Een Gemeentelijke Werkloosheidsdienst -opgezet in 1903- had zijn huisvesting op de Oude Markt nr 9 sinds 1919. Er
werd een Rijkswerkplaats voor Jeugdige Werklozen ondergebracht in het voormalige St. Rochusgesticht aan de Lange
Nieuwstraat.
Zorgverlening
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst funktioneerde vanaf 1921 in de Schoolstraat. Een ziekenhuis werd opgericht door
een kerkelijke charitatieve instelling in samenwerking met het gemeentebestuur. Het was achtereenvolgens gevestigd in
het Ziekengasthuis aan het Wilhelminapark in 1827, het Nieuw Gasthuis aan de Locht (nu Gasthuisring) in 1837 en werd
vervangen door het ziekenhuis aan de Van Beverwijckstraat in 1929.
Aan de Lange Nieuwstraat werd het bejaardentehuis St. Joseph-Gesticht in 1887 geopend. In de Goirkestraat kwam het
Sint ignatius-Liefde-gesticht in 1842 tot stand (Zusters van Liefde).
In 1916 kwam Huize Nazareth, een opvangtehuis voor jongens -eerder opgericht in 1907-, tot stand. De Fraters richtten
een weeshuis op in 1895.
Onderwijs
Het overgrote deel van het onderwijs was ingebed in het conglomeraat van kerkelijke voorzieningen. Daarbij is een onderscheid te maken tussen het lager onderwijs dat vaak parochie-gebonden was en het middelbaar onderwijs (Odulphus, Theresia) en de kweekscholen die -direkt gelieerd aan kloosters- stedelijk gericht waren. De lange lijst van deze voorzieningen wordt hier nu niet verder uitgewerkt.
Openbare onderwijsinstellingen waren de Rijks-HBS, in eerste instantie gehuisvest in het Paleis (1866, later in 1934 verhuisd naar de Ringbaan-oost), de Weefschool -later Lagere Textielschool aan de Korte Schijfstraat (1878), de Hogere
Textielschool aan de Lange Schijfstraat (1930) en de Ambachtschool aan de Spoorlaan (1904).
Markten
Tilburg stond ook buiten het eigen grondgebied bekend om zijn marktwezen, vooral om zijn jaarlijkse veemarkt die op
de Heuvel gehouden werd. Een wekelijkse veemarkt kwam later aan de Enschotsestraat. Marktgebouwen waren de zgn.
Boterhal aan de westkant van het stadhuis (1888) en de Vismarkt (1890) aan het Willemsplein, beide afgebroken in de
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jaren zestig. Rond de Heikese kerk werden van oudsher groenten- en graanmarkten gehouden. Na de aanleg van het
Besterdplein vonden ook daar wekelijks groentemarkten plaats, die net als die aan de Markt, al spoedig uitgroeiden tot
algemene markten (vanaf 1910). Een jaarlijkse bijenmarkt ging in 1928 van start.
Grote Tentoonstellingen
Internationale tentoonstellingen van allure werden opgezet bij het 100- en 125-jarig bestaan van de stad (1909 en 1934)
en zelfs tussentijds in 1913.
Van bebouwing en aanleg is nu niets meer terug te vinden. Lokaties waren ongeveer ter plaatse van het huidig spoorwegemplacement, het voormalig Elisabethziekenhuis en aan de Ringbaan-oost.
Cultuur, recreatie en sport
Deze voorzieningen waren eind vorige eeuw al zeer gedifferentieerd. Wel moet gezegd worden dat aan het realiseren van
centrale kulturele voorzieningen zoals een stadsschouwburg en/of -gehoorzaal blijkbaar niet veel belang gehecht werd;
het bleef behelpen met over de stad verspreide kleinschalige voorzieningen.
Als theaters en bioskopen had men: "Apollo" aan de Heuvel (1911), de "Nieuwe Bioskoop Liedertafel" aan de Willem IIstraat (1916) en de -door bezorgde katholieke kringen t.b.v. de betere film opgezette- "Witte Bioskoop" aan de Capucijnenstraat (1913). Cabaret "De Lindeboom" werd ondergebracht in het pand van de Apollo-bioskoop (1911-1923) aan de
Heuvel.
Tot 1869 (?) funktioneerde de "Oude Comedie" in haar gebouw aan de Heuvelstraat ter hoogte van de doorbraak voor de
aanleg van de Willem II-straat.
De sociëteit en koor "Liedertafel Souvenir des Montagnards" werd in de Willem II-straat gehuisvest, de Nieuwe Koninklijke Harmonie -tevens sociëteit- vestigde zich in 1843, in wat later Stationsstraat genoemd werd. De sociëteit "Philharmonie" vond een plaats in een inmiddels gesloopt gebouw aan de Kloosterstraat, vanwaar men in 1956 verhuisde naar
een villa aan de Goirleseweg.
Naast de bovenstaande sociëteiten met een min of meer stedelijk karakter ontstonden ook meer wijkgebonden harmonieën
en fanfares zoals: "Orpheus" (Goirle 1869), "L1 Echo des Montagnes" (Korvel 1871) enz.... In 1925 ontstond het "Tiiburgsch Salonorkest". Er werden koren gesticht: "Tilburgsch Mannenkoor Zang en Vriendschap", "Orpheus en hare Liedertafel" (1864), het "Koor van de Fraters", het "Paterskoor" (1905) enz...
Er werden op diverse pleinen in de stad kiosken geplaatst t.b.v. muziekuitvoeringen : Korvelplein (ca. 1900), Besterdplein
(1895), Heuvel (1903), Wilhelminapark (1898).
De "R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek" ging van start in een bovenkamer boven boekhandel Bergmans in 1913 en
kreeg later haar eigen gebouw in de Willem H-straat (1922).
Het "Natuurhistorisch Museum" en het "Volkenkundig Missiemuseum" konden gebruik maken van de intendantswoning
van het paleis -Paleisstraat- vanaf resp. 1935 en 1936. Een Textielmuseum werd in de twintiger jaren opgericht maar
kwam pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand.
Sportverenigingenen -voorzieningen kwamen vanaf de eeuwwisseling tot stand: openluchtzwembad "Baksven" (1909),
"Wielerbaan Goirleseweg" (1921) -op de stadsplattegrond van 1935 komt ook een wielerbaan voor aan de Enschotsestraat-, de "Tilburgsche Ijsclub" met een schaatsbaan aan Koningshoeven, de voetbalclub "Tilburgia" (1896; later "Willem II") met haar terrein eveneens aan Koningshoeven, gymnastiekvereniging "Olympia" (1905), kegelclub "Herinnering" met haar zaal in "De Rode Haan" (1899), auto- en motorclub "Brabant" met haar zetel in "Hotel Riche".
Tenslotte waren er de oude schuttersgilden: "Sint Joris" gesticht voor 1483, Sint Sebastaan voor 1504 en "Sint Dyonisius"
in 1665, en tenslotte de jongere schietverenigingen zoals de "Kapel Doelen" van 1862. De verstedelijking heeft in de
tweede helft van de 19c eeuw de open ruimte nodig voor de schuttersaktiviteiten ingepalmd zodat deze "doelen" en schutsbomen langzaam maar zeker verhuisden van de binnenstad naar terreinen bij cafés aan de rand van de bebouwde kom.
Parken werden op verschillende plekken aangelegd: Wilhelminapark (1898), Julianapark (1909), Wandelbos (1920) en
Leijpark (1936). Reeds eerder was door de Heer van Tilburg in 1715 de Oude Warande aangelegd -een zgn. parkbos in
stervorm- als zijn parcikulier jachtterrein. Het werd pas na 1940 voor het publiek opengesteld. Het Wilhelminapark, Wandelbos en Leijpark zijn ontwerpen van de bekende landschapsarchitekt Leonard Springer. Zij vertegenwoordigen de landschapsstijl in een stedelijke omgeving. Bij het Leijpark kan ook van Engelse landschapsstijl gesproken worden. Dit park,
aangelegd in een open gebied begrensd door de waterloop De Leij, heeft vrij grootschalige open ruimten en is gekenmerkt
door kijk- en looprichtingen die het verband met de stad beklemtonen. Het Wilhelminapark had als uitgangspunt de
bestaande middeleeuwse driehoekige pleinvorm, de kern van de Veldhoven. Het Wandelbos werd aangelegd op een heideterrein met verspreide dennen.
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5.5. Naoorlogse ontwikkelingen
5.5. l. Het Plan in Hoofdzaak van 1953
Het "Plan in Hoofdzaak" van 1940 werd in 1947 en 1949 gewijzigd door een aantal studies, die wei eens benoemd worden
als structuurplan. In feite werd het plan pas in 1953 formeel vervangen door het een nieuw "Plan in Hoofdzaak".
In dit nieuwe plan werd de Ringbaan-west samen met een te realiseren zgn. oost-westboulevard (van de Bosscheweg over
de te verbreden Spoorlaan tot bij de Oude Warande/ Hogeschoolcomplex) gezien als een assenkruis waaraan de stad zou
opgehangen worden en zich vooral westelijk zou ontwikkelen. De Ringbaan-west diende noordelijk -via Waalwijk en
Gorkum- verbinding te geven met Utrecht (gerealiseerd) en zuidelijk met België (niet volledig gerealiseerd). De spoorweg naar België werd voor deze opzet naar het westen verlegd tot achter de Oude Warande.
Nieuw in deze benadering is dat de hoofdverkeersontsluitirig de stad, na dé spoor- en wegverbredingeh in de 19e eeuw,
opnieuw verdeelt, in plaats van er omheen te gaan zoals door het ontwerp van de ringbaan beoogd werd.
De omgeving van de oost-westboulevard in het westelijk gebied De Reit werd -aansluitend op het complex van dé Hogeschool- omgeven gedacht door vrij grootschalige instellingen voor diensten, onderwijs, kunst, wetenschap en techniek.
Hiermede werd naast het oude centrum geopteerd voor een tweede zwaartepunt. Een groot deel van déze optie is verwezenlijkt.
De uitbreidingswijken "Het Zand"; "De Reit" en "Het Wandelbós" wëfdeh tüseri 1955 en 1965 gerealiseerd: Zij kenmerken zich door stroken-vefkaveling, ruime groenvoorzieningen, flatgebouwen') ook langs de ringbaan, en een duidelijke
onderlinge geleding door breed opgezette wijkvérzamelwegén.
De bestaande ringbaan diéndê gereconstrueerd té Worden om de verkeersdruk op té Vangen. Hét oorspronkelijke boulevard-karakter ging hiermee verloren.

5.5.2. De grote doorbraken: hét City-plan
Met een bevolkingsaantal van 225.000 in gedachten vond het toenmalige stadsbestuur dal er fors moest ingegrepen worden om Tilburg tot een grootstedelijk niveau op te tillen. Eindjaren vijftig werd daartoe een nieuwe visie ontwikkeld: éen
netwerk van brede nieuwe wegen diende de plattegrond van de stad ingrijpend te wijzigen. Radialë wegen moesten de
ringbaan verbinden met één "city^ring" rond het centrum. Als centrum werd toen wel gedacht aan eéh gebied zowel ten
noorden als ten zuiden van de spoorlijn.
Rond 1960 werd daartoe een aantal forse doorbraakplannen opgestart. Het vlot bereikbaar maken van het stadscentrum
voor het autoverkeer was hét kernbegrip.- Van deze opzet -waarbij hét stadscentrum ook tëri rtoördén van de spoorweg
werd gedacht- maakte het realiseren van ohgëlijkvloerse kruisingen met het -omhoog té brengen- spoor deel uit.
De City-ring is tën zuiden van de spoorweg volledig uitgevoerd, de verdere doorbraken, mét uitzondering van de Hart
van Bfabantlaan echter niet of slechts in aanzet. De City-ring is dus in feite opgehangen aan de oost-west-as Hart van
Brabantlaan-Spoorlaan-Nieuwe Bosscheweg.
Deze ingrepen hebben hét gegroeide stedeboüwkundig patroon in het midden van de oude stad sterk aangetast en daarmede ook veel waardevolle gebouwen uit de M.I.P.-periode weggevaagd, zoals het stadhuis, het kantongerecht,- het spoorwegstation en vele monumentale panden van de vroegere Zórriefstraat eri de Spoórlaan. Ook verdwenen de Koningswei,
het Willemsplein en het parkje bij het in 1934-36 tot raadhuis verbouwde paleis.
De met het Willemsplein verdwenen markt kreeg een nieuwe lókatie op hét Koningsplein ten zuiden van dé Cityring, waar
vroeger de buurt Koningswei lag. Dit gebied werd fnet het stadscentrum (Heuvelstraat) verbonden door een zgn. "kernwand"-gebouw (over de weg heen) en door een ondergrondse traverse. Aan de Cityring verrezen als een coulisse sterk
dominerende gebouwen zoals het stadhuis, het woonblok waarin ook het cultureel centrum ondergebracht was, de stadsschouwburg, het kantongerecht, een station en postkantoor.
De weerstand tegen de voortgaande sloop werd echter steeds groter. Geplande doorbraken werden niet meer uitgevoerd,
mede vanwege de enorme investeringen. In feite werd slechts een enkele doorbraak naar het centrum doorgezet (Hart van
Brabantlaan). Daarbij verdween de Industriestraat met omgeving, o.a. de voormalige "Koninklijke Nederlandsche
Fabriek van Muziekinstrumenten" van de familie Kessels. De zware investeringen -qua mankracht en financiën- die aan
het stadscentrum besteed werden hadden als negatief effekt dat de stad buiten het centrum zelf verwaarloosd werd en verder verpauperde. Deze situatie werd in de jaren zestig op de spits gedreven door de plotselinge teloorgang van Tilburgs
belangrijkste werkverschaffer: de textielnijverheid en door de ontkerkelijking die tot leegstand en sloop van kerken en
kloosters leidde. Verdere differentiatie in het werkaanbod was wél nodig, maar mede onder druk van de textielfabrikanten
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-die vonden dat alles naar wens liep- werd daar nauwelijks op gereageerd. Afgezien van de sociale en economische catastrofe die dreigde, lag er een dringende opgave voor stedebouwkundig ingrijpen. De in hoog tempo leegkomende bedrijfscomplexen moesten tijdig hergebruikt worden of vervangen door nieuwe functies. Daarnaast zou het aantrekken nieuwe
werkgelegenheid prioriteit moeten krijgen, waarbij naast de industrieterreinen ten noorden en oosten van de stad nog extra
ruimte nodig was.
Nadat in de jaren zestig en zeventig de uitbreidingswijken Tilburg-noord en Groenewoud waren volgelopen, bleken
steeds meer burgers te gaan uitwijken naar de omliggende gemeenten. De wens om het wonen in de eigen stad -met name
in de oude wijken binnen de ringbaan- te herwaarderen, leidde tot de opzet van een nieuw plan voor dit gebied.

5.5.3. Het Structuurplan voor de Oude Stad
Dit plan dat in 1976 door de gemeenteraad werd aangenomen, droeg oplossingen aan om de verpaupering van het stadsdeel binnen de ringbaan te keren. De stadsvernieuwingsmaatregels werden toegespitst op stedebouwkundig verschillend
te typeren structuren, die elk hun eigen problemen meebrachten. Het ging hier om de lintbebouwde hoofdstructuur met
haar sterke funktievcrmenging, de secundaire lintbebouwing en de clusterbebouwing met hoofdzakelijk een woonfunktie.
Dan was er nog amorfe bebouwing met hoofdzakelijk fabriekscomplexen, grote privé (groen)gebieden, in hoofdzaak kerkelijk eigendom en de open ruimten met openbaar groen, water, spoorwegen etc.
De belangrijkste doelstellingen waren:
behoud van een zo hoog mogelijk aantal bewoners in de Oude Stad;
het uitbouwen van hoogwaardige industrie, dienstverlening en onderwijs om het verlies aan arbeidsplaatsen in de
traditionele industrie goed te maken;
het gebrek aan parkeerruimte, groen en speelgelegenheid in de woonmilieu's van de Oude Stad oplossen.
Kernwaarden waren hierbij: behoud, herstel, verbetering en kleinschalige ingrepen. De aandacht voor de oudere bebouwing leidde tot het instellen van een gemeentelijke Monumentenverordening.

5.5.4. Stadsbeheerplan en plan Compacte-Stad
Als voortzetting en uitbreiding van het Structuurplan voor de Oude Stad werd eindjaren tachtig het Stadsbeheerplan
opgezet. Het bestrijkt de gehele gemeente en heeft een dubbelstrategie: offensief en defensief beleid. Het defensieve
beleid volgt het in het Structuurplan getrokken spoor, maar zo mogelijk in preventieve zin. Het offensieve beleid tracht
potenties te benutten, sterke kanten uit te bouwen. De economische factor wordt als de meest bepalende voor alle ontwikkeling gezien.
Het Compacte-Stad-plan is te beschouwen als een reaktie op de verminderde aandacht voor het stadscentrum in de voorgaande periode. Het grijpt onder andere terug op een reeds lang levende wens om in Tilburg een winkelcircuit te realiseren
in plaats van een langgerekte winkelstraat.
Daarnaast werd een aantal ontwikkelingen -reeds ingezet in het Plan in Hoofdzaak- in de directe omgeving van dit project
van de grond getild. Zo werd vrij dichte woningbouw -waaronder een toren van 16 verdiepingen gerealiseerd op het -na
bijna 20 jaar leegstand- eindelijk beschikbaar komende terrein van een textielfabriek in het centrum. Een tweede stadskantoor moest de ontwikkelingen aan de zuidzijde van het centrum afronden. Aan de oostzijde van het centrum werd voor
het zgn. Tivoli-gebied een prijsvraag onder een drietal internationaal bekende architekten uitgeschreven.
Veel van deze ontwikkelingen werden -zoals in de jaren tachtig gebruikelijk- opgezet in een samenwerkingsverband tussen overheid en particulieren.

5.6. Ruimtelijke ontwikkelingen buiten het stadsgebied
5.6.1. Ontwikkelingen in het buitengebied
Veranderingen in het buitengebied zijn, afgezien van de infrastructurele ingrepen, in de M.I.P.-periode vrij beperkt gebleven. De belangrijkste ontwikkelingen betreffen de zuidoosthoek van het gemeentelijk grondgebied. Koning Willem II
kocht hier uitgestrekte gronden, waar hij onder andere een schaapskooi voor buitenlandse schapenrassen liet oprichten.
Op deze plaats werd later de abdij van de Trappisten gebouwd. Hij had er ook een aantal nieuwe boerderijen en een chalet-
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achtig buitenverblijf. Na het overlijden van Willem II werden deze gronden grotendeels opgekocht door textielverver
Caspar Houben, die zijn bedrijf aan de Leij opzette en aan de straat villa's voor zichzelf en familieleden liet bouwen.
Iets westelijk van Koningshoeven vestigden zich nog meer textielververijen, waaronder aan de Hilvarenbeekseweg het
complex van Pieter van Dooren (1825). Het voordeel van deze lokaties was de aanwezigheid van het stromend water van
De Leij. Ten noordwesten van Koningshoeven werd aan de rand van de toenmalige stad het retraitehuis van de religieuzen
van Onze Lieve Vrouw van het Cenakel gebouwd (1907).
Heidegebieden werden deels ontgonnen, maar ook wel omgezet in -al dan niet particulier- recreatief bos. Voorbeelden
hiervan zijn het Wandelbos en Heidepark.

5.6.2. Ontwikkelingen van kernen in het buitengebied
Op het einde van de M.I.P.-periode lag alleen de kern Heikant nog vrij geïsoleerd. Doordat zij vlak bij de toen bestaande
stad lagen werden de kernen De Reit, De Hasselt met het straatdorp De Hoeven, Loven, Berkdijk en Broekhoven, overspoeld of omspoeld door de naoorlogse stadsuitbreidingen.
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6. Stedebouwkundige typologie
Hoewel de stad nu een fysiek samenhangend geheel vormt, zijn de sporen van afzonderlijke kernen nog steeds waar te
nemen. Daarnaast is er een duidelijke scheiding tussen de oude stad binnen de ringbaan en de daarbuiten gelegen uitbreidingswijken. De voor het M.I.P. meest relevante gebieden bevinden zich grotendeels binnen de ringbaan; ontwikkelingen
in deze periode betreffen daarbij niet zozeer de oudere kernen en de daartussen gegroeide linten, maar juist de later dichtgegroeide agrarische gebieden. Deze zijn niet altijd als een afgeronde wijk te herkennen.
Buiten de ringbaan liggen nog enkele gebieden die in het M.I.P. meegenomen dienen te worden. Het betreft enerzijds
oude kernen waar landbouw en -vaak ambachtelijke- textielnijverheid samengingen en anderzijds recentere tuin- en villawijk-achtige ontwikkelingen.
Door zijn ontstaansgeschiedenis is het Tilburg van 1940 te beschrijven als een gebied dat stedebouwkundig uiteenvalt is
in een aantal gebiedstypen, die cultuurhistorisch elk een bepaald aspekt of een bepaalde samenhang van aspecten vertegenwoordigen. Deze indeling heeft dan ook gefungeerd als onderlegger voor de inventarisatie en waardering van de deelgebieden van Tilburg.
1. De lintbebouwde structuur. Deze is te karakteriseren als een in de loop der eeuwen gegroeide structuur met doorgaande wegen en knooppunten, een gemengd funktiepatroon met onder andere gemeenschappelijke voorzieningen,
vooral bij pleinvorming aan de knooppunten. Er zijn niet doorgaande wegen met eenzelfde lange ontstaansgeschiedenis, veelal pas in een later stadium begrensd door meer bebouwing dan de oorspronkelijke solitaire boerderijen.
2. Clusters, planmatig en binnen een korte periode na de eeuwwisseling tot stand gekomen wijken en buurten, al dan
niet met gemeenschappelijke voorzieningen.
3. Amorfe gebieden, gelegen tussen de hiervoor genoemde structuren, enerzijds bestaande uit omvangrijke bedrijfscomplexen, anderzijds uit verspreid liggende kleinere gebieden met in hoofdzaak utilitaire bebouwing.
4. Grote privé-groengebieden en kleinere open terreinen.

6.1. Waardevolle gebieden
Hierna volgt een overzicht van als waardevol ervaren gebieden. Ook gebieden van plaatselijk belang zijn hierin opgenomen, onder de noemer "aandachtsgebied". De lijst heeft een onderverdeling gekregen die is afgeleid van de belangrijkste
hiervoor genoemde gebiedstypen, namelijk deze vermeld onder 1 en 2 en hun mengvorm. De verspreid liggende gebieden, hiervoor vermeld onder 3 en 4, zijn bij de gekozen gebiedsbegrenzingen ingedeeld bij de belangrijkere gebieden
(typen 1 en 2).
A.

Menggebieden (gegroeid en ontworpen)
01 Stadskern
02 Noordhoek-west
03 Sint-Anna

B.

Oudere (hoofd)structuur
04 Bisschop Zwijsenstraat-noord e.o.
05 Bisschop Zwijsenstraat-zuid/Piusstraat e.o.
06 Wilhelminapark e.o./ Gasthuisring
07 Goirkestraat e.o.
08 Sint-Josephstraat e.o.
09 Noordhoek-oost
10 Korvelseweg/Laarstraat
11 Koestraat/Rosmolenplein
12 Hasseltstraat/Hasseltplein
13 Koningshoeven
14 Reitse Hoevenstraat/ Bokhamer
15 Oude Heikant
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C.

Jongere (hoofd)structuur
16 Bredaseweg-oost
17 Bredaseweg-west
18 Oude Goirleseweg

D.

Geplande bebouwing (clusters)
19 Armhoefse Akkers
20 Zorgvlied
21 Molenbochtplein e.o.
22 Theresiaplein e.o./ Horversplein e.o.
23 Pieter Postplein e.o.
24 Sint-Antonius-van-Padua-kerk e.o./Commelinplein e.o./ Schotelplein e.o.
25 Besterdplein e.o.
26 Sint-Pietersplein/ Leo XlII-plein/ A. Kuiperstr./S. De Beerstr. (pleintje) Kardinaal de Jongplein
27 Wassenaerlaan e.o./ Van Speijckstraat e.o./Laurens Kosterplein e.o.
28 Vondelplein e.o/ Rubensplein e.o.
29 Rozenplein e.o.
30 Vogelplein e.o.

6.2. Beschrijving van gebieden van bijzondere stedebouwkundige waarde
De richtlijnen om gebieden met bijzondere waarden te kunnen onderscheiden, zijn aangedragen in de "Handleiding" die
door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in het kader van het Monumenten-inventarisatie-projekt is uitgegeven.
Deze criteria zijn verder te omschrijven als volgt.
A. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit:
kwaliteit van ruimtelijk concept; betreft planmatige opzet.
betekenis vanwege verkaveling/inrichting/voorziening; betreft hier meestal gegroeide structuren, een grote
diversiteit.
betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorische kwaliteiten;
betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke funxtionele ontwikkeling (bijv. havengebied, sportpark,
city-ontwikkeling).
B. Bijzondere historische betekenis:
structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met een specifieke politieke, culturele, geestelijke,
sociaal-economische of algemeen historische ontwikkeling;
betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de ontwikkeling van het stedebouwkundig
denken;
betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunktie (type, motief, datering).
C. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving:
betekenis als onderdeel van een groter geheel;
betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel
of als representant van een groter geheel.
G. Gaafheid:
betrekking hebbend op de onder A t/m C genoemde kwaliteiten.
Z. Zeldzaamheid:
betrekking hebbend op de onder A t/m C genoemde kwaliteiten .
De waarderingen zijn toegepast op de criteria die betrekking hebben op de onderdelen A, B, en C en nogmaals op deze
criteria, maar dan getoetst aan de specifieke aspekten G-gaafheid en Z-zeldzaamheid.
Voor elk gebied wordt gegeven: een kaartje voor de begrenzing, een korte beschrijving van het gebied en de aanduiding
van de gevonden bijzondere waarden in een overzichtsschema (dit laatste telkens als geheugensteuntje gevolgd door een
-beknopt- overzicht van de criteria).
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Voor het volledige overzicht van de op plaatselijk niveau waardevolle gebieden wordt verwezen naar het door de
gemeente Tilburg uitgegeven rapport, deel B: Waardevolle gebieden. Een lijst van deze gebieden is hierboven gegeven
in paragraaf 6.1. Hier volgen alleen de gegevens van de door de gemeente in overleg met de provinciale begeleidingscommissie M.I.P. geselecteerde gebieden van bijzondere stedebouwkundige betekenis op nationaal niveau. Het betreft
zes van de 30 beschreven gebieden.

6.2.1. Gebied "Stadskern"
Beschrijving
Binnen het gebied ligt de middeleeuwse herdgang "Kerk en Heuvel". Als oude typologische elementen zijn aan te merken
het driehoekig plein: de Heuvel, de Oude Markt en de oorspronkelijk agrarische lintbebouwde structuur van Heuvelring,
Heuvelstraat, Nieuwlandstraat, Korte Schijfstraat en Noordstraat.
De verstedelijking zette vanaf de 16e en 17e eeuw in en werd in feite voltooid in de M.I.P.-periode. Langzaam verdween
het oorspronkelijk agrarische karakter. Daarvoor in de plaats kwamen administratieve, religieuze en commerciële functies. Ook werden vrij veel woningen in het centrum gebouwd. Op achterterreinen -plaatselijk trouwens ook aan de straatkwamen vanaf eind 18e eeuw grote en kleine bedrijven tot stand.
In de M.I.P.-periode -deels op een ouder stramien van akkerpaden- aangelegde straten zijn: de Spoorlaan, Stationstraat,
Willem Il-straat, Poststraat, Tuinstraat Langestraat en Telefoonstraat.
In het gebied zijn naast de eclectische bebouwing uit de vorige eeuw ook fraaie panden uit het eerste kwart van deze eeuw
in o.a. Jugendstil en Nieuwe Zakelijkheid en in allerlei mengstijlen te vinden.
Opmerking
Een deel van het gebied Nieuwlandstraat/Oude Markt e.o. is in dec. 1986 door de gemeenteraad aangewezen als
Beschermd Stadsgezicht. Aan de Willem Il-straat ligt een groot aantal individuele monumenten.
Waarderingsschema
A2

A3

A4

BI

G

X

X

X

Z

X

X

X

Al

Cl

C2

C3

X

X

X

X

X

X

X

X

B2

B3

Overzicht criteria (beknopt).
A.
Al.
A2.
A3.
A4.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit:
ruimtelijk concept;
verkaveling/inrichting/voorziening;
architektuur/architektuurhistorie;
specifieke vorm i.v.m. functie;

B. Bijzondere historische betekenis:
BI. structuur/bestemming/verschijningsvorm i.v.m. politieke, culturele, geestelijke, sociaal-econ., algemeen-historische
ontwikkeling;
B2. geschiedenis van de ruimtelijke ordening, ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
B3. innovatieve waarde of pioniersfunctie;
C.
Cl.
C2.
C3.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving:
onderdeel van een groter geheel;
ruimtelijke relaties met de omgeving;
markering van het stadsbeeld, ruimtelijke dominant in groter geheel, representant groter geheel;
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Opmerking
De waardering onder A2 slaat op de handhaving van drie uit de middeleeuwen stammende typologische structuren: het
Heuvelplein (driehoek), de Oude Markt en een aantal belangrijke lintbebouwde straten. Met name de diversiteit die deze
langzome groei met zich meebracht is een belangrijke kwaliteit.

6.2.2. Gebied

"Wilhelminaparkenomgeving/Gasthuisring"

Beschrijving
Het Wilhelminapark is het westelijke deel van de middeleeuwse herdgang Veldhoven die zich oostelijk verder uitstrekte.
Het park zelf was oorspronkelijk de driehoekige Plaatse van een middeleeuwse landbouwnederzetting. Dit plein was toen
nog onbebouwd en eigendom van de gemeenschap. De omringende percellering was smal en diep opstrekkend vanaf de
wegen in de richting van de akkers tussen de herdgangen.
Vanwege de centrale ligging van De Veldhoven als noordelijk centrum van Tilburg waren de pleinranden rond 1850 reeds
vrij aaneengesloten bebouwd. Begin 1900 vindt men er fabriekshuizen, fabrikantenwoningen, looierijen, brouwerijen,
een kuiper en andere vormen van niet-agrarische bedrijvigheid. De panden bestonden meest uit een bouwlaag, tot
omstreeks de eeuwwisseling hogere nieuwbouw in Eclectische stijl en Jugendstil gerealiseerd werd.
Hetzelfde geldt min of meer voor de uitlopers waaronder de Gasthuisring en de Veldhovenring.
Van oudsher stonden er aan het plein zelf al een schoolhuis, een aantal herbergen en woonden er lieden van de gegoede
stand. Ook stond er korte tijd het pastoriehuis van waaruit de kerkschuur van het Goirke bediend werd. Het eerste ziekengasthuis van Tilburg werd er rond 1830 opgericht (ter hoogte van de melkfabriek), het verhuisde kort daarop naar de Gasthuisring.
De vestiging van grotere fabriekscomplexen heeft hier dus achter de reeds gesloten pleinwanden plaatsgevonden. In de
direkte nabijheid werden straten met arbeiderswoningen aangelegd zoals de Kuiperstraat en haar -nu verdwenen- zijstraatjes: Ie, 2e, 3e.... Kuiperdwarsstraat.
Het park zelf werd in 1897-98 aangelegd naar ontwerp van de in Nederland zeer bekende en gewaardeerde ontwerper L.
Springer. Het heeft nog steeds zijn oorspronkelijke aanleg.
Opmerking
Het grootste deel van het gebied is door de gemeenteraad in dec. 1986 aangewezen als Beschermd Stadsgezicht
Waarderingsschema

G
Z

Al

A2

A3

•

X

X

X

X

A4

•

BI

B2

X

•

X

B3

Cl

C2

C3

X

X

X

X

Overzicht criteria (beknopt).
A.
Al.
A2.
A3.
A4.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit:
ruimtelijk concept;
verkaveling/inrichting/voorziening;
architektuur/architektuurhistorie;
specifieke vorm i.v.m. functie;

B. Bijzondere historische betekenis:
BI. structuur/bestemming/yerschijningsvorm i.v.m. politieke, culturele, geestelijke,sociaal-econ., algemeen-historische
ontwikkeling;
B2. geschiedenis van de ruimtelijke ordening, ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
B3. innovatieve waarde of pioniersfunctie;
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C.
Cl.
Cl.
C3.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving:
onderdeel van een groter geheel;
ruimtelijke relaties met de omgeving;
markering van het stadsbeeld, ruimtelijke dominant in groter geheel, representant groter geheel;

Opmerking
De waardering onder A2 slaat op de handhaving van uit de middeleeuwen stammende gegroeide structuren: het driehoekige Wilhelminapark en de op de pleinhoeken aansluitende belangrijke straten. Met name de grote diversiteit in het gebied
is een belangrijke kwaliteit.

6.2.3. Gebied "Goirkestraat en omgeving"
Beschrijving
De Goirkestraat is de oude verbindingsweg tussen de herdgangen Veldhoven (Wilhelminapark e.o.) en de Heikant. De
niet-agrarische lintbebouwing is vooral tot stand gekomen door het ontstaan van een parochiaal centrum gelegen tussen
twee herdgangen in, en door de nabijheid van het kasteel van de voormalige Heren van Tilburg en Goirle
De bebouwing was in de vorige eeuw vooral gekoncentreerd tussen Kasteeldreef en Wittebollenstraat en nabij het Wilhelminapark. Na de verkoop, rond 1850, van de aan de Goirkestraat grenzende agrarische bezittingen van de kasteelheren
kon de lintbebouwing zich verder doorzetten.
De Goirkestraat werd, met inbegrip van het gebied ten noorden van de Kuiperstraat, vrij snel de belangrijkste fabrieksstraat van Tilburg. Na de nog vrij kleinschalige woon-werkgebouwen (zgn fabriekshuizen) ontstonden steeds grotere en
hoger oprijzende complexen. Naast wol- was er ook lederindustrie.
Zoals elders in de stad hadden de fabrikanten ook hier hun riante woningen vlak bij de fabriek. Daartussen werden woningen voor de gegoede middenstand en panden voor kleinere bedrijfjes en winkels gebouwd. Ook hier verschenen volksbuurtjes in de achtergebieden en tussen de fabrieken (Veldstraat, Houtstraat, Kard. Vaughanstraat, Wittebollenstraat). Het
parochiaal centrum bestond niet langer alleen uit de kerk maar ook uit de pastorie, een scholencomplex, het Sint-Ignatiusgesticht en het kerkhof.
Opmerking
Het grootste deel van het gebied is door de gemeenteraad in dec. 1986 aangewezen als Beschermd Stadsgezicht.
Waarderingsschema
Al

A2

A3

A4

G

X

X

X

Z

X

X

X

BI

B2

B3

Cl

C2

X

X

•

X

C3

•

X

Overzicht criteria (beknopt).
A.
Al.
A2.
A3.
A4.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit:
ruimtelijk concept;
verkaveling/inrichting/voorziening;
architektuur/architektuurhistorie;
specifieke vorm i.v.m. functie;

B. Bijzondere historische betekenis:
BI. structuur/bestemming/verschijningsvorm i.v.m. politieke, culturele, geestelijke, sociaal-econ., algemeen-historische
ontwikkeling;
B2. geschiedenis van de ruimtelijke ordening, ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
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B3. innovatieve waarde of pioniersfunctie;
C.
Cl.
C2.
C3.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving:
onderdeel van een groter geheel;
ruimtelijke relaties met de omgeving;
markering van het stadsbeeld, ruimtelijke dominant in groter geheel, representant groter geheel;

Opmerkingen
Waardering A2 slaat op de handhaving van de middeleeuwse lintbebouwings-structuur van deze belangrijke straat met
zijn grote diversiteit aan bebouwing en ruimte.
Waardering B3 slaat op de vroegtijdige industrialisering in Tilburg, deze lag ongeveer een halve eeuw voor op andere
steden in Nederland.
Waardering Cl slaat op het deel uitmaken van de zogenaamde -gegroeide- lintbebouwde hoofdstructuur van de stad.

6.2.4. Gebied "Sint-Josephstraat en omgeving"
Beschrijving
De Sint-Josephstraat maakt deel uit van de -gegroeide- lintbebouwde hoofdstructuur van de stad en leidde naar het zuiden
en noord-oosten de stad uit. Vóór de M.I.P-periode betrof het een open agrarisch gebied.
De verandering begon met de vestiging van de Lancierskazerne in 1841 en verderop de ontwikkelingen in Koningshoeven.
Met de opkomst van de textielnijverheid in de M.I.P.-periode kreeg vooral het westelijk deel van de Sint-Josephstraat in
de periode 1870 - 1930 een rijk aanzien met veel fabrikantenwoningen, vaak iets terugliggend t.o.v. de straat in fraaie
tuinen. Verder naar het oosten werd de straat bebouwd met woningen voor beambten en arbeiders.
In het achtergebied kwamen in die periode verscheidene fabriekscomplexen tot stand, met de daarmee samenhangende
woningbouw: Jan Aartestraat, Hoogvensestraat en Lanciersstraat.
Aan de Sint Josephstraat ligt een van de stedelijke begraafplaatsen met een aantal oudere architektonisch interessante
grafmonumenten.
Waarderingsschema
Al
G
Z

•

A2

A3

A4

BI

X

X

•

X

X

X

•

X

B2

B3

Cl

C2

X

•

•

•

C3
X

•

X

Overzicht criteria (beknopt).
A.
Al.
A2.
A3.
A4.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit:
ruimtelijk concept;
verkaveling/inrichting/voorziening;
architektuur/architektuurhistorie;
specifieke vorm i.v.m. functie;

B. Bijzondere historische betekenis:
BI. structuur/bestemming/verschijningsvorm i.v.m. politieke, culturele, geestelijke, sociaal-econ., algemeen-historische
ontwikkeling;
B2. geschiedenis van de ruimtelijke ordening, ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
B3. innovatieve waarde of pioniersfunctie;
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C.
Cl.
C2.
C3.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving:
onderdeel van een groter geheel;
ruimtelijke relaties met de omgeving;
markering van het stadsbeeld, ruimtelijke dominant in groter geheel, representant groter geheel;

Opmerkingen
Waardering A2-Z slaat op de opzet van het westelijk deel van de Sint-Josephstraat: hier staan een aantal fabrikantenwoningen -in tegenstelling met de situatie in andere hoofdstraten van Tilburg-los, vrij in een mooie tuin waardoor het beeld
van de straat zelf erg groen (minder binnenstedelijk) uitkomt.
Waardering Bl-Z slaat op de architektonische diversiteit van de op zich bescheiden arbeiderswoningen in het achtergebied van de buurt, woningen die reeds in een vroege periode tot stand kwamen: 1850-1910.

6.2.5. Gebied "Reitse HoevenstraatlBokhamer"
Beschrijving
Evenals de "Oude Heikant" heeft dit gebied lang zijn agrarisch en ambachtelijk karakter weten te behouden. In tegenstelling tot de Heikant echter gaat het hier niet om een ontwikkeling rond pleinen, maar om een zogenaamde lint-ontwikkeling of straatdorp tussen de woonkernen De Reit en De Hasselt. Naast de -van voor de M.I.P.-periode daterende- boerderijen De Oliemeulen en De Tongerlose Hoeve zijn hier weverswoningen en allerlei typen arbeiderswoningen te vinden,
met typische smalle diepe kavels.
In het gebied ligt ook het voormalig klooster van de Fathers of Mill Hill, nu in gebruik als Middelbare Hotelschool.
Opmerking
In het gebied is een groot aantal individuele monumenten gelegen; het bestemmingsplan (De Groene Long) is -vooruitlopend op een aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht- vrij gedetailleerd uitgewerkt, met name voor beeldbepalende panden en monumenten.
Waarderingsschema
Al
G
Z

•

A4

A2

A3

BI

X

X

X

X

X

X

B2

B3
•

•

Cl

C2

C3

•
•

Overzicht criteria (beknopt).
A.
Al.
A2.
A3.
A4.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit:
ruimtelijk concept;
vcrkavcling/inrichting/voorziening;
architektuur/architektuurhistorie;
specifieke vorm i.v.m. functie;

B. Bijzondere historische betekenis:
BI. structuur/bcstemrning/verschijningsvorm i.v.m. politieke, culturele, geestelijke, sociaal-econ., algemeen-historische
ontwikkeling;
B2. geschiedenis van de ruimtelijke ordening, ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
B3. innovatieve waarde of pioniersfunctie;
C. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving:
Cl. onderdeel van een groter geheel;
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Cl. ruimtelijke relaties met de omgeving;
C3.markering van het stadsbeeld, ruimtelijke dominant in groter geheel, representant groter geheel;
Opmerkingen
Waardering A2-G en -Z slaat vooral op de diepe en vaak ook brede kavels in het Bokhamergebied, sommige nog steeds
in gebruik voor boomgaarden of als weideplaats.
De waardering Bl-G en -Z gaat terug op de oude structuur: een straatdorp met een verscheidienheid aan woonvormen.
Waardering A3-G en -Z slaat op gerestaureerde woningen aan de Reitse Hoevenstraat en aan de Bokhamerstraat.

6.2.6. Gebied "Zorgvlied"
Beschrijving
Evenals de buurt Armhoèf rond het voormalig ziekenhuis, is dit gebied dat kort voor de Tweede Wereldoorlog bebouwd
werd, een voorbeeld van een tuinwijkachtig gebied uit het einde van de M.I.P.-periode, met woningen voor meer gegoeden. In deze wijk is plaatselijk -rond een aantal pleintjes-een symmetrische opzet gerealiseerd. Natuurlijk bochtig verlopende straatjes -zoals er wel te vinden zijn in voor arbeiders ontworpen buurten- zijn hier niet té vinden.
De woningen zijn zowel (half)vrijstaand als aaneengesloten gebouwd. De stijlvormen varieren van vroege Delftse-school
tot Nieuwe Zakelijkheid in de door Dudok ontworpen woningen.
Alhoewel het religieus centrum (kerk, pastorie, klooster en scholen) van de parochie Zorgvlied aan de overzijde van de
ringbaan ligt, is dit complex wel georiënteerd op dé wijk, zo ligt de kerk in de as van de Burgemeester Ra'uppstraat.
Waarderingsschema
Al

A2

A3

G

X

•

X

Z

X

A4

X

BI

B2

B3

•

X

•

Cl

C2

•

•

C3

Overzicht criteria (beknopt).
A.
Al.
A2.
A3.
A4.

Intrinsieke stedebouwkundigé kwaliteit:
ruimtelijk concept;
verkaveling/inrichting/voorziening;
architektuür/arch itektuufhistorie;
specifieke vorm i.v.m. functie;

B. Bijzondere historische betekenis:
BI. structuur/bestemming/verschijningsvofrn i.v.m. politieke, culturele, geestelijke, sociaal-econ., algemeen-historische
ontwikkeling;
B2. geschiedenis van de ruimtelijke ordening, ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
B3. innovatieve waarde of pioniersfunctie;
C.
Cl.
Cl.
C3.

Stedebouwkundigé betekenis in ruimere omgeving:
onderdeel van een groter geheel;
ruimtelijke relaties met de omgeving;
markering van het stadsbeeld, ruimtelijke dominant in groter geheel, representant groter geheel;
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Opmerkingen
De waardering A3, gaaf en zeldzaam, slaat onder andere op de aanwezigheid van door Dudok ontworpen woningen. De
waardering B2, gaaf gaat terug op de inderdaad gave realisering van het stedebouwkundig ontwerp bijvoorbeeld vergeleken met De Armhoefse Akkers.

37

7. Ontwikkelingen in de stedeUjke bebouwing
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat de meerkernige structuur en de verbindingslinten tussen die kernen bepalend
zijn geweest voor de ontwikkeling van Tilburg.
Mede bepalend voor de uitleg van de stad waren de grote infrastructurele werken: de spoorweg en de locatie van het station, en het Wilhelminakanaal met zijkanaal en haven en de ringbaan.
Naast de ontwikkeling van de textielindustrie heeft het kerkelijk leven een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de
stedebouwkundige invulling. De gevolgen van de katholieke emancipatie waren onder meer clustering van belangrijke
levensbeschouwelijk gerichte functies en bebouwing. Tilburg kan na de 19e eeuw gekarakteriseerd worden als een stad
van kerken en fabrieken. Planmatige bebouwing vond pas plaats na de eeuwwisseling. Vanaf die tijd kon men dan ook
grotere gebieden met een samenhang in bouwstijl aantreffen.
Over de periode 1850-1940 zijn in Tilburg vrijwel alle landelijke architektuurstromingen te herkennen, waarbij het nauwelijks mogelijk is exact aan te geven wanneer een stijlperiode begint en wanneer zij eindigt.
In veel gevallen kan men slechts spreken van overwegend in een bepaalde stijl gebouwde pand waarbij alleen enkele stijldetails op te merken zijn en waarbij het specifieke karakter van een bepaald bouwtype van meer belang is.
De MlP-periode wordt voor Tilburg gekenmerkt door arbeiderswoningen, industriële bebouwing en kerkelijke bebouwing, aangevuld met kleinere aantallen middenstands- en fabrikantenpanden. In de periode 1850-1870 overheerst het
Eclecticisme, in de periode 1870-1910 de Neogotiek in combinatie met Eclecticisme en Neorenaissance. De periode
1900-1910 wordt gedomineerd door Neorenaissance- en Chaletstijl. In de periode 1900-1920 treffen we Art-Nouveaubouwwerken aan terwijl in de periode 1920-1940 Art-Deco, Amsterdamse School en Delftse School overheersen, met
enkele voorbeelden van het Nieuwe Bouwen.
De diverse stijlvormen treft men afwisselend aan in gevelwanden, binnen eenzelfde bouwperiode. Aangezien de verstedelijking in Tilburg grotendeels in de M.I.P.-periode plaatsvond treffen wij er een veelheid van bouwstijlen aan. Zo herkennen wij hele straatwanden in Eclectische stijl en arbeiderswijken vertonen invloeden van de Amsterdamse en Delftse
School. Bij de duurdere woonbebouwing treft men zowel Nieuwe Zakelijkheid als Traditionalisme aan.
Art-Nouveaustijl is bij meer representatieve bebouwing, meestal woonpanden, al dan niet in samenhang met een bedrijfsgedeelte aan te treffen.
Nagenoeg alle gebouwen die onder supervisie van de katholieke kerk gerealiseerd werden zijn in Neogotische stijl opgetrokken.
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8. Beknopte opgave geïnventariseerde objecten
Aastraat, van der
2 t/m 32
1 t/m 31
Woonhuizen
Woonhuizen
ca. 1920
Jan Aartestraat
4;6
Woonhuis;Bedrijf (smederij)
Woonhuis
Domburg, C.J.H, van
1913
34;36
Woonhuis
Woonhuis
ca. 1900
40
Woonhuis
Woonhuis
ca. 1900
44 t/m 60c
Woonhuizen
Woonhuizen
ca. 1925
64
Woonhuis
Woonhuis
ca. 1900
66;68
Woonhuizen
Woonhuizen
ca. 1900
72
Woonhuis
Woonhuis
ca. 1910

78;80
Woonhuizen
Woonhuizen
ca. 1910

18 t/m 26
Woonhuizen
Woonhuizen
ca. 1930

82;84
Woonhuizen
Woonhuizen
1909

Woonhuis
Woonhuis
1927

86
Bedrijf
Atelier; Woonhuis
1908

7;9
Woonhuizen
Woonhuizen
1913

92;94
Woonhuizen
Woonhuizen
ca. 1890

Woonhuis;Bedrijf
Woonhuis;Bedrijf
1925

96
Bedrijf
Bedrijf
ca. 1925

15
Woonhuis
Woonhuis
1926

98
Woonhuis
Woonhuis
ca. 1920

17
Woonhuis
Woonhuis
1926

106
Woonhuis
Woonhuis;Winkel
ca. 1890

19
Woonhuis
Woonhuis
1924

Fabriek
Stomerij
ca. 1910

21
Woonhuis
Woonhuis
1923

23;25;27
Woonhuizen
woonhuizen
1905
Acaciastraat

74;76
Woonhuizen
Woonhuizen
ca. 1900

10 t/m 16
Woonhuizen
Woonhuizen
1925-1927

23;25;29
Bakkerij
Bakkerij
ca. 1900;1932
Barenbrug, S.G.
(foto 1)
Academielaan
32 t/m 38
Woonhuizen
Woonhuizen
1935

