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VOORWOORD
Til burg heeft een rijke industriele historie. Gedurende vele
eeuwen was de stad het toonaangevende wolcentrum van de
lage landen. De teruggang van deze sector in de jaren zeventig betekende achteraf gezien geenszins een teloorgang in
algemene zin; integendeel, door diversificatie van de bedrijvigheid en sterke stijging van het opleidingsniveau van de
bevolking is Til burg nu beter dan ooit geequipeerd als
industries tad. Niet voor niets presenteert de gemeente zich
met trots als 'Moderne industriestad'.
Til burg laat het niet bij woorden alleen, de stad wil een goed
huis zijn voor haar bewoners en gas ten . Bij een goed huis
horen adekwate voorzieningen en een aantrekkelijke inrichting. Op dat laatste heeft het onderzoek betrekking waaruit
dit boek is voortgekomen. Zoals elk huis een zekere glans
krijgt door een interessant verleden, en zoals men er meer
mee vertrouwd raakt naarmate men alle hoeken en gaten
ervan leert kennen, zo wordt ook een stad meer als thuis
ervaren indien we vertrouwd zijn met het verleden en de
vormgeving ervan. Dit boek zal daar wat Til burg betreft
ongetwijfeld toe bijdragen. Het laat tevens zien dat omkijken naar het verleden niet synoniem hoeft te zijn met nostalgie maar kan bijdragen aan het verhelderen van het pad
vooruit. De gemeente is daarom verheugd over de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, die er
naar streeft nieuwe stedebouwkundige methoden te ontwikkelen. Daarmee is Til burg met dit onderzoek, zelfs waar
het haar verleden betreft, toekomst gericht bezig. Ik wens de
lezer een interessante ontdekkingstocht door het stedebouwkundig verleden van en een goede toekomst met -en
wellicht in- Til burg toe.
Mr. G.Ph. Brokx, burgemeester van Til burg

Het is een goede zaak als universiteiten belangstelling aan
de dag leggen voor water om hen heen gebeurt. De Faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven
heeft maatschappelijke betrokkenheid per traditie hoog in
het vaandel staan. Reeds haar oprichting was het gevolg van
een maatschappelijke vraag naar een wetenschappelijker
aanpak van de bouwkunde in al haar facetten, van bouwfysica tot ruimtelijke planning. In recente jaren uit zich de
betrokkenheid in een intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en de overheid in researchprojecten.
Dergelijke projecten strekken tot wederzijds voordeel.
Enerzijds komt informatie, kennis en ervaring uit de praktijk beschikbaar voor onderzoek en onderwijs van de universiteit, anderzijds hebben universiteiten faciliteiten en mogelijkheden die in de praktijk niet of nauwelijks aanwezig zijn.
Universiteiten zijn ook bij uitstek de plaats waar reflectie op
een vakgebied kan plaatsvinden en waar losse ontwikkelingen in een wijder perspectief kunnen worden geplaatst.
Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan algemene
theorievorming en de ontwikkeling van methoden en technieken, terwijl de praktijk hieruit frisse impulsen kan putten.
Het samenwerkingsverband met de gemeente Til burg is een
goed voorbeeld van een dergelijke symbiose waarbij de las ten en lusten evenredig zijn verdeeld en er tevens sprake is
van een maatschappelijke spin-off. Ik denk dat beide partners met het resultaa.t tevreden kunnen zijn.

Prof.dr.ir. M.F. Tb . Bax , dekaan Faculteit Bouwkunde,
Technische Universiteit Eindhoven

VOORAF
Til burg is geen stad die meteen een duidelijk beeld oproept.
Het heeft geen karakteristiek middeleeuws stadscentrum,
noch een duidelijk ontworpen patroon en kent evenmin
beeldbepale~de gebouwen van het kaliber Euromast of
Domtoren. Deze constatering hoeft echter allerminst een
negatief waardeoordeel in te houden. Integendeel, het feit
dat Til burg geen stad 'uit het boekje' is kan positief worden
opgevat: de stadsstructuur van Til burg is bijzonder en laat
zich niet in eenvoudige cliche's vangen. Dit opent perspectieven voor moderne en wellicht vernieuwende stedebouwkundige benaderingen. Het betekent echter tegelijkertijd
dat de vorm van de stad moeilijk te duiden is.
In de loop der tijden is een groeiende hoeveelheid waardevolle literatuur over Til burg verschenen. Deze is echter
voornamelijk geschreven vanui teen geschiedkundige
invalshoek. Tot op heden ontbrak een publica tie specifiek
gewijd aan het inzichtelijk maken van de vorm van de stad.
Daarin kan nu worden voorzien dankzij een samenwerkingsproject tussen de Dienst Publieke Werken van de
gemeente Tilburg en de Faculteit Bouwkunde van de
Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Dit samenwerkingsproject heeft enerzijds tot doel om te komen tot richtlijnen voor architectonische en stedebouwkundige vormgeving in Tilburg, anderzijds wil het in algemene zin een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen en verbeteren van
stedebouwkundige analyse- en ontwerpmethodes met
betrekking tot de vorm van de stad. Bewust is er voor gekozen hierbij niet het accent te leggen op abstracte beschouwingen, maar om de methode te ontwikkelen en te introduceren aan de hand van een concreet voorbeeld. In sterk op de
praktijk en op beelden gerichte disciplines als architectuur
en stedebouwkunde is dit welhaast een voorwaarde om te
komen tot bezinning op theoretische aspecten.

schaft verder basisma teriaal voor studieprojecten in het
kader van opleidingen dat anders slechts op tijdrovende
wijze verzameld kan worden. Het boek is echter tegelijkertijd oak bedoeld voor een bredere groep geinteresseerden.
Onder andere door het hanteren van een duidelijke indeling
is er naar gestreefd het materiaal zo toegankelijk mogelijk
te maken. Hopelijk biedt het velen een interessante kijk op
Til burg.

Dit boek bevat de resultaten van de eerste fase van het samenwerkingsproject: een historisch-morfologisch( If onderzoek uitgevoerd door de TUE. Gezien de uitgangspunten
richt het zich in eerste instantie op de vakwereld. Het ver-

II )Morfologie: in architectonische en stedebouwkundige betekenis:
leer der ruimtelijke vormen. Historisch-morfologisch onderzoek
om vat de stu die naar ruimtelijke vormen in het verleden, hun ontstaan en ontwikkeling in de tijd.

ONDERZOEKSOPZET
Periodisering
Voor de beschrijving van de historische ontwikkeling is een
periodisering gekozen die is afgeleid van de stedebouwkundige ontwikkeling van de stad te weten:
vroegste historie I
vroegste historie II
400- 1200
1200- 1826
1826- 1904
1904- 1940
1940- 1960
1960- 1980

vorming van het landschap
de eerste nederzettingen
agrarische nederzettingen
pre-industriele textielstad
industriele stad, niet planmatige ontwikkeling
planmatige regulering van de stedelijke
ontwikkeling
afronding van stadslichaam 'oude stad'
grootschalige stedelijke expansie,
ingrijpende planvorming

De jaartallen waarmee de perioden begrensd worden moeten niet als absoluut worden gezien, hoewel ze gebaseerd
zijn op feitelijke gebeurtenissen, zoals de aanleg van de
straatweg 's-Hertogenbosch-Breda, enzovoorts . In werkelijkheid zijn de overgangen tussen periodes in meer of mindere mate vloeiend geweest.
Beschrijving per periode
Stedebouwkundige en architectonische vormen kunnen
niet los gezien worden van de context waarin ze zijn ontstaan . Daarom is per periode de maatschappelijke context
beschreven . Voor de periodes waarin sprake is van bewust
en planmatig ingrijpen in de stad, komt ook dit proces aan
de orde. Verder wordt niet alleen datgene wat feitelijk gerealiseerd is behandeld, maar ook niet of slechts gedeeltelijk
gerealiseerde plannen, omdat deze vaak toch richtinggevend
zijn geweest voor de morfologische ontwikkeling.
Bij de beschrijving van stedebouwkundige en architectonische vormen wordt onderscheid gemaakt tussen typen en

elementen. Typen zijn in de betreffende periode algemeen
voorkomende en veelvuldig toegepaste vormen . Elementen
zijn op zich zelf staande, geprononceerd aanwezige vormen .
Het onderscheid tussen typen en elementen kan varieren
per periode en is soms ook afhankelijk van het schaalniveau
dat in beschouwing wordt genom en. Zo kunnen bijvoorbeeld de weinige nog bestaande Tilburgse wevershuisjes in
de huidige tijd als elementen worden beschouwd, van oor sprong is het echter een type; Landelijke typen kunnen binnen Til burg een element zijn, enzovoorts.
Elke periode is samengevat in een 'vormconcept' dat historisch gezien mischien niet bewust is gehanteerd, maar wel
een kernachtige beschrijving geeft van het stedebouwkundig vormprincipe dat valt te onderkennen.
Per periode wordt beschreven:
maatschappelijke karakteristiek
stedebouwkundige regulering
ontworpen en gemaakte stedebouwkundige plannen
stedelijke groei- en ontwikkelingswijze
- toegepaste architectonische en stedebouwkundige typologie
architectonische en stedebouwkundige elementen
toegepaste stedebouwkundige concepten
achteraf per periode afleesbaar onbewust of bewust gehanteerd morfologisch concept
De wijze waarop deze beschrijving wordt gepresenteerd is
enigszins afhankelijk van het karakter van de period£. Er is
veel aandacht aan het beeldmateriaal geschonken. Een groot
aantal kaarten en illustraties is speciaal voor deze uitgave
vervaardigd. Voor zover het budget het toeliet, zijn zoveel
mogelijk relevante historische kaarten en foto's in het boek
opgenomen. Als waardevolle aanvullingen op dit materiaal
kunnen genoemd worden de boeken 'Tilburg van boven' en
'De straten van Tilburg'.
Bronnen
Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt

van een groot aantal bronnen, deze zijn achter in dit boek
vermeld. In het bijzonder moet bier de medewerking van
het Gemeentearchief Til burg worden genoemd.
Verwijzingen naar afbeeldingen

In de tekst zijn verwijzingen naar afbeeldingen opgenomen
in de vorm van cijfers tussen haakjes.
Jaartallen

De bij de afbeeldingen vermelde jaartallen zijn in een aantal
gevallen indicatief van karakter. Van veel historische foto's
is de exacte datum van opname niet te achterhalen. Bij kaarten moet allereerst onderscheid worden gemaakt naar het
jaar van verkenning (bij topografische kaarten) of ontwerp
(indien het een stedebouwkundig on twerp betreft) en het
jaar van uitgifte. De kaarten beschrijven de feitelijke toestand op het mo-ment van verkenning of on twerp, dit is dus
eigenlijk maatgevend. Zo is de Topografische en Militaire
kaart van 1860 in het zuiden van Nederland verkend rond
1845. De plankaart behorende bij het Plan Ruckert van 191 7
is getekend in 1915, het ontwerp is mischien nog ouder. Van
niet aile kaarten zijn deze gegevens echter bekend, in dat
geval is het meest waarschijnlijke jaar of het jaar van uitgifte
aangegeven.
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VROEGSTE HISTORIE 1:
HET LANDSCHAP ALS VORMPROCES
LANDSCHAP ALS RUIMTELIJKE VORM
Het woord 'landschap' wordt in dit verband niet opgevat als
biologisch milieu of het momenteel waarneembare natuurlijke landschap, maar als ruimtelijke vorm. In die hoedanigheid is het de ondergrond van de stedebouwkundige vorm
van Tilburg. Het is op te vat ten als de meest vanzelfsprekende ruimtelijke structuur, een structuur die niet is vormgegeven door menselijk ingrijpen. De ligging en basisvorm van
de nederzetting en latere stad Tilburg, zijn in eerste ins tantie door het landschap bepaald.
Vanuit stedebouwkundige invalshoek zijn er in hetlandschap vormtypologieen te ontdekken. Deze beschrijven het
ontstaan van de vorm van het landschap waarin Til burg ligt .
Deze typologieen hebben overigens betrekking op een groat
schaalniveau, omdat de gegevens dieter beschikking staan
niet gedetailleerd zijn. Zij kunnen eventueel wel'teruggeprojecteerd' worden naar een kleiner schaalniveau. In de
beschrijvingen hierna verwijzen de cijfers tussen haakjes
naar deze vorm(-ontwikkelings)typologieen. Om de processen van landschapsvorming goed weer te kunnen geven, ligt
op de afbeeldingen het noorden steeds onder, zoals aangegeven door de noordpijl. Indien een dergelijke pijl niet getekend is, is de tekening in principe richtingloos.
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4. Vorming Centrale slenk

I. Hoofdrichtingen in de landschapstypologie

2. Kanteling ondergrond
5. Gecompliceerde vorm van de randbreuken

~~RD
6. Verplaatsing materiaal van horst naar slenk door rivier

3. Daling ondergrond
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TYPOLOGIEEN VAN DE DIEPE ONDERGROND (AARDKORST)

materiaal aanvoeren waardoor ongelijkheden worden uitgevlakt. De grate rivieren Maas en Rijn hebben in het verleden door het gebied gestroomd en daarbij veel zand en grind
afgezet. De kleine rivieren en de wind voeren materiaal a an
van de hoge gedeelten en zetten dit a£ in de 'centrale slenk'.

Algemeen

(6)

In de landschapsstructuur van midden Brabant springen
twee hoofdrichtingen er uit: zuidwest-noordoost en zuidoost-noordwest. Deze komen in de volgende typologieen
steeds terug. [1) De tekeningen verbeelden steeds een 'blokje' landschap dat onderhevig is aan diverse krachten

Verschuiving
Het evenwicht tussen bodemdaling en de aanvoer van
materiaal door rivieren heeft in het verre verleden veroorzaakt dat de grens tussen land en zee a£ en toe verschoven
is.
Het gebied rond Tilburg maakte ooit zelfs dee! uit van de
zee. [7) In Ia tere geologische perioden is de grens tussen
land en water voortdurend verschoven onder invloed van
ijstijden.

Kantelbewegingen
De ondergrond van Tilburg vertoont kantelbewegingen rond
een denkbeeldige lengte-as zuidoost/noordwest. Daardoor is
bijvoorbeeld in het verre verleden de Maas van west naar
oost opgeschoven tot de positie waar deze nu ligt. (2)

TYPOLOGIEEN VAN DE PROCESSEN MEER
AAN DE OPPERVLAKTE

Daling/zakking
Het gebied waarin Til burg ligt, daalt. In het noordwesten
meer dan in het zuidoosten. Daarom stroomt het water in
dit gebied van nature op grate schaal gezien van zuidoost
naar noordwest. (3) Bovendien daalt het gebied dat tussen
de Peel en de rivier de Donge ligt sneller. Het zakt weg langs
breuken in de aardkorst. Het verschil in zakking is in het
zuidoosten het grootst. Ter hoogte van de Bergse Maas is er
bijna geen verschil meer . Het sneller dalende dee! wordt
door geologen 'centrale slenk' genoemd. Deze wordt in het
oosten geflankeerd door de hager gelegen 'Peelhorst', in het
westen door het zogenaamde 'Kempisch Hoog' . [4) De
genoemde breuken hebben een gecompliceerde, meervoudige en getrapte, vorm. Ze verlopen ook niet recht. (5)

Algemeen
Behalve door verschijnselen in de diepe ondergrond, is het
landschap voor een belangrijk deel gevormd door processen
aan de oppervlakte. Eigenlijk heeft de voorgaande typologie
(7) hier a! be trekking op. Het oppervlak is voortdurend vernieuwd. Door het eerder geschetste proces van daling van
het gebied, gecompenseerd doordat rivieren en wind voortdurend materiaal aanvoerden (sedimentatie), zijn oude
oppervlakten tot diep in de ondergrond komen te liggen.

Vorming zandruggen

Afzetting

Het huidige oppervlak van Midden Brabant is voornamelijk
tot stand gekomen in het laatste deel van de laatste ijstijd.
Het belangrijkste proces hierbij was verplaatsing van zand
door wind.
Grote hoeveelheden zand konden vrijkomen omdat het

Hoewel bovengeschetste processen grate invloed hebben op
de basisvorm van het landschap, zijn ze aan het oppervlak
nauwelijks te zien. Dat komt omdat rivieren en wind steeds

VROEGSTE HISTORIE I
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NOORD

10. Doorvbraak zandrug door rivier

7. Verschuivende grens tussen land en zee als gevolg van het even
wicht tussen bodemdaling en sedimentatie

11. Vlechtende rivier, waterafstroming langs het oppervlak door
bevroren bodem

~ NOORD
8. Verplaatsing van zand van het Kempisch hoog naar de centrale
slenk door wind

12. Vorming rivierduinen

9. Verandering rivierloop door verplaatst zand
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gebied een tijdlang een poolwoestijn was. Het zand werd
met de overheersende wind van zuidwest naar noordoost
verplaatst en als bet ware van de randen af de 'centrale
slenk' ingeblazen. Daar werd het afgezet, onder andere in de
vorm van langwerpige zandruggen. Til burg ligt op een van
die ruggen. (8)

wind worden weggeblazen en naast de bedding worden afgezet als lage rivierduinen. (12)
Duinvorming

In de laatste ijstijd zijn grate hoeveelheden zand door de
wind verplaatst. Daardoor is Midden Brabant bedekt met
een dik pakket stuifzand. De hiervoor veel gebruikte term
'dekzanden' roept associaties op met een 'deken' van zand.
Zoals aan de hand van de voorgaande typologieen is duidelijk gemaakt, is de verdeling echter niet overal gelijkmatig.
Het oppervlak van de afzettingen is oak niet dat van een
'zandbak'. In zand dat door de wind verplaatst wordt, ontstaan bepaalde vormen. Afhankelijk van vele factoren, zoals
de kracht van de wind, de varia tie in windrichting, de hoeveelheid los zand, de grofheid en het soortelijk gewicht
ervan, enz. ontstaan diverse duinvormen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de duinen in de sahara en onze eigen kustduinen. Het is wel zo, dat de vormen in de dekzanden veel
minder hoog en uitgesproken waren dan de genoemde voorbeelden.

Vorming rivierlopen/ -duinen

Het stuivende zand blokkeerde soms riviertjes, die daardoor
veranderden van loop. (9) Zo is de zan drug waarop Til burg
ligt er de oorzaak van, dat de Ley/Voorste stroom eerst over
een aanzienlijke afstand naar bet noordoosten stroomt alvorens naar het noordwesten af te buigen. In contrast hiermee
volgt de Donge een meer natuurlijke richting gezien de belling van de ondergrond (zie typologie 3 ). In bepaalde gevallen kwam bet oak voor dat bet riviertje zich een weg baande
door bet zand, bijvoorbeeld bij een 'zwakke plek' of als zandaanvoer door de wind en afvoer door de rivier elkaar in evenwicht hi elden. (10)
Het stuivende zand kon in de ijstijd zoveel invloed op de
loop van riviertjes uitoefenen, omdat de afvoercapaciteit
hiervan dikwijls te gering was om grate hoeveelheden zand
te kunnen afvoeren. De bodem was in die tijd permanent
bevroren, zoals tegenwoordig nag in de poolgebieden.
Alleen 's zomers ontdooide de bovenste laag. Het water dat
daardoor vrijkwam, stroomde over de bevroren oppervlakte
weg naar de dalen van de riviertjes die in die tijd bijzonder
breed en ondiep waren. Door de bijzondere situatie: veel
water in korte tijd, bevroren ondergrond, veel materiaalafvoer (onder andere verstoven zand), hebben de rivieren de
neiging om hun eigen dal op te vullen. In geologische termen wordt gesproken van aggregatie: bet evenwicht tussen
neerslagoverschot, sedimentlast en afvoercapaciteit is verstoord. De rivieren vertonen daardoor niet het meanderpatroon (kronkelpatroon) zoals we dat tegenwoordig in
Brabant kennen, maar een zogenaamd 'vlechtpatroon' dat
we bijvoorbeeld oak tegenkomen bij bergrivieren. (11) Als
de waterafvoer in de zomer en het najaar minder werd,
droogde bet zand in rivierbeddingen op. Het kon dan door de

VROEGSTE HI STORIE I

In het Brabantse landschap zijn Parabool- en Lengteduinen
terug te vinden. Een aantal vormen daarvan zijn:
13 Algemene vorm van een paraboolduin
14 Paraboolduin met doorgeblazen kop
15 Een vlakte met 'wandelende' (zich verplaatsende)
paraboolduinen
16 Lengteduin waarvan de vorm is ontstaan door wervelende win den
17 Lengteduinvormen als gevolg van wisselende windrichtingen
Na de laatste IJstijd komen natuurlijke zandverstuivingen
nag slechts op kleine schaal voor. Zandverstuivingen als de
'Drunense duinen' zijn geen exponent van processen in de
ijstijd. Zij zijn later ontstaan als gevolg van menselijk ingrijpen.

IS

HET LANDSCHAP ALS VORMPROCES

RECENTE PROCESSEN

13. Paraboolduin

meanderen
14. Paraboolduin met doorgeblazen kop

veenvormmg
IS . Een v!akte met wandelende paraboolduinen

16. Lengteduin, vorm ontstaan door
wervelende wind

zandverstuivingen

18. Meanderen
19. Veenvorming
20. Zandverstuivingen

17. Lengteduinvormen als gevolg van wisselende windrichtingen
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TYPOLOGIEEN RECENT£ PROCESSEN
Grillige loop riviertjes

Na een periode van grote dynamiek werden de landschapsvormen 'vastgelegd' door begroeiing ontstaan als gevolg van
een warmer wordend klimaat . Vanaf dat moment wordt de
dynamiek van het landschap geringer. In de centrale slenk
worden nog slechts zeer geringe hoeveelheden materiaal
afgezet, voornamelijk door de riviertjes . De bodem, die in de
ijstijd permanent bevroren was, ontdooit en kan water weer
vasthouden en doorlaten . Dat veroorzaakt door het jaar
heen een meer constante wateraanvoer voor de riviertjes.Deze worden veel smaller en gaan meanderen (een
patroon van zich voortdurend verleggende grillige bochten).
(18)
Venn en

Het vastgelegde patroon van duinen uit de ijstijd kent een
groot aantal komvormige laagtes waaruit water niet kan
wegvloeien. Hierin ontstaan vennen waarin veenvorming
op gang komt. Door de geringe waterafvoer komen op de
hoge zandgronden van Brabant toch veel vochtige en drassige plekken voor. (19)
Zandverstuivingen

In de late middeleeuwen beginnen onder menselijke invloed
te weten: ontbossing, plaggensteken en overbeweiding,
zandverstuivingen te ontstaan. (20)

VROEGSTE HISTORIE I
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LANDSCHAPSTRUCTUUR (2.1)
De kaart 'Landschapstructuur' geeft een samenhangend
beeld van de geschetste typologieen . Daarmee wordt het
unieke van de Tilburgse situatie weergegeven: vormtypen
die misschien algemeen van karakter zijn maar die hier een
specifieke combinatie en ruimtelijke ligging vertonen. Om
deze reden is de kaart ook zo individueel en specifiek mogelijk getekend. Dit in tegenstelling tot de typologieen, die
een abstractie geven. De kaart is ook geen geologische of
landschapskundige reconstructie maar een stedebouwkundig beeld, dat overigens wel op wetenschappelijke bronnen
gebaseerd is. Hiermee wordt inzicht gegeven in de landschapsvorm die aan de stedelijke vorm van Tilburg ten
grands lag ligt.
De kaart verbeeldt de situati e in Midden- en Oost-Brabant
aan het einde van de laatste ijstijd (Weichseli en, ca. 12.000
voor Christus). De positie van Tilburg is aangeduid door het
stratenpatroon van Wilhelminapark en Heuvel. We zien de
centrale slenk met haar randen . Een stelsel van beken (die
een 'vlechtpatroon' vertonen) stroomt er door af van het
zuidoosten naar het noordwesten. De loop van de beken
wordt belnvloed door opstuivende zandruggen . Met name
de Voorste Stroom wordt sterk afgebogen door een grate
zan drug. Deze rug vertoont een 'zwakke plek' of 'doorbraakpunt ' op de plek waar tegenwoordig 's-Hertogenbosch ligt.
Daarlangs vloeit alle water van Oost-Brabant en gedeeltelijk
dat van Midden-Brabant af. Het komt uiteindelijk terecht in
de Maas, die in die periode sterk 'verwilderd' is. Op de zandruggen vormen zich duinpatronen . Soms ontstaan in duinkommen drassige plekken, de voorlopers van vennen . Op
een aantal plekken worden rivierduinen gevormd. Hoewel
de Biesbosch als landschap niet in de ijstijd is ontstaan
(maar in de vijftiende eeuw do or een watersnoodramp), is
deze tach vaag op de tekening aangegeven, omdat het een
'sterk' (dominerend) landschapselement is.
21. Landschapstructuur Ieen kleurenafbeelding van deze kaart
bevindt zich acherin dit boek)
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ACHTERGRONDINFORMATIE
De gevonden typologieen en de kaart Landschapsstructuur
zijn gebaseerd op de kennis aanwezig bij de Rijksgeologische
dienst. Ze zijn zo goed mogelijk gemaakt naar de huidige
inzichten. Uiteraard kunnen deze inzichten zich in de loop
der tijden wijzigen als er bijvoorbeeld nieuwe feiten aan het
licht komen. Illustratief hiervoor zijn de breuken aan de randen van de 'Centrale slenk' . Deze worden op praktisch elke
kaart anders aangegeven omdat hun verloop niet nauwkeurig bekend is. De globale ligging is echter duidelijk. Het globale van veel geologische gegevens uit zich in de grote mate
van abstractheid van geologische k aarten . Een dergelijke
wijze van weergave is wetenschappelijk verantwoord. Ze is
echter niet bruikbaar voor stedebouwkundige doeleinden.
Deze toepassing vereist een beeldende en voorstelbare weergave. Hierdoor kunnen geologische of archeologische gegevens op gelijk niveau worden gebracht als meer recente,
goed waarneembare, ruimtelijke typologieen. De voorstelbaarheid en hanteerbaarheid is in dit geval belangrijker dan
wetenschappelijke juistheid, mits de relativiteit ervan niet
uit bet oog wordt verloren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de op
de kaart 'Landschapstructuur' weergegeven duinpatronen.
De globale ligging van de zandruggen klopt, concrete duinvormen zijn echter getekend op ba s i s van intrapolatie
(terug-projectie) van algemene typen. Er bestaat namelijk
weinig tot geen exacte informatie over de ligging van alle
voormalige duinen. In dit kader is dat niet bezwaarlijk. In
voorkomende gevallen kunnen desgewenst door gedetailleerde studie van onder andere hoogte-punten-kaarten,
schaall: 10.000 duinvormen in bepaalde gebieden worden
achterhaald. De globale loop van beken en rivieren is correct. Het is ook geologisch aangetoond dat de beddingen in
de ijstijd zeer breed waren . De getekende vlechtpatronen
zijn echter gebaseerd op algemene kennis over vlechtende
rivieren.
De kaart 'Landschapstructuur'is getekend met de topografische en militaire kaart van 1860, schaall :50.000, als ondergrand (blad 44, 45, 50, 51).

VROEGSTE HISTORIE I

20

HET LANDSCHAP ALS VORMPROCES

VROEGSTE
HISTORIE II

DEEERSTE
NEDERZETTINGEN

VROEGSTE HISTORIE II

22

DE EERSTE NEDERZETTINGEN

VROEGSTE HISTORIE II
DE EERSTE NEDERZETTINGEN

PERIODISERING
In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen op de volgende periodisering.
Midden Paleolithicum

250.000 -35.000 voor Chr.

Paleolithicum

= oude steentijd

Laat Paleolithicum

35.000- 8.300 voor Chr.

Mesolithicum
(midden steentijd)

8.300-4.000 voor Chr.

Neolithicum
(late steentijd)

4.000- 1.500 voor Chr.

Bronstijd

1.500 - 700 voor Chr.

IJzertijd

700- 12 voor Chr.

Romeinse tijd

12 voor Chr- 406 na Chr.

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in Til burg
komen uit het Laat-Paleolithicum.
In Noord- Brabant zijn veel belangrijke vondsten gedaan uit
dit laatste deel van het Paleolithicum. Vindplaatsen zijn
onder andere: Til burg Kraaiven en de Drunense duinen. De
mensen uit deze periode leefden in het landschap dat weergegeven is in de kaart 'Landschapstructuur'. (21)
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NEDERZETTINGSTYPOLOGIE STEENTIJD

TYPOLOGIE BRONS- EN IJZERTIJD

Jagers-nederzettingen

N ederzettingen

De bewoners van deze streken in bet Paleolitbicum en
Mesolitbicum waren jagers. Uit bet Mesolitbicum is een
groot aantal sporen van jagers-nederzettingen gevonden,
onder andere op bet Lepelare-zand en in Til burg Kraaiven
(een van de grootste mesolitbiscbe nederzettingen in
Europa).
Deze nederzettingen zijn in te delen in drie typen, welke
kunnen worden bescbouwd worden als de oudste nederzettingstypologie voor Brabant. (22, 23, 24) In de nederzettingen werden stenen werktuigen gemaakt en er waren vuurplaatsen. Over verder gebruik is niets bekend, er zijn bijvoorbeeld geen sporen van ten ten of hutten.

In de bronstijd en ijzertijd gaat deze ontwikkeling verder. De
nederzettingen bevinden zich op de droge del en van de hoge
zandgronden, misschien op de grens tussen nat en droog
gebied. Deze grens lag overigens wei boger dan tegenwoordig. (26) Nat kan in dit verband een beekdal zijn of een moerassig gebied met vennen. Deze gebieden leveren drinkwater voor mens en dier. In later tijden worden de natte granden in gebruik genomen als hooiland en soms ook weiland.
Droog zijn de boger gelegen grand en, uitgezonderd venen en
vennen. Hier worden akkers aangelegd door het rooien van
bos. Als de grond na enige jaren uitgeput is wordt een nieuw
stuk bos ontgonnen. Door deze zogenaamde 'roofbouw' (die
nu nog in sommige Ianden in Zuid-Amerika en Afrika voorkomt) ontstaan open plekken in het bos. Niet erg dicht
begroeide boss en ('Loo') met natuurlijke open plekken
(' Laren') worden gebruikt om vee in te Iaten grazen .
Ontginnen en grazen tezamen doen geleidelijk aan heidevelden ontstaan.
Het algemene beeld van deze periode is dat van sporadische
nederzettingen in een verder volledig bebost gebied. De ontbossingen beginnen echter toe te nemen. Rond de achttiende eeuw zal natuurlijk bos uiteindelijk geheel verdwenen
zijn.
Over het aantal en de precieze Jigging van nederzettingen is
weinig bekend. Maar misschien zijn sommige bewoonde
plekken en traces de grondslag van het nu nog herkenbare
middeleeuwse vestigingspatroon.

Archeologen bebben boofdnederzettingen en sub-nederzettingen onderscbeiden en trekken daaruit de conclusie dat
groepen jagers, afbankelijk van het seizoen, in bepaalde
patronen rondtrokken.
Nederzettingen vanwege de landbouw/grafheuvels
In het Neolitbicum treedt een fundamentele verandering
van bestaanswijze op. In het levensonderhoud wordt van
dan af voornamelijk voorzien door landbouw in plaats van
door jacht, visserij en het verzamelen van plan ten en vruchten.
Hierdoor verandert het gebruik van de ruimte. Mensen vestigen zich permanent. De vestigingsplaats moet gunstig
gekozen worden ten opzichte van akkers, jacht- en weidegronden en water. Deze gronden worden verbonden door
paden die misschien soms het trace volgen van oude jachtpaden. Nederzettingen zijn verbonden door interlokale
paden waarlangs a£ en toe bescheiden handel in gebruiksvoorwerpen en sieraden plaats vindt. Boerderijen worden
gebouwd, evenals bijgebouwen. Er ontstaat een begrafeniscultuur met zichtbare monumenten in de vorm van grafheuvels. (25)

VROEGSTE HISTORIE II

Bebouwingstypologie
Van gebouwen uit de bronstijd en ijzertijd zijn aileen grondsporen bewaard gebleven. Op basis hiervan zijn reconstructies gemaakt het boerderijtype uit die tijd. (27) Opmerkelijk
is dat de voornaamste ingangen bli jkbaar aan de zijkanten
zaten, iets dat ook het geval is in het tot in onze tijd bestaande type van de Brabantse langevelboerderij.

25

DE EERSTE NEDERZ ETTINGEN

VENNEN
veen. moeros

HOOG

HEIDE
oa Ont-stooncb:>r
verlaten ckke~

LOO

weiniQ.~j,ht bos met
rY)lt~ui'hJke open

plekken (loren j
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(Elders in Nederland hebben boerderijen hun voornaamste
ingang aan een kopgevel] . Naast het hoofdgebouw waren er
veel kleine bijgebouwtjes, waarschijnlijk voor de opslag van
graan of ook wel als schaapskooi. In de ijzertijd stonden de
boerderijen meestal in nederzettingen van 2 a 3 huizen bij
elkaar.
De grafheuvels van brans- en ijzertijd zijn te onderscheiden
in diverse typen. De vorm onderging in de loop der eeuwen
een evolutie (28).

met sloot

ROMEINSE TIJD
Van de Romeinse tijd weten we dat Brabant relatief dichtbevolkt was in vergelijk met de voorgaande periode. Er bestaat
duidelijk een tendens om nederzettingen te situeren op de
grens tussen nat en droog land. (29] Uit deze periode zijn
vee! nederzettingen bekend die aan deze typologie voldoen,
met name langs Oost-Brabantse beekdalen. Uit de
Romeinse tijd zijn ook waterputten bekend. Bewoners worden daardoor voor hun watervoorziening minder afhankelijk van een gang naar beek of ven. Gebouwtypen die de
Romeinen op het Brabantse platteland introduceren zijn
Tempels, Villa's en Wachttorens. Daarnaast komt er aardewerkproductie voor op ambachtelijk-industriele schaal.
Hier is sprake van een vroege vorm van arbeidsdeling en het
ontstaan van bedrijfjes. In Til burg zijn aan de Broekstraat
inheemse Romeinse vondsten gedaan en nederzettingsporen aangetroffen, evenals in Stappegoor.
In de winter van 406/407 vertrekken de Romeinen onder
invloed van oprukkende volksstammen definitief uit
Brabant.

met paalkrans

28. Typen grafheuvels (bronstijd)

29. Romeinse tijd
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NEDERZETTINGSTRUCTUUR VROEGSTE
HISTORIE (30)
De kaart ' Nederzettingstructuur vroegste historie' geeft,
gebaseerd op de voorgaand geschetste kennis, een ruimtelijk-interpreterend beeld van de nederzettingstructuur rond
Tilburg van ca. 1000 voor Christus tot het 400 na Christus.
Het gebied is grotendeels bedekt met bos. Het bos op de
hoge gronden is minder dich t dan op de !age. Op de grens
van natte en droge gronden zijn n ederzettingen gesitueerd
van een of enkele boerderijen. Op de hoge gronden zijn in
het bos akkertjes ontgonnen. Door roofbouw en beweiding
ontstaan open plekken die soms uitgroeien tot kleine heidevelden. Vanuit de Nederzettingen !open paden naar het
natte en het droge gebied. Tussen de nederzettingen onderling liggen verbindingspaden die zich evenwijdig aan de
LeyfVoorste Stroom tot een soort route ontwikkelen. Op
een aantal plaatsen worden !age gronden in gebruik genamen als hooiland.

30. Nederzettingstructuur vroegste historie Ivan deze kaart is een
kleurenafbeelding achter in dit hoek opgenomen)
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PERIODE 400-1200:
AGRARISCHE NEDERZETTING
MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
Na het wegtrekken van de Romeinen breekt een periode aan
van volksverhuizingen. Midden-Brabant wordt door een
aantal volken bezocht. Allerlei kleine rijkjes worden
gesticht, onder andere dat van de Franken in Doornik. Na
481 breidt dit onder koning Clovis zijn macht aanzienlijk
uit. Dit betekent het einde van de volksverhuizingstijd. de
zesde tot achtste eeuw wordt de Merovingische tijd
genoemd. De bevolkingsdichtheid neemt in deze periode
aanzienlijk af ten opzichte van de Romeinse tijd. Veelland
dat toen in cultuur was gebracht verwildert weer. Het midden van de achtste eeuw tot ca.1000 wordt de Karolingische
periode genoemd (naar Karel de Grote). Het hele tijdvak 400
- 1000 heet vroege middeleeuwen.
Uit de tijd tot 1200 zijn in Brabant weinig archeologische
gegevens bekend. Uit de volksverhuizingstijd en de periode
800- 1200 ontbreken vondsten zelfs volledig.
Het succes van de landbouw leidt in de twaalfde eeuw tot
forse groei van de bevolking. Een groot aantal plaatsen in
Europa stamt uit die tijd, de namen daarvan eindigen in
Noord-Europa vaak op -rode, -rade, of een verbastering daarvan.

PERI ODE 400-1200
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31 . Heerlijkheid Tilburg/Goirle eind lSe eeuw
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32. Brabantse agrarische nederzetting late middeleeuwen
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'Tilburg'

ting . Gezien de weinige beschikba re gegevens is het niet
mogelijk enige zekere uitspraak te doen over het nederzettingspatroon van de vroege middeleeuwen. Het zou kunnen
dat het deels verder geevolueerd is uit het patroon dat in de
Romeinse tijd ontstaan is . Zeker is dat in deze peri ode het
roofbouw-systeem wordt vervangen door een bemestings en
wisselbouwsysteem. Daardoor is het niet Ianger noodzakelijk om steeds nieuwe akkertjes in gebruik te nemen als de
oude uitgeput zijn . Het gebruik van de eigenschappen van
nat en droog gebied, zoals a! sinds de late steentijd bestond,
wordt nu definitief uitgewerkt tot een succesvollandbouwproduktiesysteem . Nederzettingen zijn waarschijnlijk op de
toenmalige grens tussen nat en droog gebied gesitueerd.

In een geschrift uit 709 komt de vermelding Tilliburgis
voor. De etymologie van dit woord is niet precies duidelijk .
Volgens Kunze!, Blok en Verhoef komt Tilli van het germaanse woord tilja, dat 'nieuw' betekent. Burgus kan duiden op een versterkte nederzetting, maar ook op een nietversterkte nederzetting bij een versterkt huis of een nietversterkte nederzetting van landelijke aard met een bepaalde juridische status. Aangezien er geen sporen zijn van een
versterking uit de achtste eeuw lijkt dat laatste het meest
waarschijnlijk. Het woord Tilliburgis is zeer waarschijnlijk
een meervoud (Tilburgen). Een bruikbare verklaring van het
woord 'Tiliburgis' zou dus kunnen zijn: een aantal, juridisch
bij elkaar horende, nieuwe nederzettingen, of grotendeels
nieuwe nederzettingen.
Met Tilliburgis, later Til burg, wordt steeds een groot gebied
aangeduid. Uit een geschrift van 1190 blijkt dat dit onder
andere Berkel, Enschot, Oisterwijk, Udenhout, Helvoirt, het
huidige Til burg en misschien ook Goirle omvat. Er zijn historisch noch archeologisch aanwijzingen dater ooit een
nederzetting is geweest die Til burg heette. (31)
Oisterwijk is deels [het oostelijk dee!, of Lindeind) een apart
gestichte nederzetting binnen Tilburg. Het woord
Oisterwijk is waarschijnlijk afgeleid van: Oostelijke wijk
van Til burg [wijk is oud-Nederlands voor nederzetting). In
het begin werden voor deze nederzetting de plaatsaanduidingen Oisterwijk, Oost-Tilburg en Til burg door elkaar
gebruikt. In 1230 krijgt Oisterwijk recht op zelfbestuur en
komt daarmee los van Tilburg, geleidelijk aan wordt aileen
nog de naam Oisterwijk gebruikt. West-Til burg heet vanaf
dan gewoon Tilburg.

'Plaatsen'
De nederzetting bestaat uit een aantal boerderijen aan een
driehoekig plein, 'plaatse' genoemd. De driehoeksvorm kan
zijn ontstaan hebben gevonden in het 'afsnijden' van twee
zich kruisende wegen. De 'plaatse' is omgeven door een
haag en wordt gebruikt om het vee op te verzamelen, voor
het in een kudde naar weiland, bos of heide wordt gedreven.
In een van de hoek en van h et plein bevindt zich een drinkplaats voor het vee. Het vee wordt 's winters gevoerd met
hooi da t afkomstig is van de hooilanden die zich in het
vochtige gebied bevinden. Mest uit de potstal wordt op de
akkers gebracht. Deze worden daardoor geleidelijk aan aanzienlijk opgehoogd. In deze tijd is er nog vee! bos. Dit Ievert
brandstof en bouwmaterialen. De op de heide grazende
schapen leveren vlees melk en wol. De heide Ievert verder
plaggen voor de pots tal en wordt gebruikt voor bijenhouderij.
Ruimtelijke elementen van deze nederzettingen

TYPOLOGIE NEDERZETTINGSPATROON
MIDDELEEUWEN

De ruimtelijke elementen van de nederzettingen zijn, kort
opgesomd:

Algemeen
'Plaatse'= een type driehoekig plein met:
1 een heg er omheen;

Kaart (32) geeft een beeld van een middeleeuwse nederzet-
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2 een drinkplaats voor vee;
3 boerderijen er omheen (lange gevel evenwijdig aan de zij
den van het plein);
4 aanplant van eiken of linden.
Akker
Hof =land direct achter de boerderij
Beemd = hooiland/weiland
Dreef = landweg waarlangs vee naar de hooggelegen weidegronden (heide) wordt gedreven
Dijk = weg op verhoging in vochtig of drassig gebied.
Straat = verbindingsweg naar andere nederzetting
De paden en (zand)wegen tussen nederzettingen volgen
zoveel mogelijk de kortste weg, rekening houdend metterreingesteldheden. Hierdoor ontstaat een kris-kras wegenpatroon met veel 'vorken'.
33. Einzelhofen

Hoeven

Nieuwe methodes in de landbouw maken het mogelijk dat
er vanaf circa 1000 veel ontginningen plaatsvinden.
Kloosters spelen hierin een vooraanstaande rol. Op geringe
afstand van bestaande nederzettingen worden ontginnings boerderijen gesticht, vaak aangeduid met' -hoeve'. In vakliteratuur worden deze boerderijen Einzelhofen genoemd. (33)
Misschien duiden in Tilburg de namen 'Veldhoven' en
'Eindhoven' op dergelijke hoeven. In latere tijden ontstaat
rand zo'n hoeve vaak weer een gehuchtje.
Bijzondere bebouwing

Het is niet aantoonbaar dater in de periode 400 - 1200 bijzondere bebouwing aanwezig was. Rand 1200 bestond er
een kasteel bij Oisterwijk. Misschien was er een klooster.
De aanwezigheid van een of meerdere watermolens of rosmolens (= molens aangedreven door paarden) behoort ook
tot de mogelijkheden.
Het hele gebied 'Til burg' had, na de kerstening, een kerk. Er
zijn aanwijzingen dat de oorspronkelijke kerk in Enschot
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stand (volgens Hardenberg/Delien) op de grens tussen Oosten West-Tilburg. De St. Dionysiuskerk (de huidige Heikese
kerk) wordt in de tweede helft van de twaalfde eeuw gesticht als kapel op het leengoed 'De Rijt' en wordt later
parochiekerk voor West-Tilburg.
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NEDERZETTINGSTRUCTUUR 400- 1200 (34)
De kaart 'Nederzettingsstructuur 400- 1200' brengt de
geschetste ontwikkelingen in beeld. Aangezien gegevens en
kaarten uit die tijd ontbreken is het een interpreterende en
derhalve geen exacte weergave.
Te zien zijn oude nederzettingen in de vorm van 'plaatsen'.
Op enige afstand daarvan ontginningshoeven. De bewoning
is voornamelijk gesitueerd op de grens tussen nat en droog
land, aan de rand van het gebied 'Til burg'. In het midden
komen nog woeste gronden en bossen voor, al worden die
langzamerhand ontgonnen. De heidevelden zijn door toenemende beweiding in omvang aan het toenemen. Oisterwijk
springt er uit omdat het een gestichte en geplande nederzetting is. Dat is voor 1200 gebeurd, aldan niet op de plek van
een oorspronkelijke bewoningskern. Naast Oisterwijk ligt
het oudste kasteel van het gebied 'Til burg', later bekend
onder de naam 'Ter Borch'. Dit kasteel van het Motte-type
(hoge kunstmatige heuvel, zoals bijvoo rbeeld het nu nog
bestaande kasteel Lei den), voor het eerst vermeld in 1222,
werd later geheel gesloopt.

34. Nederzettingstructuur (Van deze kaart is een kleurenafbeelding
achter in dit boek opgenomen)
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35. Hoogtelijnenkaart met situering oude nederzettingen
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ACHTERGRONDINFORMATIE
Tot voor kart werd er algemeen van uitgegaan dat de vroeg
middeleeuwse nederzettingen in Brabant ontstonden op de
grens van nat en droog gebied en directe voorlopers waren
van huidige nederzettingen.
In recente theorieen wordt ook wel verondersteld dat de
oudste nederzettingen juist op de hogere gronden ontston den. Een van de redenen voor deze veronderstelling is dat,
naar nu wordt aangenomen, Brabant in de vroege middeleeuwen aanzienlijk natter was dan tegenwoordig. Dit werd
onder andere veroorzaakt door een zeer slechte afwatering.
Wellicht zijn 'lager' gelegen nederzettingen pas ontstaan
met een gelijktijdige betere afwatering. Misschien duidt de
rand Tilburg enkele malen voorkomende naam Ley of Lei
('Leiding') op kunstmatige verbetering van de ontwatering.
(zie ook: 45). Op afbeelding35, gebaseerd op de rand 1920
vervaardigde hoogtekaart van Tilburg, is te zien hoe de agrarische nederzettingen waaruit Til burg ontstaan is in het
landschap gesitueerd waren . De noodzaak om nieuwe
nederzettingen te stichten kwam onder andere voort uit de
sterke bevolkingsgroei, gecombineerd met primitieve landbouwmethodes (roofbouw). De bovengenoemde theorie over
'hoge' en 'lage' nederzettingen wordt ondersteund door
archeologische opgravingen en de constatering dat essen
lang niet altijd zo oud hoeven te zijn als werd gedacht. Zij
kunnen ontstaan zijn in een goede 200 jaar. Dorpen met
essen hoeven dus geen vroeg-middeleeuwse oorsprong te
hebben. Ook wordt verondersteld dat nederzettingen veel
vaker verplaatst zijn dan tot nu toe werd aangenomen. De
oude verlaten torens, zo kenmerkend voor het Brabantse
landschap, zijn een overblijfsel van oude nederzettingen.
Archeologisch onderzoek lijkt dit te bevestigen. Volgens
sommige historici hebben kerken een belangrijke rol
gespeeld bij het ontstaan van het nederzettingspatroon in
Brabant.

bestond uit het westelijk gedeelte (het Kerkeind) van de
tegenwoordige plaats Oisterwijk. Het door de Hertog van
Brabant gestichte Oisterwijk omvatte aanvankelijk slechts
het oostelijk deel van het tegenwoordige Oisterwijk (het
Lindeind). De parochie Oost-Tilburg strekte zich echter veel
verder uit en omvatte behalve de twee delen van Oisterwijk
ook Berkel en Udenhout.

De exacte begrenzing van Oost- en West-Til burg is niet
bekend. Het is verwarrend dat de plaats Oost-Tilburg
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PERIODE 1200- 1826:
PRE-INDUSTRIELE TEXTIELSTAD
MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
Nijverheid
De bevolkingsgroei in de 12de en 13de eeuw heeft tot gevolg
dat boerderijen door vererving steeds verder worden opge deeld. Daardoor wordt de opbrengst per bedrijf lager. Om dat
te compenseren ontstaat huisnijverheid. Op basis van de a!
aanwezige schapenteelt komt in Tilburg de wolnijverheid
op. De betekenis hiervan gaat het lokale niveau steeds meer
overstijgen. Rond 1600 is Tilburg het belangrijkste wolcentrum van Brabant en is landbouw als hoofd-bestaansbron
vrijwel verdrongen. Een voordeel van Tilburg ten opzichte
van stedelijke textielcentra in Holland is dat de loonkosten
vee! lager kunnen zijn. In het landelijke Til burg kan de
bevolking werkzaam in de wolnijverheid terugvallen op de
opbrengsten van eigen stukjes grand. Dat geeft een aanvulling op inkomsten uit nijverheid en voorkomt verpaupering
in economisch slechte tijden. Tot aan het einde van de 19e
eeuw blijft deze factor belangrijk. Zelfs in het uitbreidingsplan van 1917 voor Til burg (plan Ruckert) vindt het nog uitdrukking in de extra kavelgrootte die voorzien wordt voor
arbeiderswoningen.
Commissionaire industrie
Delage ion en trekken de belangstelling van Hollandse
kooplieden. Zij investeren in Til burg en er ontstaat zogenaamde Commissionaire industrie: groepen wevers die voor
kooplieden en 'fabriqueurs' (fabrikanten in de zin van werkuitbesteder en organisator) uit Holland werken. De Hollandse belangen hebben onder andere tot gevolg dat Til burg
wordt uitgezonderd van de strenge voorwaarden en belastingtarieven waaraan Brabant n a de tachtig-jarige oorlog
wordt onderworpen.
Na de volledige gelijkberechtiging van Til burg in 1687 vindt
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36. Til burg op de kaart vervaardigd door Diederik Zijnen in 1760 (verkend 1758-1760)
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een verhuizing plaa ts van de Leidse textiel industrie naar
Til burg. Hierdoor wordt de nijverheid op een hoger plan
gebracht omdat de Leidse vakkennis beschikbaar komt.
Bewerkingen die tot dan toe te ingewikkeld waren, zoals bijvoorbeeld het 'vollen' van wollen stoffen, kunnen nu in
Tilburg worden uitgevoerd. Midden 18e eeuw is de
Hollandse textielindustrie vrijwel geheel vervallen terwijl
Til burg het landelijk wolcentrum is geworden. In feite heeft
het zelfs het wolmonopolie. Dit uit zich in het grote aantal
van 700 weefgetouwen dat aanwezig is.

schappelijke open zolder waar de weefgetouwen stonden.
Spinnen, kaarden en wassen gebeurde in en bij de leefruimte
op de begane grond, waar ook nog wel een getouw te vinden
was.
Bestuurlijke ontwikkeling; herdgangen

In 1230 wordt het gebied Til burg gescheiden in Oost- en
West-Tilburg. West-Tilburg, vanaf dan gewoon Tilburg
geheten, wordt in 1387 door Johanna van Brabant samen
met Goirle, Drunen en de tol van Loon op Zand aan Paulus
van Haestrecht in pand gegeven voor een geldlening. Dit
leidt in 14 73 tot het ontstaan van de a parte heerlijkheid
Tilburg/Goirle. (36)

Industrialisering

In de 18de eeuw ondergaat de textielnijverheid een geleidelijke verandering. De uit Holland gelmporteerde bewerkingsmethodes en de zich ontwikkelende techniek vergen
gebouwen met meer ruimte. Dat zet fabrikanten er toe aan
om zelf werkhuizen, manufacturen, fabriekshuizen, ververijen en dergelijke op te zetten, in plaats van alleen werk uit
te besteden in de huisnijverheid. De commissionaire nijverheid geleid vanuit Holland, evolueert naar eigen Tilburgse
industrie. Begin 19e eeuw wordt de machinale spinmachine
gelntroduceerd. Machines worden aanvankelijk aangedreven door paardekracht. In 1827 komt de eerste stoommachine. Door de op gang komende industrialisatie verandert de
werkverdeling in de textielnijverheid. De huisnijverheid
neemt af, er komt een grotere arbeidsdeling en de produktiviteit stijgt.
Tilburg wordt stad

Rond 1450 worden in Tilburg acht meer belangrijke woonkernen onderscheiden die worden aangeduid met het begrip
'herdgang'. Met dit woord wordt een bestuurlijke eenheid
bedoeld. Het is geen aanduiding van een ruimtelijk-stedebouwkundige vorm . Volgens Schonfeld betekent het woord
'hertganc' als veldnaam: gemeenschappelijke weide waar
het vee onder toezicht stond van gemeente-herden of herders. In de Tilburgse si tuatie is het niet onaannemelijk dat
met 'herdgang' van oorsprong de woonkernen worden aangeduid die er een gemeenschappelijke kudde op na houden,
bijvoorbeeld een schaapskudde die wollevert voor de
huisnijverheid binnen de 'herdgang'. Een 'herdgang' is dan
een soort economische eenheid. Er is ook wel geopperd dat
'herdgang' be trekking zou hebben op paden waarlangs de
kudden werden geleid.

In 1809 bezoekt Lodewijk Napoleon Tilburg, dat naar aanleiding hiervan drie weken later bij koninklijk besluit tot
stad wordt verheven. Tijdens zijn bezoek wordt vastgesteld
dat Til burg 30 'Wollelaakene' fabrieken heeft die voor eigen
rekening werken, 75 fabrieken die' in Commissie' werken,
300 weverijen en 4 buiten gebruik zijnde katoenfabrieken
heeft. Van die 300 weverijen dien t men zich een eenvoudige
voorstelling te maken, bijvoorbeeld een viertal huisjes in
een rij, eigendom van een 'fabriqueur', met een gemeen-

De bestuurlijke indeling van Til burg is een aantal malen
aangepast aan de grillig verlopende bevolkingsontwikkeling. Het aantal herdgangen is in de 16e eeuw uitgebreid tot
elf. In 1453 krijgt de heerlijkheid Tilburg/Goirle zelfbestuur
in de vorm van een eigen schepenenbank. In 1803 krijgt
Goirle het recht van zelfbeschikking en komt los van
Til burg. In 1809 wordt, als gevolg van de verheffing tot stad,
in Til burg het dorpsbestuur vervangen door een bestuur van
burgemeester, wethouders en gemeenteraad.
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®schuurkerk Goirke
--latere parachiekerk
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39. Straatnederzettingen

37. Scheiding Noord-Zuid

Breda
Tilburg
38. Rijksweg Breda- 's-Hertogenbosch 1826

40. Kerkbuurt
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de steenweg via Til burg wordt geleid, in 1826 wordt deze
voltooid. (38)- zie oak de kaarten van 1835 (42) en 1860 (63)

De kerkelijke indeling wordt oak veranderd. In 1797 wordt
Til burg gescheiden in een noordelijke en een zuidelijke
parochie. De grens ligt tussen de herdgang kerk [heuvel en
heuvelstraat) en Goirke. Dit heeft mede een scheiding tussen noord en zuid Til burg te weeg gebrach ten he eft er misschien toe bijgedragen dat hi er later de spoorlijn werd geprojecteerd. (37)

NEDERZETTINGSTYPOLOGIE
Straatnederzettingen

In de twaalfde eeuw is er een relatief sterke bevolkingsgroei.
Nieuwe bebouwing wordt gesitueerd aan de verbindingswegen tussen de reeds aanwezige woonkernen en a an de wegen
naar en langs ontgonnen gronden . Zo ontstaan langgerekte
straatnederzettingen. (39) In Tilburg behoren waarschijnlijk
tot dit type: Stokhasselt, Hoeven, Kraaiven, Rugdijk,
Quirijnstok, Berkdijk, Laar en Loven.
Met de groei van de nederzettingen verdwijnen de laatste
stukken bas en voor landbouw bruikbare woeste grand in
het centrum van het gebied Til burg. Oak de beekdalen worden grotendeels voor landbouw in gebruik genomen. Door
toename van de schapenteelt maken vrijwel alle bossen in
het buitengebied plaats voor heide . Overbeweiding veroorzaakt nieuwe en verergert bestaande zandverstuivingen.
deze beginnen in de achtiende eeuw op sommige plaatsen
zo'n bedreiging te vormen dat daar begonnen wordt met herbebossing.

Bevolkingsontwikkeling

In 1437 werden in Tilburg en Goirle samen 542 bewoonde
huizen geteld. In 1496 was dit teruggelopen tot 3 79. In 1526
daarentegen werden er alweer 509 geteld als gevolg van een
economische opbloei . Deskundigen nemen aan dat een
gemiddeld gezin uit de Meierij destijds zeven personen
omvatte. Het inwonertal in de drie genoemde jaren kan
daarom geschat worden op respectievelijk ca. 3800, 2650 en
3550 in woners. Door schommelingen in de economie
schommelt ook het inwonersaantal van Til burg. Als vanaf
de 16e eeuw de nijverheid sterk opbloeit groeit het aantal
inwoners geleidelijk . In 1809 heeft Tilburg (nu exclusief
Goirle) 9000 inwoners. Dit aantal neemt in de jaren daarna
steeds sterker toe.
Verbindingen

Tilburg heeft tot het begin van de 19e eeuw uiterst primitieve verbindingen met de buitenwereld. Dit lijkt merkwaardig
voor een stad die het belangrijkste wolcentrum van
Nederland is. De primitieve verbindingen dragen er echter
in belangrijke mate a an bij dat de bevolking gelsoleerd en
plaatsgebonden is. Daardoor kan een cultuur in stand blijven waarin leven en arb eid in grate mate samenvallen en
lage lonen als normaal worden geaccepteerd. Het is dan ook
meer 'dankzij' het isolement dan 'ondanks' het isolement
dat Tilburg tot wolcentrum is uitgegroeid. Door de grat e
toename van industriele activiteiten worden er echter in het
begin van de 19e eeuw vervoersproblemen voelbaar. In die
tijd zijn er plannen voor een stenen rijksweg Breda- 's-Hertogenbosch. Tilburgse fabrikanten zetten zich er voor in dat
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Kerkbuurt

Een belangrijke structurerende invloed op de nederzetting
he eft de plaa ts die gekozen wordt voor de Tilburgse Ker k
(voorloper van de tegenwoordige Heikese kerk). Deze wordt
ongeveer centraal in het gebied West- Tilburg [later gewoon:
Tilburg) geplaatst. Het gebied rand de kerk groeit daardoor
uit tot bestuurlijk centrum van heel Tilburg. Dit wordt
onderstreept doordat er ook een nederzettingskem ontstaat.
De straat tussen de Kerk en de nederzetting 'Heuvel' wordt
geleidelijk aan bebouwd . Rand de kerk ontstaat vanaf de
zestiende eeuw een kerkbuurt. (40)
Het belang van de gecombine erde nederzetting 'Kerk en
Heuvel' wordt onderstreept door het feit dat de Heuvelstraat
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41. Fragment van de kaart vervaardigd door Hendrik Verhees in
1790
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42. Kaart vervaardigd door ).F. Rutten in 1835
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43. De plein-nederzetting Hasselt met kapel en wolspuul (foto
1927)

45. Weteringen en vennen begin negentiende eeuw

44. De Warande op de topografische kaart van 1860
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als eerste straat in Tilburg al in 1657 wordt verhard. Vanaf
1629, na de val van 's-Hertogenbosch, is er geen godsdienstvrijheid meer. Het protestantisme wordt officiele staatsgodsdienst. De grote kerk wordt gevorderd. Tilburgse katholieken zijn gedwongen uit te wijken naar twee provisorische
kerkgebouwen, zogenaamde schuurkerken. Deze stonden
op Hasselt en op het Heike. Bij deze schuurkerken ontstaan
kleine kerkbuurten, bewoond door ambachtslieden, wevers
en spinners. De schuurkerk op Hasselt werd in 1715 vervangen door een gebouwtje aan de Goirkestraat. In 1828 wordt
de grote kerk weer teruggegeven aan de katholieken en
wordt vanaf dan Heikese kerk genoemd, de benaming van
de voormalige schuurkerk.

Bijzondere stedebouwkundige elementen

De Warande
De Warande ('Oude Warande ' ) is aangelegd in 1713 door
Willem van Hessen-Kassel, Heer van Tilburg. (44) Deze
Warande was onderdeel van een grootschalig stedelijk
vormconcept, zo kenmerkend voor de periode van de barokke stedebouw. Dit stadsconcept is voorTilburg in feite te
beschouwen als een eerste voorbeeld van planmatige stedebouw. Het is ook het eerste voorbeeld van een vormconcept
dat slechts gedeeltelijk werd gerealiseerd . Willem van
Hessen-Kassel werd teruggeroepen naar Kassel. Daar realiseerde deze heer wei een grootschalig stadsconcept, dat in
de huidige stad nog steeds herke nbaar is. Een dergelijke
barokke on twikkeling ging a an Til burg voorbij! Had Will em
van Hessen-Kassel zijn werk in Til burg voltooid, dan zou
later een boekje metals titel 'Til burg, stad zonder concept'
nooit verschenen zijn!

Wegen- en nederzettingspatroon

Het is aannemelijk dat de oudste topografische kaarten van
Til burg -1760 (36) en 1790 (41) en 1835 (42)- een goed beeld
geven van de toestand a an het eind van de middeleeuwen,
althans wat het algemene wegen- en nederzettingspatroon
betreft.
De bevolkingsomvang van Til burg bleef na de late middeleeuwen, ondanks conjuncturele wisselingen, gemiddeld
ongeveer gelijk. Nieuwe bebouwing bestond uit vervanging
van oude of werd harmonisch in het bestaande patroon ingepast. Daarom zijn een aantal voor Til burg belangrijke ont wikkelingen niet terug te vinden in een verandering in het
nederzettingspa troon.
Zo zal de scheiding van Til burg in een Noordelijke en een
Zuidelijke parochie in 1797 pas later ruimtelijk zichtbaar
worden. Ook het ontstaan van speciale weverswoningen en
fabriekshuizen heeft geen invloed op het nederzettingspatroon.
De huisnijverheid is min of meer regelmatig verspreid over
de woonkernen met zwaartepunten in Heikant, Hasselt,
Stokhasselt het Kraaiven en later ook Goirke . De drinkplaatsen voor het vee op de oorspronkelijke 'plaatsen' worden gebruikt als wasvijvers ('spuulen') voor de huisnijverheid. (43) Latere ververijen, wasserijen en volderijen vestigen zich wellicht bij voorkeur bij waterloopjes.
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Weteringen
Het lijkt waarschijnlijk dater sinds de middeleeuwen weteringen zijn gegraven om drassige gebieden te ontwateren.
Het oppervlak cultuurland kon zo worden uitgebreid.
Ondanks de hoge Jigging waren er op de zan drug van Til burg
namelijk toch veel drassige plekken. De vorm en ligging van
waterlopen, zoals weergegeven op de topografische kaarten
en op de gemeentekaart van 1880, ondersteunen deze veronderstelling. Het is echter niet bekend welke waterlopen
gegraven zijn en wanneer. Op de eerste topografische kaarten is duidelijk te zien dat de riviertjes de Ley en De Donge
gedeeltelijk gekanaliseerd zijn. (45) In de perceelgrenzen van
de kaart van 1760 zijn nog de oude meanders terug te herkennen.

53

PRE-INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

lf.!lfh&lt'.l-t-- luik naar
zalder

46. Mogelijke ontwikkeling van de langgevel-boerderij

bedstede
47. Tilburgs wevershuis 18e eeuw
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BEBOUWINGSTYPOLOGIE

Langgevelboerderij

In de periode 1200- 1500 ontwikkelt zich geleideljk aan het
voor Brabant zo typerende type van de langgevel-boerderij .
(46) Bij dit type zijn de woon- en bedrijfsruimten evenwijdig
aan de straat gegroepeerd . Hieruit resulteert een lange
bouwwijze met de noklijn evenwijdig aan de straat.
Wevershuizen
Aan het einde van de middeleeuwen ontstaat een specifiek
bedrijfsgebouw voor de textielnijverheid: het wevershuis.
(47) De Tilburgse wevershuizen hebben eveneens een vrij
lange gevel en een noklijn e venwijdig aan de straat.
Boerderijen en wevershuizen bestaan aanvankelijk uit houten vakwerk waarvan de vakken zijn opgevuld met vlechtwerk van takken aangesmeerd met leem. Het dak is gedekt
met riet of stro. Later worden ze opgetrokken uit steen met
een pannendak.

48. Negentiende eeuws wevershuis a an de Reitse Hoevenstraat,
toestand eind jaren zeventig

Met de geleidelijke introductie van commissionaire produktie ontstaan groepen wevershuizen: een aantal wevershuizen aan elkaar gebouwd met een gemeenschappelijke zolder. Deze complexen zijn meestal gebouwd in opdracht van
een 'fabriqueur' die er vaak zelf in of bij woont.
Fabriekshuizen

Met het groeien van de textielindustrie en het technisch
ingewikkelder worden van de bewerkingen ontstaat behoefte aan grotere gebouwen . Daarom worden fabriekshuizen
gebouwd waar een a an tal bewerkingen onder een dak plaats
vinden. (50,51 ,52,53,54) Deze huizen bestaan uit een aantal
grotere werkruimten en een woonruimte voor de 'fabriqueur' . Fabriekshuizen hebben, voor zover bekend, geen
specifieke en duidelijk herkenbare vorm, met uitzondering
van de allerlaatsten, die een over gang vormen naar de
fabriek in moderne zin.

49. Een thuiswever aan het werk, opnamedatum onbekend
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50. Fabriekshuis op de Veldhoven, thans Wilhelmina park. opname
1928

51. Op de weefzolder van een fabriekshuis, opnamedatum on be·
kend

PERlODE 1200-1826

56

PRE-INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

bijgebouw
opslag

------------~m"W,

2ezolder------~~~~~-~~~~~~~

opslag

/y
kelder

52. T ilburgs fabriekshuis 19e eeuw
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53. Til burgs fabriekshuis, overgangstype naar mode me fabriek
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Overige bebouwing

Kasteel
Aan het begin van de vijftiende eeuw wordt een kasteel
gebouwd bij de herdgang Hasselt.
Eerste vermelding in 1450. Verwoest in 1581. Ca. 1600 weer
opgebouwd. (55 ) In 1755 gesloopt en vervangen door een
nieuw 'Huis'. Definitief gesloopt in 1859 om plaats te
maken voor een textielfabriek. De vijver blijft nog lange.tijd
bestaan.
Kerken
Til burg heeft een centrale kerk in het buurtschap 'Kerk'.
(57) Nadat deze in 1629 door de protestanten gevorderd is,
worden twee schuurkerken gesticht (zie afbeelding 3 7)
Kloosters
Op de topografische kaart van 1830 staat een klooster aangegeven in het Goirke.

54. Fabriekshuis op de Veldhoven gebouwd 1648, foto ca. 1910

Paardemolens
Bekend is de oliemolen aan de Reitse Hoevenstraat (58) . In
de textielnijverheid werd ten behoeve van de toenemende
mechanisatie, voor de komst van de stoommachine maar
ook nog daarna, van paardemolens gebruik gemaakt (52).
Watermolens
Niet bekend
Windmolens
Op de eerste topografische kaart staan vier windmolens aangegeven.
Gebouwen voor ambacht
Hoewel dit niet gei:nventariseerd is, moeten er tussen 1200 1820 diverse ambachtelijke bedrijfjes hebben bestaan, bijvoorbeeld: smeden, timmermans-werkplaatsen (bijvoorbeeld voor de bouw en het onderhoud van weefgetouwen en
spinnewielen), wagenmakerijen, pottenbakkerijen, etc .
(57,59)

55. Het kasteel van Tilburg op een gravure van H. Cause naar een
tekening van). Croes, ca. 1696
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56. Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, gebouwd v66r 1737

58. Zeventiende eeuwse paarden-oliemolen a an de Reitse Hoevenstraat 30, tot de eerste helft van de negentiende eeuw zodanig in
gebruik, daama boerderij. Foto 1980.

57. Markt met 'St Dionysiuskerk in 1740. De kerk is later verbouwd en in de volksmond Heikese kerk genoemd. Aan de
markt een her berg en ambachtelijke bedrijven

59. Leerlooierij op de Hasselt, gebouwd voor 1737. Foto 1980
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Andere bebouwing
Andere bebouwing (geen of weinig gegevens bekend): herbergen, pastorieen, school, gebouw voor schepenbank,
gemeentelijke administratie en hoofdwacht. (60)

60. Hoofdwacht op de heuvel [litho 1830), later pastorie
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NEDERZETTtNGSTRUCTUUR
1200-1826
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NEDERZETTINGSTRUCTUUR 1200-1826 (61 )
Deze kaart, die gebaseerd is op de topografische kaarten van
1760, 1830 en 1860, geeft weer hoe Til burg zich sinds de
middeleeuwen ontwikkeld heeft. De kaart is beeldend van
karakter en geen exacte weergave van een bepaalde peri ode.
Ten opzichte van de vorige situatie (Nederzettingstructuur
400- 1200) is de hoeveelheid ontgonnen land aanzienlijk
uitgebreid. Bas op de hoge gronden is vrijwel geheel vervangen door heide. Overbeweiding veroorzaakt zandverstuivingen. De nederzettingen ui t de vorige peri ode zijn volgebouwd. Langs diverse verbindingswegen hebben zich straatnederzettingen gevormd. Het kasteel is gebouwd . Bi j de
H e ikese kerk begint zich een kern te vormen. De twee
schuurkerken uit de zeventiende eeuw zi jn ingetekend.
Daar ontstaan oak kleine kerntjes. De verbindingen m e t
Breda en 's-Hertogenbosch verlopen moeizaam langs lokale,
kronkelige en niet-verharde wegen .

VORMCONCEPT 1826 (62)
Cirkel met spaken

Het concept kent twee zwaartepunten:
- Een halve cirkel van plein- en straatnederzettingen als het
belangrijkste zwaartepunt. Hierin zijn weer drie iets
belangrijker kernen te onderscheiden (Heikant, Hassdt,
Korvel).
- Gekoppeld aan zowel cirkel als spaken: een centrum-ach
tige kern 'Kerk-Heuvel' van andere allure dan de plein- en
straatnederzettingen. Verder een zwaartepunt 'VeldhovenGoirke', dat nag niet aan 'Kerk-Heuvel ' is gekoppeld.
Het landschap is in deze periode nag zo dominerend dat
het in het vormconcept moet worden opgenomen en wel
in twee del en: enerzijds het beekdal van de Ley in het zuid
oosten; anderzijds een 'zandig' h eidelandschap (een soort
herinnering aan het ontstaan van Tilburg, schapenteelt,
wol).

Links: 61. Nederzettingstructuur 1200-1826 {Van deze kaart is een
k1eurenafbee1ding achter in dit boek opgenomen)
Boven: 62. Vormconcept 1826
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ACHTERGRONDINFORMATIE
De eerste betrouwbare weergave van de structuur van
Tilburg is te zien op de topografische kaart van de
Heerlijkeid Til burg en Goirle, gemaakt door Diederik
Zijnen in 1760. De exacte ligging van percelen en bebouwing is voor het eerst weergegeven op de kadastrale minuutplannen van rond 1830. Het eerste volledige beeld van landschaps- en nederzettingsstructuur wordt gegeven door de
voorlopige militaire topografische verkenning van rond
1830. Deze vormde, samen met een aanvullende verkenning
rond 1840, de grondslag voor de eerste topografische kaart,
de zogenaamde 'Topografische en Militaire kaart van het
Koninkrijk der Nederlanden'3 uit 1860.
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63.Tilburg op de Topografische Militaire Kaart van 1860 (Verkend
1830/ 1845)

PERIODE 1826-1904

66

INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

PERIODE 1826- 1904:
INDUSTRIELE TEXTIELSTAD
MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
Industriele ontwikkeling
Met het aanleggen van goede wegen en de introductie van de
stoommachine begint in Tilburg de industrialisatie in
moderne zin. Mede door de bescherming van de tariefwet
van 1845 gaat het de Tilburgse industrie voor de wind. Er
komen nieuwe fabrieken bij en de diversiteit aan produkten
wordt uitgebreid met bijvoorbeeld flanels, dommets en
buckskinstoffen. Een deel van de bedrijven groeit uit tot
grate ondernemingen. De ontwikkeling gaat niet schoksgewijs maar geleidelijk . Tot het einde van de negentiende
eeuw blijven er nog veel huisnijverheids-bedrijfjes. Ook blijven nog veel bedrijven lange tijd paardekracht gebruiken in
plaats van, of naast, stoomkracht. In 1871 telt Tilburg 125
wollenstoffenfabrieken van allerlei aard, voorzien van 53
stoomwerktuigen met een gezamenlijk vermogen van 854
PK. De meerderheid van de bedrijven werkt dus nog zonder
stoom . Tach is Tilburg in Nederland op dat moment de
gemeente met de meeste fabrieksarbeiders en de grootste
concentratie van stoomwerktuigen.
Als in 1862 de beschermde tariefwetgeving wordt afgeschaft
ten gunste van het vrijhandelssysteem heeft dit geen directe
invloed op de hoogconjunctuur die op dat moment in
Til burg heerst. Zo draagt bijvoorbeeld de aansluiting op het
spoorwegnet in 1863 er toe bij dat de industrie haar concurrentiepositie weet te handhaven. Steeds meer mechanische
technieken doen hun intrede. Vooruitstrevende en kapitaalkrachtige ondernemingen bouwen nieuwe grate en zware
drie a vier verdiepingen hoge fabrieksgebouwen. Het voor
Til burg kenmerkende type fabrieksgebouw doet zijn intrede.(110)
Na 1875 slaat de conjunctuur om. In 1881 zijn er in Tilburg
145 wollenstoffenfabrieken, waarvan er 57 met stoomver-

64. Bebouwing en wegen in 1835 geprojecteerd op de situatie in
1985
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mogen werken. Dit is in 1889 terug gelopen tot 116 bedrijven waarvan er 55 over stoomvermogen beschikken. Kleine
ambachtelijke bedrijven gaan er steeds meer toe over hun
bedrijven om te zetten in grossierderijen. Van de grotere
firma's vertrekken er zelfs vijf naar het protectionistische
buitenland. De Tilburgse fabrikanten zetten zich fel af tegen
de vrijhandelspolitiek. Ze beargumenteren dit onder andere
met de opmerking dat de Tilburgse industrie nog in opbouw
is en daarom bescherming van de overheid no dig heeft. Zo
zou in 1887 nog meer dan driekwart van het aantal jaquardtoestellen handweefgetouwen zijn. Tach gaat het de industrie tot de eerste wereldoorlog vrij goed. De uitvoer naar
verre Ianden, die lang marginaal was, neemt sterk in betekenis toe en wordt omstreeks 1910 op de helft van de omzet in
wollenstoffen geraamd. Er komen in deze periode geen nieuwe bedrijven bij, maar de grate verstevigen hun positie en
marginale bedrijven verdwijnen.
Tegen het einde van de negentiende eeuw wordt de Tilburgse industrie iets verscheidener, hoewel de textielnijverheid dominerend blijft. Leder- en voedingsindustrie komt
op, evenals confectiebedrijven en constructiewerkplaatsen.
Verder worden opgericht: een zeepfabriek, een vernisstokerij, een bierbrouwerij, twee sigarenfabrieken, en enkele
steenfabrieken. In 1869 krijgt Til burg een belangrijke nieuwe werkverschaffer in de vorm van de Centrale Werkplaats
van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen
(een particuliere onderneming). In 1882 worden aan de
Veldhoven (thans Wilhelminapark) de werkplaats en remise
van de tramlijn Tilburg- Waalwijk gevestigd, in 1908 worden deze verplaatst naar de Spoorlaan.
Verbindingen

De aanleg van spoorverbindingen in 1863 (Breda), 1865
(Boxtel, later doorgetrokken naar Duitsland), 1867
(Turnhout) en 1881 ('s-Hertogenbosch) is medebepalend
voor de ontwikkeling van Til burg.
In 1881 wordt een tramverbinding met Waalwijk geopend,
in 1882 verlengd tot de industrie aan de Ley in Til burg. Dit

66. Aanleg waterleiding in de Heuvelstraat, 1896
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is een verbinding die voor zowel personen als goederenvervoer van belang is: Waalwijk heeft een haven voor het overladen van produkten op binnenvaart schepen.
In 1907 wordt de tramlijn Til burg- Goirle- Esbeek geopend,
in 1909 doorgetrokken naar de Belgische grens in aansluiting op de tramlijn naar Turnhout.

snel gedwongen stedelijke ontwikkelingen te reguleren. Er
zijn bijvoorbeeld maar weinig straten i n gemeenteli jk
beheer en dat wil men liefst zo houden. Als in 1875 de straten van de buurt 'De Koningswei' aan de gemeente worden
aangeboden, blijft de beslissing hierover zeven jaar slepen.
De gemeente kijkt op afstand toe hoe Til burg langzaam
wordt volgebouwd en beperkt zich tot marginale bijsturingen en legalisering van bestaande ontwikkelingen.
Aan het eind van de negentiende eeuw ontstaat er, als
gevolg van toenemende problemen met ziekten en epidemieen (m.n. cholera) in dicht bevolkte gebieden, aandacht
voor hygiene. In Til burg wordt in de lijn van de landelijke
trend aan het eind van de negentiende eeuw een waterleidingnet aangelegd. (66)
Na 1900 wordt, onder invloed van landelijke wetten, de
invloed van de overheid steeds grater. In 1901 wordt de
woningwet van kracht. In aansluiting hierop komt in
Tilburg in 1904 een bouwverordening tot stand.

Om de verbindingen van fabrieken naar het spoorwegemplacement te verbeteren worden de belangrijkste wegen verhard. Aan het eind van de negentiende eeuw gebeurt dit met
steeds meer straten.
Een ingrijpende ontwikkeling is de aanleg van de spoorlijn
in 1863 dwars door de bestaande structuur. Deze deelt
Til burg door midden . Bij de vorige periode werd reeds
beschreven dat dit misschien een fysieke bevestiging is van
een eerder ontstane bestuurlijke deling. (65) De spoorlijn
wordt al spoedig als een grate barriere ervaren, maar het zal
lang duren voor dit probleem wordt opgelost. De ontwikkeling van de bebouwing wordt in deze peri ode gekenmerkt
door geleidelijkheid met nagenoeg geen planmatige ingrepen.

GROEI EN ONTWIKKELING
Verdichting

Bevolking
In de periode 1826- 1904 treedt een verdichting op van de
stedebouwkundige structuur van Til burg. De bestaande
wegen- en padenstructuur treedt daarbij opals 'condensatiekern '. Bebouwing 'condenseert' langs dit netwerk als dauwdruppels op een spinneweb. Als de 'draden' vol zijn beginnen ook ruimtes er tussen dicht te !open. (67) Verdichting
van de stedelijke structuur vindt plaats op een aantal manieren:
Verdichting van de lintbebouwing:
- Ontstaan nieuwe lintbebouwing (68 )
- Volbouwen lege plekken in bestaande lintbebouwing (69)
- Vervangen boerderijen door rijen wevershuizen (dus meer
inwoners langs het zelfde stuk weg) (70)
- Volbouwen van de in Tilburg traditioneel diepe kavels (71 )
Toevoegen nieuwe lintbebouwing door:
- Veranderen van paden in straten (72)

Met de groei van de industrie groeit ook de bevolking.
Tilburg heeft in 1830 12.000 inwoners, 1875 25.000 inwoners, 1883 30.000 inwoners, 1892 35.000 inwoners en in
1899 40.000 inwoners. De geestelijke invloed en fysieke
aanwezigheid van de Katholieke kerk neemt een grate
vlucht. Veel kloosters en instellingen worden gebouwd. De
stad wordt opgedeeld in een groat aantal parochies die elk
een eigen kerk krijgen.
Bestuurlijke ontwikkeling
In de negentiende eeuw beperkt de bemoeienis van de overheid met de ruimtelijke ontwikkeling zich tot het hoogst
noodzakelijke. Omdat de Tilburgse structuur door haar ontstaanswijze erg veel open ruimte kent, is de overheid niet
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67. 'Condensatie'
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68. Lintbebouwing
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70. Vervanging boerderijen door meerdere huizen

•
69. Lintverdichting
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71. Diepe kavels / Kavels in die pte bebouwen
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- Doorsteken tussen twee bestaande straten, meestal in de
'oksel' van een vork (73)
- Doortrekken bestaande paden en straten (tot een volgende
straat gekruist wordt) [74)
- Vorming van achterstraten (soms in eerste instantie achterpaden, die later in straten worden omgezet) evenwijdig
a an bestaande straten (75)

I I
•
• • • • • •

Door deze groeiwijze blijven de oorspronkelijke agrarische
wegen- en padenstructuur bepalend voor de ruimtelijke
opbouw van Til burg. Tot ver in de negen tiende eeuw kennen dan ook de oorspronkelijke nederzettingen de hoogste
bevolkingsdichtheid. De gebieden tussen de oorspronkelijke
wegen en paden structuur vullen zich slechts langzaam. Z o
is nog in 1868 akkerland aanwezig in het huidige centrumgebied. [76, 77)

72. Transformatie pad tot straat

Transformatie-typologie
73. Doorsteken

Door toenemende verdichting ondergaat de stedelijke structuur van Tilburg geleidelijk een transforma tieproces . Op
grond hiervan zijn vier gebiedstypen te onderscheiden:
1 Oude plein- en straatnederzettingen waar de huisnijver
heid blijft overheersen
2 Woongebieden tussen de oorspronkelijke lintbebouwing
3 Plein- en straatnederzettingen met gemechaniseerde en
stoomgedreven industrie, bijv. Korvel en Goirkestraat
4 Centrumgebied tussen Heuvelstraat en spoor

!I
::

74. Doortrekken van paden en straten

~
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In de paragraaf Typologie worden deze gebieden nader besproken.
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STEDEBOUWKUNDIGE PLANNEN
Gelegaliseerde groei
In de onderhavige periode ontstaat het begin van planmatige
stedebouw. De gebieden van de categorieen 2 (met name
Zuid-west-Tilburg, St. Anna en Noordhoek) en het gebied

75. Vorming achterstraten
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76. Transformatie stedelijke structuur 1835-1880 (Van deze kaart is
een kleurenafbeelding achter in dit boek opgenomen)
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77. Transformatie stedelijke structuur 1880-1904 (Van deze kaart is
een kleurenafbeelding achter in dit boek opgenomen)
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78. Stratenplannen (gelegaliseerde groei)

79. Oorspronkelijk plan 'Koningswei', Van Tulder 1866
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tussen Heuvelstraat en station (categorie 4) zijn niet planmatig ontstaan. Wei heeft de gemeente steeds toegestaan
dat nieuwe straten werden aangelegd. Daarom zou gesproken kunnen worden van planmatige stedebouw c.q. stedebouwkundige stratenplannen in de zin van gelegaliseerde
groei. (78)
Koningswei

Voert de gemeente op ruimtelijk gebied een 'laissez fairebeleid', de architect Van Tulder is van mening dater, gezien
de enorme bevolkingsgroei, voldoende markt is voor geplande woonbuurten. Van Tulder rekent er op dater een gegoede
bevolkingslaag is die behoefte heeft aan een stedelijker
woonmilieu dan Til burg tot dan toe kan bieden. Hij koopt
in 1865 het park behorende bij het voormalige paleis van
Willem II en maakt hiervoor het stratenplan 'Koningswei '
met de bedoeling de percelen aan particulieren te verkopen.
Het eerste ontworpen stedebouwkundig plan is hiermee
tevens het eerste voorbeeld van projectontwikkeling in
Tilburg. (79)
Reeds met het eerste on twerp ontstaat tussen Van Tulder en
de gemeenteraad onenigheid over het plan. Deze vindt zijn
grand hoofdzakelijk in het feit dat Van Tulder, zoals het een
goede projectontwikkelaar betaamt, zijn kosten zoveel
mogelijk probeert te minimaliseren ten nadele van de
gemeente. Deze wil daarentegen op haar beurt op geen enkele wijze geld uitgeven aan de realisering van ruimtelijke
plannen, zelfs a! zouden ze, zoals het voorstel van Van
Tulder, het aanzien van de stad ten goede komen. Daarom
komen enkele door Van Tulder voorgestelde straten, waaronder een goede verbinding met het station, er niet. Zijn
plan kan dan ook slechts gedeeltelijk uitgevoerd worden.
Van Tulder bespaar t op infrastructuur. Het gevolg is dat
Koningswei tot de afbraak toe altijd een slechte afwatering
heeft gehad. De gemeente heeft overigens wei gezien dat de
plannen op dit punt niet in orde waren, maar heeft na enig
gebakkeleid toch ingestemd met een iets gewijzigde opzet.
(80) De wegen blijven onverhard en Van Tulder legt de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van stoepen bij de

80. Plan afwatering 'Koningswei' met ingetekende wijzigingsvoorstellen

81. Gewijzigd plan 'Koningswei'
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82. Gezicht op plan 'Koningswei' 1954, links het paleis-raadhuis

84. Besterdstraat ca. 1910-1 920

83. Plan Nijveroord, Van Tulder 1870

85. Besterdplein ca. 1910-1920
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bewoners. Door de onvolledigheid van het plan en de slechte infrastructuur, wordt niet de oorspronkelijke doelgroep
bereikt. De bebouwing krijgt dan oak niet het geplande

······~ ~~~~!: stedelijke karakter. Van Tulder probeert nag meer te

or de kosten van het beheer van de straten over

in samenwerking met buret stratenplan Nijveroord.
noordzijde van de Centrale
t e.o. ). In tegenstelling tot
weinig problemen. Het plan
zoals ontworpen.

86. Nijveroord en Besterd, situatie 1901

Besterd

Stratenplan van rand 1900. Voorloper van de diverse plannen waarmee in het begin van de twintigste eeuw de ruimte
tussen de lintbebouwing wordt volgebouwd . De ontstaanswijze is moeilijk te achterhalen, er kan slechts geconstateerd worden dat in 1900 de aanleg aanwezig is. (84, 85,86)

PERIOD£ 1826-1904

77

INDUSTRIELETEXTIELSTAD

89. Krotwoningen 1913 (vermoedelijk in Oerle)

87. (Waarschijnlijk) Heikant 1904, op de voorgrond een brandkuil

88. Oerlestraat 1904
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90. Industriebebouwing langs oude Linten. Goirkestraat 1923
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Fabrieksgebouw

'~/
Achterstraat

Fabrikantenwoning

Stroot

Diepe percelen
91. Typering opbouw Tilburgse fabrieken langs oude Linten
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STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE
Oude pleinen en lin ten waar de huisnijverheid blijft overheersen
In dit eerste gebiedstype vindt een geleidelijke, zij het
omvangrijke, groei plaats. De ontwikkkeling stagneert echter waar het industrialisatie betreft. De oude nederzettingen
sterven op de lange duur af, met het verdwijnen van de
huisnijverheid. Stokhasselt en Oerle verdwijnen volledig,
Reit, Heike, en Hasselt, ooit de grootste centra van nijverheid in het Tilburgse, vrijwel volledig. (87, 88)
Toch blijft de oude hoofdstructuur in de negentiende eeuw
bepalend. Dit blijkt onder andere uit het feit dater langs de
Bredase en Bossche weg geen industriele ontwikkeling van
betekenis plaatsvindt. (89)
Woongebieden tussen de oorspronkelijke lintbebouwing

93. G01rkestraat 1880

Dit gebiedstype is voornamelijk te vinden in Zuid-westTilburg. Hier ontstaan woonbuurten op basis van stratenpatronen afgeleid uit de oorspronkelijke wegen en paden, aangevuld met tussenverbindingen.
Oude pleinen en lin ten met gemechaniseerde en stoomgedreven industrie
De gebieden van dit derde type vormen het grootste deel van
de Tilburgse industriebebouwing en zijn te vinden in de
oude herdgangen Goirke, Veldhoven, Korvel, Heike en de
weg van Heuvel richting Hilvarenbeek. (90) Het kent een
voor Til burg zeer specifiek transforma tieproces. In afbeelding 93 - 94 wordt dit proces weergegeven voor de Goirkestraat.
De oorsprong van grote textielfabrieken is gelegen in de
huisnijverheid, geleid door fabriqueurs. Deze was gesitueerd
aan de oude pleinen en langs de bebouwingslinten en had de
vorm van individuele wevershuizen, gegroepeerde wevershuizen en fabriekshuizen . Dit laatste type wordt in het
begin van de negentiende eeuw, met het groeien van de nij-

94. Goirkestraat 1900
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95. Stationsgebied in 1934
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verheid, geleidelijk aan steeds grater. Ook worden schuren
bijgebouwd. Midden negentiende eeuw worden vele bedrijven uitgebreid met grote fabrieksgebouwen met meerdere
verdiepingen. Omdat de linten dicht bebouwd zijn, moeten
uitbreidingen noodgedwongen naar achter toe plaats vinden. Dit is eenvoudig te realiseren omdat de kavels door hun
agrarische oorsprong zeer diep zijn. Bovendien is de lange
smalle fabrieksvorm die hieruit voortvloeit voor de toenmalige stand van de techniek een gunstige vorm. Wordt de
fabriek erg groot, dan worden agrarische kavels achter het
oude kavel of de achterste delen van naastliggende kavels bij
het fabrieksterrein getrokken. (zie: 75 ) Dat wordt zelfs noodzakelijk met de introductie van produktiehallen met sheddale (zie: 115) Ter ontsluiting van de ver op achterterreinen
gelegen fabrieken worden achterstraten aangelegd. De fabrikant blijft won en in de lintbebouwing. (zie: 116 - 118)
Gevolg van de geschetste typering van de opbouw van
Tilburgse fabrieken is dat deze hoofdzakelijk zijn gesitueerd
op terreinen tussen de oorspronkelijke lintbebouwingen en
vanaf de straat niet zichtbaar zijn. (90, 91 ,92, 93, 94))

96. Spoorlaan met stoomtram, 1902

Centrumgebied tussen Heuvelstraat en spoor

Het vierde te onderscheiden gebiedtype is het centrumgebied(1l tussen station en Heuvelstraat. (95,96) Het stratenpatroon is tot stand gekomen tussen 1870 en 1880. (97) Het
grootste deel van de bebouwing voor 1900. Dit is de eerste
grote vlakvullende ui tbreiding van Til burg, zij het dat ze
niet planmatig tot stand is gekomen. Het wegenpatroon van
het stationskwartier is afgeleid van de oorspronkelijke
padenstructuur en doorgangen tussen de bebouwing aan de
Heuvelstraat. In tegenstelling tot de bebouwingslinten
wordt de industrie en bedrijvigheid hier wel rechtstreeks
langs de straten gevestigd. Ook is de bebouwing stedelijker
van karakter. Het transformatieproces is weergegeven in 98
-100.

97. Tuinstraat, gezien vanaf de Korte Schijfstraat, ca. 1905
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Industriegebieden

Aan de rivier de Ley ontstaan twee kleine concentraties van
industrie die veel water nodig heeft, zoals ververijen en wasserijen. (103)
Waterlopen

Water is voor textielindustrie belangrijk. Zo hebben in de
textielstad Enschede problemen met de watervoorziening er
toe geleid dat de fabrikanten enorme waterkelders moesten
aanleggen.
Merkwaardig is het daarom dat de watervoorziening voor de
industrie in Til burg nooit ter sprake komt, behalve misschien de aanwezigheid van 'Spuulen' (vijvers om wol te
wassen) voor de huisindustrie. Kennelijk was er genoeg
water beschikbaar. Op de stadskaart van 1880 zijn de waterlopen echter nadrukkelijk afgebeeld, dit duidt wellicht tach
op het belang ervan voor water aanvoer en/ of afval water
afvoer. (zie: 45)

103. Wolwasserijen aan de Ley in het gebied 'Koningshoeven', opname ca. 1975

Par ken en pleinen

De oorspronkelijke 'plaatsen' (driehoekige pleinen) van de
gei:ndustrialiseerde herdgangen Goirke, Veldhoven, Korvel
en Heuvel verliezen hun functie als gemeenschappelijke
verzamelplaats voor schaapskudden en spoelplaats voor de
thuisnijverheid en worden eind negentiende eeuw veranderd in par ken of pleinen. Typerend is dat 'Korvel' wordt
omgedoopt in 'Korvelplein' en 'Veldhoven' in
'Wilhelminapark'. (104)
Eind negentiende eeuw worden de eerste ontworpen pleinen aangelegd, te weten: het Willemsplein (105) en het
Besterdplein. (85)

Kerkhoven

Kerkhoven zijn noodzakelijk vanwege de groei van Tilburg
en het verbod om nag langer in kerken te begraven.

Voorbeeld situering industrie in stationsgebied (toestand 1976)
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104. Ontwerp Wilhelminapark op de Veldhoven, Springer 1898

107. Interieur fabriekshuis
1976

J. Brouwers lakenfabrieken, opname

105. Willemsplei n met de vishal

108. On twerp fabrieksgebouw J.N. Diepen en Co (later Van Dooren
en Dams), gebouwd ca. 1939 aan het Korvelplein. Dit is waarschijnlijk het eerste grote fabrieksgebouw in Til burg.

106. Fabriekshuis, overgangstype naar het grate fabrieksgebouw,
J. Brouwers lakenfabrieken, opname 1976

PERIODE 1826-1904

86

INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

BEBOUWINGSTYPOLOGIE
Fabrieksgebouwen

De karakteristiek en de ontwikkeling van de typisch
Tilburgse fabriekscomplexen is eerder ter sprake gekomen.
Het typisch Tilburgse fabrieksgebouw, dat onderdeel van
het complex uitmaakt, doet algemeen zijn intrede rond
1860. (o.a.: 90, 91, 95, 109, 111, 112) Het is langgerekt en
bestaat uit drie of vier bouwlagen (waarbij de vierde meestal
een lage verdieping is) met een dubbele zolder. De buitenmuren zijn dragend en zwaar uitgevoerd. De vloeren worden
in het midden ondersteund door een rij ijzeren kolommen.
De bovenste vloer hangt aan de dakspanten. De kopgevels
bevatten per verdieping deuren voor de aan- en afvoer van
materialen en produkten. De langsgevels zijn meestal
onderverdeeld in traveeen. De ramen zijn allen van gelijke
breedte en hebben hoogten die varieren per verdieping. De
vierde verdieping (indien aanwezig) heeft kleine ramen.
(110]

109. Fabriek Van Dooren en Dams aan het Korvelp1ein 1936. Rechts

achter het hoofdgebouw brouwerij 'De Posthoom'

Het Tilburgse fabrieksgebouw schijnt veel overeenkomsten
te vertonen met fabrieken in bepaalde streken in Duitsland.
Dit is wel verklaard uit handelscontacten die bestonden. )
De vorm van het fabrieksgebouw is uitermate geschikt voor
de mechanische aandrijving van machines volgens de stand
van de techniek in het midden van de negentiende eeuw:
Een centrale stoommachine drijft door middel van riemen
ass en aan die over de voile lengte van elke verdieping lop en.
Deze drijven op hun beurt via poulies de individuele machines aan.
Op den duur veroorzaken de steeds zwaarder worden de
machines problemen met trillingen en lawaai (houten vloeren) in hoogbouw. Als antwoord daarop ontstaat de lage
fabriekshal. (115 J Machines kunnen hier rech tstreeks in de
grond gefundeerd worden. Bovendien is betere lichttoetreding mogelijk via het sheddak. Later maakt de komst van
elektrische aandrijving het onnodig om bij de lay-out van
fabrieken rekening te houden met een aandrijfsysteem van
assen en riemen.
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111. ). Brouwers lakenfabrieken, fabriekshuis jlinks) en het opvolgende type van het Tilburgse fabrieksgebouw (rechts) opname
1976

112. Fabrieksgebouw H. Eras&. Zn .
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Elk groot fabriekscomplex kent verder machinehuis, ketelhuis en schoorsteen. De vele schoorstenen, verspreid tussen
de bebouwing, hebben lange tijd het stadsprofiel van Til burg
bepaald. Omdat oudere gebouwen, zoals fabriekshuizen,
vaak blijven staan worden veel fabriekscomplexen een
staalkaart van industriele bouw uit verschillende tijdperken.(ll1)
Kleinere industriebebouwing
Hoewel de grote fabrieken de meeste aandacht trekken en
ook de grootste produktie hebben, blijft de kleine industrie
en huisnijverheid tot in de twintigste eeuw getalsmatig in
de meerderheid . Het traditionele wevershuisje blijft
bestaan. Kleine fabriekshuizen worden in tijden van hoogconjunctuur nog uitgebreid. Op de langere duur kan de
handmatige produktie en de produktie met behulp van rosmolens zich echter niet staande houden . (114)
Mol ens
Om te voldoen aan de vraag naar meel voor een groeiende
bevolking wordt een aantal windkorenmolens gebouwd. In
1884 heeft Til burg elf windmolens.
Woningen voor welgestelden
In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelen zich de
stadswoningen voor nota belen die nog steeds beeldbepalend
zijn in bet grootste deel van bet stadshart. (116) Ook in de
oude lintbebouwingen komen ze veelvuldig voor (117). Het
zijn grote woningen van twee verdiepingen met kap, met
klassistische gevels, geflankeerd door de grote poort van
hun koetshuizen en over bet algemeen gesloten straatwanden vormend. Voorbeelden zijn de Stationsstraat/nieuwlandstraat (118), Willem-II-straat, Korvelseweg, Tivolistraat
en Tuinstraat. De fabrikanten, die voorheen een woning
hadden die onderdeel uitmaakte van hun fabriek, stichtten
ook dergelijke huizen, weliswaar als zelfstandige ge-bouwen
maar veelal toch nog opgenomen in bet fabriekscomplex .
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118. Fabrikantenwoningen aan de Nieuwlandstraat, opname 1986

116. Representatief twee-verdiepinghuis

12.0. Mansardekap

117. Fabrikanten-villa's aan de Goirkestraat, opname 1986

12.1. Arbeiderswoningen aan de Tivolistraat 1913
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Arbeiderswoningen

Een nieuw type wooing is de arbeiderswoning . (119) Vaak
gebouwd door kleine woningspeculanten en huisjesmelkers.
Deze lijkt op de weverswoning: een verdieping met schuin
dak, maar is echter kleiner, of moet meer personen berbergen. Om op een goedkope manier extra ruimte op zolder te
maken wordt de mansardekap gelntroduceerd. (120)
Arbeiders woningen worden gebouwd in rijen. (121)

122. Winkel

Winkels

In de negentiende eeuw ontstaan winkels in moderne zin,
dat wil zeggen: winkels die industriele produkten verkopen
of winkels ter vervanging van markthandel of rechtstreekse
aankopen bij ambachtelijke bedrijven. Deze winkels hebben
relatief grate etalageruiten en vaak een deur op de hoek. De
'kruidenier op de hoek' is dan ook een typische winkel van
het begin van de 20e eeuw. (122)
Parochiekerken en -complexen

Met de groei van de bevolking neemt het aantal parochies
aanzienlijk toe. Als gevolg daarvan worden veel nieuwe kerken gebouwd, met bijbehorende pastorie en vaak een
parochiehuis en een school.
In de negentiende en vroege twintigste eeuw worden devolgende parochiekerken nog volgens het traditionele patroon
gebouwd:

123. Stadhuisplein met Heikese kerk, ca. 1900

.
·'( \

... .

,J

1829
1839
1851
1872
1873
1900

1913

124. St. Annakerk Capucijnenstraat, ca. 1900
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nieuwe Heikese kerk (st. Dionysiuskerk) (123)
nieuwe kerk Goirke
Korvel
Heuvel
Heikant
Noordhoek,
Hasselt,
St. Anna, (124)
Besterd
Hoefstraat, Broekhoven
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125. Societeit "Philharmonie" aan de Kloosterstraat 1840-1957
Ondanks zijn belangrijke sociale functie een onaanzienlijk
gebouw, in de volksmond 'blinde phil' genoemd. Opname 1957

127.Hetstationin 1892(gebouwdin 1863)

126. Boottrein Vlissingen-Wesel op de spoorlijn Tilburg-Boxtel
1910

128. Voetgangersbrug Gasthuisstraat (nu Gasthuisring)
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Kloosters

Oak werd in Til burg een groat aantal kloosters gesticht. Er
ontstonden veel grate kloostergebouwen in een zeer her kenbare stijl, zoals die in geheel Brabant voorkomt.
Societeiten
In de negentiende eeuw ontstaan in Tilburg vier societeiten

voor [het mannelijke deel van) de gegoede burgerij:
Philharmonie [125)
Liedertafel 'Souvenir des montagnards'
Nieuwe koninklijke harmonie
Orpheus

ELEMENTEN
Spoorbaan
129. Het paleis in gebruik als Hogere Burger School1892

Een bijzonder dominant stedebouwkundig element is de
spoorbaan (gezien de vertakkingen eigenlijk : spoorbanen).
Deze geeft noodgedwongen aanleiding tot het ontstaan van
overwegen die knoop- en knelpunten worden in het stedelijk verkeersnet. Met de toename van het spoorverkeer worden oak de wachttijden langer. Daarom worden voetgangersbruggen gebouwd. Zolang het merendeel van de Til burgers zich te voet verplaatst, bieden deze bruggen in ieder
geval wat soelaas. [128)
De eerder beschreven tramlijnen vormen lange tijd een kenmerkend element in Tilburgse straten. [96)
Paleis van Willem 11/Paleistuin

Gebouwd in 1847 als buitenverblijf van de koning. Na diens
overlijden wordt het paleis tussen 1866 en 1936 gebruikt als
Hogere Burger School[129), daarna als Raadhuis.Het
gebouw is tot de op de huidige dag een van de markante
gebouwen van Tilburg.

130. 'De Schaapskooi' op de Koningshoeve (Beertsche Heide)
gebouwd door Will emil in 1834(zie ook Top. krt. 1860, afb. 63)
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131. Oude markt in 1938. Links hoven: Willemsplein met vishal
Daarvoor: voormalig paleis Willem 11. Aan de Paleisstraat achter het paleis: Natuurhistorisch museum [met kantelen, geopend 1935) en kantongerecht. In het midden Heikese
kerk en stadhuis [gebouwd1849). Achter het stadhuis het
klooster van de Zusters van Liefde met de kloostertuin. Er zijn
ook diverse fabrieksgebouwen zichtbaar op de foto.
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'De schaapskooi'

Koning Willem II was in Til burg bijzonder actief. 'De
schaapskooi' is door hem gesticht, oorspronkelijk werkelijk
een grate schaapskooi, als onderdeel van een project om
woeste gronden in cultuur te brengen. In het gebouw is later
een bierbrouwerij gevestigd. (130) Ook bouwde hij een vijftal boerderijen in het gebied 'Koningshoeven'.
Lancierskazerne

132. De centrale werkplaats van de spoorwegen, houtgravure 1887

In 1842 stichtte Willem II een lancierskazerne aan de St.
Josephstraat. Hierin werd later de BEKA-textielfabriek
gevestigd en na het verdwijnen daarvan het stadsarchief.
Andere bijzondere bebouwing

- Station (127)
-Centrale Werkplaats spoorwegen (132)
- Raadhuis (1849) (123, 131 )
- Cavalerie-kazerne aan de Bredaseweg
- Watertoren a an de Bredaseweg (133)
- Gasthuis (ziekenhuis) aan de Gasthuisring
- Synagoge
- Brouwerij (134)

133. Watertoren aan de Bredaseweg, on twerp Habertsma, bouwjaar
1898

134. Brouwerij 'De Posthoom', bij het Korvelplein ca. 1915 (opgericht 1806, zie ook: 109)
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135. Topgrafie en bebouwing 1880 (Van de kaarten 135-139 zijn
kleurenafbeeldingen achter in dit boek opgenomen)
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INFRASTRUCTUUR l880

136. Wegen, paden en straten 1880
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137. Openbare functies 1880
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138. Fabrieken met stoommachine 1880
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139. Topografische kaart 1894
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141. Toename van de bebouwing 1835-1905
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VORMCONCEPT OMSTREEKS 1900 [142)
'Kruisboog'

De situatie van 1830 is nu binnenste-buiten gekeerd: zwaartepunt in een ' kruis' met het gebied 'Heuvel-Ker kStationsgebied' als centrum. De noord-zuid-as is gespannen
tussen Goirke en Heike richting Broekhoven, de oost-westas tussen Korvel en richting Moerenburg. Broekhoven en
Moerenburg zijn een soort voorposten van de ' assen'. De
oude plein- en straatnederzettingen die niet in bet nieuwe
patroon zijn opgenomen sterven langzaam af. Daarm ee
wordt tevens de degeneratie van hun morfologisch patroon
ingezet, hoewel het beeld uitermate lang blijft hangen.
Uiteindelijk is dit patroon rand 1980 volledig verdwenen.

142. Vormconcept 1826-19
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PERIODE 1904-1940:
HET ALGEMEEN UITBREIDINGSPLAN
VAN 1917
VOORAF
In deze periode is sprake van bewuste stedebouwkundigplanologische regulering van de ontwikkeling van Til burg.
Veel invloed is daarbij uitgegaan van het Uitbreidingsplan
1917, waaraan de naam van ir J.H. Ruckert is verbonden.
Zijn plan heeft lange tijd stand gehouden, het door hem ontworpen Ringbanen-stelsel wordt tot op heden als bepalend
beschouwd voor het beeld van Tilburg. Zijn werkwijze tenslotte is niet alleen van belang voor de Tilburgse situatie,
maar een bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse
stedebouw in het algemeen. In deze peri ode valt ook een
belangrijk zwaartepunt van de inventarisatie van 'jonge stedebouwkundige monumenten', zoals die zijn beslag kreeg in
het Monumenten-Inventarisatie-Plan (MIP). In dit hoofdstuk is veelvuldig van dit MIP gebruik gemaakt. Voorts is
gebruik gemaakt van een verzameling materiaal en een
onafgerond manuscript van de hand van de heer J. Verhulst,
oud-medewerker van de Dienst Publieke Werken.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Algemeen
De industriele ontwikkeling leidt tot een nieuw type stedelijke samenleving. Binnen de Nederlandse verhoudingen is
de ondememende burgerij -de bourgeoisie- de meest machtige groepering. De industriele produktiewijze leidt tot de
vorming van een brede middenklasse en geleidelijk aan de
emancipatie van de arbeidersklasse. Voor de periode 19041940 geldt nochtans: een conservatieve mentaliteit, duidelijke standsverschillen en een dominerende positie van de
RK-kerk. De ins telling van het Algemeen Kiesrecht (voor
mannen) in 1913leidt tot een proces van democratisering en
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143. Bebouwing 1904 geprojecteerd op kaart 1985 .
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sociale ontwikkeling, waardoor in de grotere steden sociaaldemocratische wethouders aan het bewind kunnen komen.
Voor Til burg geldt echter dat traditionele verhoudingen
bepalend blijven voor de aard van de stedelijke samenleving.
Beroepsbevolking

In de periode van 1899 tot 1930 verdubbelt de beroepsbevolking. Til burg ontwikkelde zich nadrukkelijk tot industries tad. Demografisch en economisch biedt Til burg voor deze
ontwikkeling voldoende stuwkracht. Geschoolde (technische en commerciele krachten) moeten van buiten komen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwezige
bedrijfstakken met het percentage van de beroepsbevolking
in resp. 1899 en 1930 (ontleend aan: dr M . Rossen, 'Volkshuisvestingsbeleid in Tilburg en Enschede' ):

textiel
leder, wasdoek,
caoutchouc
voedings-,
genotmiddelen
metaal
bouwbedrijven
landbouwbedrijven
vrije beroepen
onderwijs

aandeel van de genoemde
bedrijfstakken in de totale
beroepsbevolking

totale beroepsbevolking

1899
totaal %

1930
totaal %

4578 29

8209 25

1001 6

2131

7

869
868
1270
1013
210
260

1658
3839
2333
1028
1309
1185

5
11
7
3
4
4

6
6
8
6
1
2

64%

67%

15702 100% 32709 100%
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Volkshuisvesting

Het jaarverslag van de provincie Noord-Brabant 1902,
hoofdstuk xn vermeldt:
'Fabriekssteden zoals Til burg geven toestanden te aanschouwen, waarvan men zich moeilijk een voorstelling kan
maken. Niet zelden ziet men acht tot tien personen in een
enkele vunzige ruimte, waar ze wonen, slapen en alle huisarbeid verrichten.'
C.A.M.M. van de Put vermeldt in 'Volksleven in Tilburg
rond 1900' (Assen, 1971):
'Toen ter gelegenheid van de woningtentoonstelling in 1913
lichtbeelden vertoond werden van krotten aan de
Bosscheweg/Pelgrimspad, kon niemand van de aanwezigen
gel oven, dat deze beelden uit Til burg afkomstig waren en
ginger een ongelovig gelach op, toen de directeur van
Gemeentewerken dit mededeelde. Slordigheid, onkunde, de
beperkte financiele middelen en de geringe behoeften, badden in de vorige eeuw ook in Til burg hele buurten met krotwoningen doen ontstaan. Men dacht, dat het Ieven in de
buitenlucht overdag goed zou maken, wat in de bedompte
en vochtige woningen bedorven was.' (146,147)

STEDEBOUWKUNDIGE REGULERING
Woningwet 1901

Om in Nederland aan niet aanvaardbare woningtoestanden
een einde te maken, kwam de regering begin deze eeuw met
een wetsontwerp, de 'Woningwet' . In maart 1901 werd dit
wetsontwerp door de Tweede Kamer behandeld, op 1 augustus 1902 trad de Woningwet in werking. Van de Put schrijft:
'De regering motiveerde de indiening van deze zogenaamde
Woningwet met de constatering, dat vooral in de steden zeer
treurige toestanden werden aangetroffen en de ervaring had
geleerd, dat zonder ingrijpen van de overheid geen keer ten
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144. Stadsplattegrond 1921 .

Bouwverordening 1904

goede waste verwachten. Als oorzaken van deze slechte
woningtoestanden werden genoemd de mogelijkheid om
woningen, die schadelijk waren voor de gezondheid, te verhuren, de geringe genegenheid om huizen te verbeteren, de
aanbouw van slechte woningen, waardoor binnen enkele
jaren het aantal krotten werd vermeerderd, de onvoldoende
aanbouw van goede woningen en het financiele onvermogen, waardoor velen zich met een slechte woningen moesten behelpen. Men wilde de oorzaken wegnemen door toezicht op de aanbouw van nieuwe woningen, controle op de
bestaande huizen en door aanvulling van de onteigeningswet, waardoor de gemeenten gemakkelijker de beschikking
konden krijgen over gronden voor de woningbouw.'

Ingevolge de Woningwet moesten Bouwverordeningen tot
stand komen. Hierin moesten de technische en hygienische
eisen worden opgenomen die bij het bouwen in aanmerking
moesten worden genomen. Deze voorschriften betroffen:
plaatsing
hoogtepeil van de vloer
afmetingen van vertrekken, trappen en portalen
privaten
beschikbaarheid van drinkwater
- voorkoming van brandgevaar en vochtigheid
hechtheid van fundamenten, muren, vloeren, trappen,
zolderingen en dak
verwijdering van vuil
toevoer van Iicht en Iucht.
In Til burg kwam in 1904 een Bouwverordening tot stand.
Daarin werd de minimumbreedte van straten op 8 meter
bepaald. Verder werd gesteld dat in elk woonhuis een kamer
van ten minste 12m2 moest zijn . In zijn geheel omvatte de
Bouwverordening 59 artikelen. In juli 1911 werd een
Bouwverordening ingediend die de voorlopige verordening
van 1904 moest vervangen. 'Hierin werd bepaald, dat achter
een pand een perceel grond van minstens een derde deel van
de diepte van het betreffende pand moest open blijven. Ook
de toegestane hoogte van een gebouw was niet meer vrij en
bedroeganderhalve maal de breedte van de straat.' (Van de
Put, biz. 8)

Gezondheidscommissie 1904
Aile gemeenten werden door de Woningwet verplicht
woningonderzoek in te stellen. In Til burg kreeg de gezondheidscommissie (ingesteld bij de Gezondheidswet, die tegelijkertijd met de Woningwet in werking trad) een belangrijke rol in de uitvoering van deze taak. Deze commissie
moest het gemeentebestuur adviseren over woningen die,
wegens het niet nakomen van de voorschriften, ongeschikt
waren voor bewoning. Niet aileen bestaande woningen,
maar ook nieuwbouwplannen vielen onder de bevoegdheid
van de commissie, die zich verder nog bezighield met scholen, internaten, kazernes en zelfs arrestantenlokalen. De
commissie verrichtte niet alleen onderzoek op verzoek van
het gemeentebestuur, ze deed dit ook zelfstandig. Zo werd
een uitgebreide woningenquete gehouden. De toestand in
vele woningen werd weliswaar slecht bevonden maar de
onderzoeker in dienst van de Gezondheidscommissie weet
dit aan verkeerde bewoning. De commissie was zelfs positief gestemd over het wonen in Til burg, het onderzoek werd
beperkt tot slechts enkele groepen woningen. In 1910 werd
het onderzoek gestaakt, aileen als er klachten binnenkwamen werd er nog actie ondernomen.

PERIODE 1904-1940

Stratenplannen
Artikel28 van de Woningwet bepaalde dat grotere of sterk
groeiende gemeenten een 'Plan van Uitbreiding' (zoge naamd 'stratenplan') dienden op te stellen. Gemeenten met
meer dan 10.000 inwoners moesten de uitbreiding van hun
stad voorbereiden door plannen te maken waarin wegen,
straten, pleinen, kana! en, grachten enz. nauwkeurig werden
weergegeven. Deze plannen moesten na vasts telling door de
gemeenteraad door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd. In Tilburg kwam onder Ieiding van ir Ruckert een
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145. De door Ruckert georganiseerde woningtentoonstelling van
1913 in de R.K. Gilden bond aan de Tuinstraat.

146.147. Twee van de originele 'lichtbeelden' die Ruckert bij zijn
lezing ter gelegenheid van de woningtentoonstelling van
1913 gebruikte om de abominable woontoestanden in
Til burg te tonen.
146. Krotwoning aan [vermoedelijke) de Oerlestraat
(opname 1913).
147. Achterzijde van de arbeiderswoningen aan de
Tivolistraat (opname 1913) op de achtergrond de kerk
aan de Heuvel.
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uitbreidingsplan tot stand [1917) dat op de voorgeschreven
schaal1 : 2500 zelfs de bijzonderheden als sprongen in de
rooilijn regelde . In een stratenplan aangegeven bestemmingen waren niet dwingend, er kon van worden afgeweken.

aantal veroordelingen van 202 tot 84 per duizend inwoners.'[Van de Put, biz 24/5)

Woningtentoonstelling

Vanaf zijn benoeming als directeur van Publieke Werken
heeft Ruckert voortdurend gewezen op de samenhang van
enerzijds het planmatig uitbreiden van de stad en de mogelijkheden voor sociale woningbouw, anderzijds de grondpolitiek. Zijn betoog had tenslotte resultaat. In 1916 werd het
Grondbedrijf opgezet om bouwgronden te verwerven . De
bedoeling was, particuliere grondspeculatie tegen te gaan
door vooraf voldoende bouwgrond te verwerven. Langlopende onteigeningsprocedures konden zo voorkomen
worden . Men wilde bevorderen dat -door exploitatie van
gemeentewege- nog slechts aan verharde wegen gebouwd
zou worden. In 1919 namen onteigeningen ten behoeve van
arbeiders- en middenstandswoningen een aanvang. De
grond werd na onteigening weer verkocht of in erfpacht uitgegeven. In 1922 werd een grondbelasting ingevoerd om aan
het benodigde geld voor aankopen te komen.
In het MIP wordt vermeld:

D e directeur van Gemeentewerken van 1913 tot 1917,
J.H .E. Ruckert, stimuleerde het gemeentebestuur in haar
belangstelling voor de woningbouw. De woningnood in
Tilburg was niet aileen kwantitatief, vele van de bestaande
woningen voldeden niet aan de eisen des tijds. Van de Put
schrijft:
'Zij lagen in eentonige straten, hadden een verkeerde indeling en een zeer slechte geveloplossing. Over het algemeen
was het peil zeer laag. Er moesten niet te dure arbeiderswoningen komen met een weldoordachte indeling, een behoorlijke ligging en een esthetische architectuur.'
Ruckert spoorde B& W aan een woningtentoonstelling te
houden, die in 1913 werd georganiseerd . [145) Op de tentoonstelling werd allerlei materiaal getoond. 'Er waren
foto's en maquettes te zien van moderne woningen in
Enschede en Arnhem . Ook de firma's Stork uit Hengelo en
Philips uit Eindhoven hadden materiaal ingestuurd
betreffende de woningen, die zij voor hun arbeiders hadden
gebouwd .'
Tijdens de tentoonstelling werden ook lezingen gehouden,
onder andere over 'volkshuisvesting en zedelijkheid'. De
toenmalige burgemeester Raupp liet in zijn openingswoord
blijken voorstander te zijn van particuliere bouw. Aileen in
ui terste nood moesten woningbouwverenigingen en de
gemeente de bouw van arbeiderswoningen overnemen.
'Ruckert was het met deze opvatting niet eens, aangezien
het particulier initiatief steeds te kort schoot. Hij wees op
Liv erpool, waar men van gemeentewege de krotten had
afgebroken en vervangen door gezonde woningen. Het sterftecijfer liep terug van 60 pro- mille tot 25 promille en het
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Gemeentelijk Grondbedrijf

'AI metal is Til burg 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 .
Gemeentelijke woningdienst
De plannen van de gemeente Til burg om zelf te gaan bouwen -teneinde de buitensporige woningnood tegen te gaangaan terug tot 1911 . Het betrof het plan van De
Veldhovenschehoek, in dit gebied werd daartoe een bouwverbod voor particulieren ingesteld.
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148. Ruckert stelde voor het station naar het zuiden van de stad te
verleggen. Dit is in definitieve plan (1491 niet overgenomen.
Kaart werd getekend in 1915.
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In 1917 neemt het gemeentebestuur formeel de beslissing
om zelf te gaan bouwen. In 1919 werd daartoe de tijdelijke
en zelfstandige dienst Gemeentelijke Woningbouw opgericht. In 1925 verbood de minister gemeenten om zelf te
bouwen, de dienst werd daarom in 1926 reeds weer opgeheven. De eerste woningen in De Veldhovenschehoek kwamen klaar in 1919. In da t jaar werd het volgende project De
Molenbochten reeds aanbesteed, nog een aanta l plannen
zou vrij snel volgen. In 1918 werden 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 bleek tot nogal
wat wrijvingen te leiden.
Woningbouwverenigingen
Voor de realisering van arbeiderswoningen ging niet aileen
de gemeente aan de slag. Na het in werking treden van de
Woningwet ontstonden vele woningbouwverenigingen. In
Tilburg waren zogenaamde 'Cooperatieve Bouwverenigingen', zoals 'Patrimoniums Bouwlust' en 'Eigen Haard', die
koopwoningen -ook voor arbeiders- bouwden, overigens a!
eerder actief. De eerste eigenlijke woningbouwvereniging in
de zin van de Woningwet werd opgerich t in 1913 : 'Sin t
Joseph' . De leden dienden een aandeel (fl. 25,-) te kopen
om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Er was
een ui tgebreid h uurreglemen t . In 191 7 k w am de
'Tilburgsche Bouwvereeniging' tot stand. Zij startte met een
project in Broekhoven, uitgevoerd in de jaren '20. De vereniging 'Ontwikkeling', eveneens uit 1917, werd opgericht
door arbeiders van de spoorwegwerkplaats. Zij bouwde geen
eigen woningen, maar verkreeg wel de exploitatie van door
de gemeente gebouwde woningen in het plan 'De
Beukensteeg'. De bouwvereniging 'Ons Huis' legde zich toe
op de bouw van middenstandshuizen. Haar eerste project
bevond zich tussen de St. Josephstraat en de Bosscheweg.
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Bouw- en Woningtoezicht/Woningbeurs
In 1921 werd -naar aanleiding van de herziening van de
Woningwet- een zelfstandige dienst Bouw- en
Woningtoezicht in het Ieven geroepen. Deze zag toe op
woningverbetering en zorgde voor onbewoonbaarverklaringen, verrichtte woningonderzoek en hield de totale woningvoorraad bij. Daarmee werd in feite de taak van de vroegere
Gezondheidscommissie 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 speciaal hiertoe benoemde commissie.
Tilburg was een van de weinige steden die op dit punt de
wet uitvoerde, maar om bezuinigingsredenen werd de Beurs
in 1928 weer opgeheven . De woningnood werd toen als
opgelost beschouwd.

STEDEBOUWKUNDIGE PLANNEN
Algemeen Uitbreidingsplan der gemeente Til burg
(Plan Ruckert, 1917)
Het wettelijk voorschrift tot samenstellen van uitbreidingsplannen voor gemeente met meer dan 10.000 inwoners leidde in Tilburg tot het aantrekken van ir. J.H.E. Ruckert, een
militair ingenieur die onder andere in Lei den als stedebouwkundige naam had gemaakt. Artikel28 van de Woningwet
bepaalde dat grotere of sterk groeiende gemeenten een 'Plan
van Uitbreiding ' (zogenaamd 'stratenplan') dienden op te
stellen. Daarin moest worden aangegeven worden welke
grond in de nabije toekomst bestemd was voor straten,
grachten en pleinen.
De in 1913 aangestelde directeur van Publieke Werken, ir
Ruckert, ontwierp het 'Algemeen Uitbreidingsplan der
gemeente Til burg'. Dit plan werd in 1917 vastgesteld en
fungeerde voor lange tijd als kader voor de stedelijke ont-
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149. Kaart behorende bij het Algemeen Uitbreidingsplan van 1917,
bekend geworden als plan Ruckert.
De Kaart werd getekend in 191 5.
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wikkeling van Til burg. [149) Het plan bestaat uit een rapport met plantekeningen. Het rapport behandelt vele aspecten, het geeft prognoses, morfologische aanbevelingen, alsmede functionele, economische, infrastructurele en
bestuurlijke aanbevelingen.
De behandelde planologische aspecten zijn onder andere:
-prognoses inzake de ontwikkeling van de bevolking en de
daarmee samenhangende behoeftenontwikkeling;
-aanbevelingen inzake economie, functionaliteit, infrastructuur en bestuurlijke besluitvorming.
Het behoeftenonderzoek hield zich bezig met:
woningvoorziening
groen voorziening
scholen en open bare gebouwen
verkeersvoorzieningen en openbaar vervoer
bedrijven en handelsinrichtingen
hygiene en comfort.

Visie op stedebouw
Het is van belang, voor goed begrip van de grondslagen van
de stedebouwkundige ontwikkeling van Til burg in de periode 1904- 1938 in het kort stil te staan bij Ruckerts opvatting
over het vakgebied stedebouwkunde, die hij onder andere
naar voren bracht in een debat met Berlage.
Ruckert onderscheidde drie aspecten bij het ontwerpen van
een stedelijk uitbreidingsplan:
het economisch-sociologisch aspect
het uitilitaire aspect
het architectonisch aspect.
De civiel ingenieur neemt rond de eeuwwisseling, door de
invoering van drinkwaterleiding, riolering, openbaar vervoer en gas en elektriciteit, binnen het gemeentelijk overheidsapparaat een sleutelpositie in. Diensten als Open bare
Werken krijgen grotere invloed. In verband met de noodzaak
stedelijke uitbreidingsplannen te maken, ontstaat een competentiestrijd tussen de ingenieur en de architect. Ruckert
zag de stedebouw als ingenieurswerk, dat zich met name op
het utilitiare aspect richtte. Het eerstgenoemde aspect richtte zich op het doen van prognoses betreffende de ontwikke-
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ling van de bevolking en haar middelen van bestaan, het
tweede betrof de technische zorg voor de infrastructuur ten
behoeve van de [volks)huisvesting. Het was, aldus Ruckert,
'de taak van de stedebouwer [de ingenieur) voor beide aspekten zorg te dragen, en eerst daarna rust op hem de plicht een
aesthetische vorm voor zijn oplossingen te vinden'. Het was
nadrukkelijk zijn bedoeling de positie van de architecten,
die immers geregeld werden ingeschakeld voor het ontwerpen van uitbreidingsplannen, terug te dringen. Nadat voor
de technische vragen een oplossing was gevonden, 'kwam
het er op a an deze in 'een aesthetisch kleed te hull en '. Het
ginger dan om dat 'op het stramien der rooilijnen een
bebouwing ontstond met behoorlijke, en als het kan zelfs
schone, perpectivische beelden'. (Zie P. de Ruyter, Voor stedebouw en volkshuisvesting, z.j., blz. 196)
Het inroepen van specialistische hulp op de drie aspecten
was gewenst, aldus Ruckert. Mocht dit echter niet lukken,
dan 'was slechts een van hen in staat het gehele terrein te
bestrijken. Inderdaad: de civiel of daarmee gelijk te stellen
militair ingenieur. Voorwaarde was wel, dat hij esthetisch
en architectonisch was ontwikkeld.' Ruckert verwijst met
deze uitspraken nadrukkelijk naar zijn eigen achtergrond.
Hij was immers oud-kapitein der genie en militair ingenieur. In zijn Uitbreidingsplan meende hij blijk van zijn esthetische en architectonische ontwikkeling te geven door zich
aan te sluiten bij de denkbeelden van de Weense stedebouwkundige Camillo Sitte en deze uitgebreid te noemen.

Sociologisch-economisch aspect
Overeenkomstig het belang dat Ruckert hechtte aan het
economisch-sociologisch aspect werd het Uitbreidingsplan
van Til burg gebaseerd op een analyse van feiten en ontwikkelingen tot 191 7.
Om te berekenen hoe groot de stadsuitbreidingen in de
komende 50 jaren diende te zijn, maakte Ruckert vervolgens verschillende prognoses. De eerste betrof de bevolkingsontwikkeling. Met behulp van de gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoename in het verleden, stelde Ruckert de
toename van de bevolking van Til burg vast. Ziet men de
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150. Voorgestelde nieuwe straten in het plan Riickert 1917.

PERlODE 1904-1940

118

HET ALGEMEEN U1TBREIDINGSPLAN VAN 191 7

151. Feitelijk gerealiseerde nieuwe stratenpatronen in de periode
1904- 1940.
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152. Feitelijk gereali eerde clcmenten plan Ruckert.

.

reele bevolkingstoename, dan moet worden geconstateerd
dat de prognose er niet zoveel naast zat [131.049 inwonersreeel136.991 in 1959). Ten aanzien van de vestiging en vertrekcijfers van Tilburg merkt Ruckert op, dat in het verleden [v66r 1914) Tilburg niet zo'n gunstige vestigingsplaats
was. Hij hoopt dat hierin verandering komt door opheffing
van de bestaande woningnood, de aanleg van het
Wilhelminakanaal [wat bedrijven en dus werkgelegenheid
aan zou moeten trekken) en door verdere industrialisatie.
Andere prognoses betroffen de te verwachten verdeling van
de bevolking over inkomensklassen [dat in dit verband met
de bouw van voor elke klassen betaalbare woningen) en de
behoefte aan industrieterreinen.

deze plannen niets meer gekomen. Zij zijn later wei opgenomen in de Hoogspoor- en reconstructieplannen.

GROEI EN ONTWIKKELING
Algemeen
De situatie van 1904 kan als volgt worden geschetst:
Het centrum is volgebouwd, verder valt op een 'spinneweb '
van verbindingen met lintbebouwing tussen een aantal
woonkernen. De bestaande bebouwing is een mengeling van
deftige herenhuizen in klassicistische en eclecticistische
stijl en in stijl daarvan afgeleide rijen middenstandswoningen en winkels uit de laatste periode van de 19de eeuw met,
wat meer achteraf, povere arbeiderswoningen. Tenslotte:
restanten van bebouwing [zoals wevershuizen, boerderijen
en fabriekshuizen), k erken en openbare gebouwen, uitgestrooid over de stad.

Een aantal wezenlijke kenmerken van het plan Ruckert zal
hierna ter sprake komen in de hoofdstukken Groei en
Ontwikkeling en Typologie. Indien nodig zullen daarbij
vanuit het gezichtspunt 'ontwikkeling stedelijke vorm'
enkele kanttekeningen worden geplaatst. Tevens wordt verwezen naar de paragraaf 'Epiloog' aan het slot van dit hoofdstuk.

'Spinneweb'

Reconstructieplannen

Til burg was omstreeks 1910 een stad met zo'n 60 000 inwoners. Voor haar stedelijke groei had de gemeente Til burg het
omliggende platteland vooralsnog niet nodig. Binnen het
spinneweb van lintbebouwde wegen waren de tussenruimten overwegend voor agrarische doeleinden in gebruik of
plaatselijk door fabrieksgebouwen bezet. Woningbouw voltrok zich langs de lijnen van het spinneweb. Deze lintachtige groei van de woningbouw zorgde voor onevenredige kosten voor bestrating en nutsvoorzieningen, zoals waterleiding en riolering, die vanaf ± 1900 in Til burg werden aangelegd. Ruckert was van mening dat de ruimten tussen de
bestaande wegen meer voor stedelijke doeleinden moesten
worden benut. Het verbrokkelde net van wegen en straten
diende tot een net van straten te worden verenigd. De rondom 'de kern' verstrooide gehuchten moesten worden aangevuld om zo samen in een organisatorisch verband te worden
gezet. Rondom de totale bebouwing werd een ringbanenstelsel gedacht.

Twee grote problemen vroegen in de jaren dertig om een stedebouwkundig ingrijpen. De gelijkvloerse kruisingen met
de spoorlijnen veroorzaakte geweldige opstoppingen voor
het toen nog veelal fietsende verkeer. Daarnaast vormde de
Heuvelstraat intussen een flessehals voor het oost-west-verkeer. AI het verkeer van Breda naar 's Hertogenbosch moest
in twee richtingen door deze drukke winkelstraat.
Door de gemeente werd aan het eind van de jaren dertig een
stedebouwkundig adviseur aangetrokken in de persoon van
ir. J. VanderLaan uit Leiden. Serieuze p lannen werden
gemaakt om een tunnel te bouwen onder de spoorwegovergang van de Koestraat. Voor het andere probleem werd een
parallelverbinding ontworpen vanaf de Bredaseweg onderlangs het Paleis-raadhuis naar de Bosscheweg. Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog is van de uitvoering van
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153. Toename van de bebouwing 1904- 1940.
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154. Gebied 'Armhoefse Akkers' oorspronkelijke typografie.

155. Ontwerp Riickert 'Armhoefse Akkers'.

157. Vergelijk on twerp Riikert met de oorspronkelijke typografie.

156. Het uitgevoerde plan.

158. Vergelijk uitgevoerd plan met de oorspronkelijke typografie.
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Het beeldmateriaallaat zien:

hebben ertoe geleid dat plannen veranderd zijn, waardoor
een geheel andere verkaveling noodzakelijk werd.
- Veelal was de realisering van woningbouwplannen afhankelijk van particulier initiatief. Deze ontwierp ook de
stratenplannen. Het plan Ruckert en zijn gewenste inrichting en vormgeving aan de gebieden fungeerde dan slechts
als leidraad.
Ter illustratie is een analyse toegevoegd van plan en werkelijkheid van de buurt 'Armhoefse Akkers'. (154- 158)

Wegen en bebouwing 1904 (143)
De ddor Ruckert in zijn plan aan het bestaande Til burg toegedachte toevoeging (150)
Het in de periode Ruckert 1904- 1940 daadwerkelijk toegevoegde stra tenstelsel (151)
Groei en ontwikkeling van Til burg 1900- 1940 (153)
Ontwikkeling plan Ruckert

Stadsniveau
Het plan Ruckert laat een 'borduurwerk' van straten en
wegen zien, waarvan slechts fragmenten geheel volgens het
oorspronkelijke plan zijn gerealiseerd. In feite is een hoeveelheid op zichzelf staande 'markante patronen' ontworpen, zonder duidelijke hoofdstructuur of onderling verband.
Enige uitzondering hierop is de geplande ringbaan.
Mocht het plan Ruckert letterlijk zijn gerealiseerd, dan zou,
een tamelijk structuurloos borduursel van straten en wegen
zijn ontstaan, waarbij de afbakening van stedebouwkundige
eenheden (deelgebieden) nauwelijks op grond van aan het
plan inherente morfologische criteria kan geschieden. Deze
zwakke kant van het plan kan Ruckert niet, of ternauwernood, aangerekend worden. Als pragmaticus hield hij rekening met de aanwezige mogelijkheden die veelal een krachtigere stedebouwkundige aanpak niet toelieten.
Niveau 'stedebouwkundige eenheden' (buurten)
Met betrekking tot de inrichting en vormgeving van woongebieden, zoals gedacht in het Algemeen Uitbreidingsplan,
zijn in de loop der tijd wijzigingen aangebracht . De motivering hiervan is niet meer te achterhalen omdat B&W enkel
een kaart van wijziging indiende bij de gemeenteraad, die dit
voorstel wel of niet goedkeurde. Als oorzaken van wijzigingen kunnen worden genoemd:
De claim op bepaalde stukken grond, die door de industrie
zijn gereserveerd voor uitbreiding bij groei of voor nieuwe
vestigingen.
- Particulier bezwaar en veranderende huisvestingseisen
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TYPOLOGIE
Overzicht

De navolgende typologie wordt omschreven:
Stedebouwkundige typologH!n
lintbebouwing
het bouwblok
- netwerken
rasterstructuren
wegen en straten
pleinen
Bouwkundige typologien
woonbebouwing
kerken
scholen en patronaatsgebouwen
fabrieksgebouwen
Lintbebouwing

Niet geplande lintbebouwing ontstond tussen 1904 en 1940
aan de Bredaseweg, de Bosscheweg, de wegen naar Goirle en
Eindhoven.
Het bouwblok

De bouwblokken die in deze periode gevormd en ontwikkeld zijn, zijn zeer divers van vorm en samenstelling. Toch
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kunnen er globaal twee typen onderkend worden waarmee
in de veelheid enige orde kan worden gebracht. Als uitgangspunt onderscheiden we het enkelvoudige (160) en het
samengestelde (161) bouwblok. Deze zijn te beschouwen als
de uiteinden van een glijdende schaal en hebben de volgende
typerende eigenschappen.

Enkelvoudig bouwblok

ria minder zinvol. Essentieler lijkt derhalve het blootleggen
van het netwerk dat aan het straat- en wegenpatroon van
een stedebouwkundige eenheid (buurt) ten grondslag ligt en
waardoor de vorm van de bouwblokken is bepaald.
Netwerken

ontworpen vorm
woonfunctie met incidenteel zakelijke functies (winkel)
gesloten bouwblok
binnenterrein strikt prive (tuinen)
kleiner van afmetingen
bebouwing van hetzelfde type, in een keer bebouwd
- ontstaan in een enkelvoudig besluitvormingsproces
- voomamelijk relatief jonge bebouwing

De stedebouwkundige eenheden {'buurten') die gedurende
de periode 1904 - 1940 planmatig gestalte kregen, vormen
morfologisch gezien een soort 'netwerken' van openbare
ruimten. Ze zijn als bijna op zichzelf staande structuren van
openbare ruimten in de lege tussengebieden tussen de oudere lintbebouwing aangelegd. Opvallend is de verhouding van
de maat van de openbare ruimte met die van de toegepaste
bebouwing, die relatief erg klein is. Van de gerealiseerde
'netwerken' is een overzicht opgenomen. (159)

Samengesteld bouwblok

Rasterstructuren

-

historisch bepaalde vorm
gemengde functie: overwegend wonen aan de buitenrand
en bedrijfsbebouwing in het binnengebied
onregelmatige randbebouwing met onderbrekingen
- binnenterrein doorsneden door toegangspaden tot de
bebouwing in het binnengebied
groter van afmetingen
sterke menging van bebouwingstypen
ontstaan in een opeenvolging van incidentele initiatieven
veel oudere bebouwing
Incidenteel zijn doorsnijdingen van samengestelde bouwblokken omgevormd tot straten waardoor grote bouwblokken zijn opgedeeld in kleinere. (zie: (159) Rozenstraat e.o.)
Ook zijn op veel plaatsen enkelvoudige bouwblokken ontworpen waarin oudere bestaande bebouwing is opgenomen
of waarin rekening moest worden gehouden met bestaande
eigendomsverhoudingen en bestaand wegverloop. Een en
ander leidde tot het ontstaan van mengvormen waaraan
echter als regel de ontstaansrede kan worden afgelezen.
De kenmerkende eigenschappen van Tilburgse bouwblokken maken een typologie op grand van geometrische krite-
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Het is interessant deze netwerken nader te analyseren als
samenstel van rasterstructuren.
Een buurt kan morfologisch worden beschouwd als een netwerk van verschillende rasterstructuren, elk met een verschillende richting, van verschillende maat en omvang.
Deze rasterstructuren zijn met elkaar vervlochten. Het ontstane netwerk verklaart de varH!teit aan bouwblokvormen.
Het netwerk bevat knooppunten (vaak als pleinen vormgegeven) en specifieke elementen (straten) om de rasters met
elkaar te verbinden. Richting en maat van de rasters zal te
verklaren zijn vanuit specifieke randvoorwaarden, zoals
bestaande wegen en straten, eigendomsverhoudingen, enz.
Van het netwerk 'Vondelplein/Rubensplein e.o.' is een analyse opgenomen. (162)
Wegen en straten

Wegen en hoofdverkeersstraten
In het plan Ruckert werd het bestaande net van (landelijke)
wegen gezien als uitgangspunt voor het toekomstige hoofdverkeerswegenstelsel. Het verbrokkelde net van wegen en
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159. Gerealiseerde 'netwerken' 1904- 1940.

PER10DE 1904-1940

126

HETALGEMEENUITBREIDINGSPLANVAN 19 17

~

~(]~~
~'O~~~lc~
6;:;

CJ

~ oc:::Jc

~~ ~
~ p::r:::l Qc:::J

160. Voorbeelden van enkelvoudige bouwblokken.
Rubensplein e.o., Schotelplein e.o..
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161 . Voorbeelden van samengestelde bouwblokken.
Rozenstraat e.o., Korte Schijfstraat e.o ..
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STRATENPATROON :
NETWERK

SC HEMATISCH

STRATENPATROON :

7

RASTERSTRUCTUUR

6

162. Netwerk als samenspel van rasterstructtuen
lomgeving Vondelplein/Rubensplein).
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4

3

163. Overzicht van in de periode 1904- 1940 gemaakte pleinen,
gerangschikt naar het aantal plein-toegangen.
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straten diende tot een net te worden verenigd. De gewenste
breedte was 18 tot 20 meter. Aan de veelal geringe breedte
van de bestaande wegen werd echter geen verandering
gebracht, dit uit financiele overwegingen. Secundaire entertiaire verkeerswegen werden geprojecteerd op de toen daarvoor geeigende breedte van 15 en 12 meter. Tevens werd in
de stad nag een aantal brede straten aangelegd waaraan of
waaromheen nieuwe woonwijken gesitueerd werden . Dit
vond in het stadsdeel ten noorden van de spoorweg in grotere mate plaa ts dan in het zuidelijk deel waar minder open
ruimte vrijgebleven was.

verschillende pun ten langs de ringbaangordel en op de vele
plaa tsen in de nag te realiseren woongebiedjes op de nag
agrarische binnenterreinen van het gebied binnen de ringbaan. Ruckert legde zich er in zijn tijd al bij neer, dat 'doordat open plekken zijn ingevuld, de pleinen veelal niet liggen
aan belangrijke wegen waar ze eigenlijk horen.'
De ontworpen en gerealiseerde pleinen vertonen een grate
varietei t. Ze zijn allen geometrisch en vrijwel allemaal
symetrisch van vorm. ( 163) Hoewel de plattegronden
'Classistisch' zijn, is dit in de ui twerking n iet terug te vinden. De bebouwing bestaat over het algemeen uit tuinstadachtige huizen met een verdieping en schuin dak, in een
aantal gevallen bestaan pleinwanden slechts uit kopse
gevels van huizenrijen. Eerder is gewezen op de functie van
enkele pleinen als 'verknoping' van rasterstructuren.

Woonstiaten
Het algemeen voorkomende type straat in Til burg is, valgens Ruckert, de gebogen straat met haar esthetische-technische en hygienische voordelen.
Om hiernavolgende redenen komen deze oak in het plan
Ruckert voor:

Daar waar de tussen 1904 en 1940 ontworpen straten relatief smal zijn, zorgt de veelheid van grotere en klein ere
pleinruimten voor de nodige open bare ruimte. De situering
van de pleinen levert hier en daar een orienta tie in de buurt
op. De inrichting van de pleinen is zeer verscheiden . In de
'duurdere' buurten zijn ze over het algemeen dicht beplant
en zijn plantsoenen ontstaan die de pleinruimte nagenoeg te
niet doen. Door de ruime opzet van de buurten wordt dat nu
nochtans niet als hinderlijk ervaren. In de meer eenvoudige
buurten zijn de pleinen goeddeels verhard. Recent is de oorspronkelijke inrichting vaak ingrijpend veranderd.
Veelvuldig zijn speelwerktuigen en parkeervoorzieningen
aangebracht.

Het straattype sluit aan op de natuurlijke wegtrace's.
De gebogen gevellijn brengt het idee der levendigheid tot
uitdrukking en biedt de architekt gelegenheid zijn gaven
te ontplooien.
Het type kan leiden tot schilderachtige oplossingen.
In min of meer gebogen straten wordt opwaaiing van stof
en wind belemmert.
Rechte straten zijn te rechtvaardigen als er monumentale
gebouwen aan geprojecteerd worden.
Voor de te plannen woonstraten werd overeenkomstig de
bouwverordening 10 meter voldoende geacht.

Woonbebouwing
Pleinen

Uitgangspunt voor de typologie van woonbebouwing is een
differentia tie naar sociaal-economische status van bewoners. Ruckert ging in zijn Uitbreidingsplan uit van woningcategorieen voor verschillende lagen van de bevolkingen.
Met behulp van de inkomensverdeling en een acceptabele
woninghuur (1/6 deel van het inkomen) kwam Ruckert tot
de maximale stichtingskosten voor een 'normaal type per-

Til burg werd volgens Ruckert gekenmerkt door teveel
nauwe straten en weinig pleinen. Alleen het Heuvelplein,
Piusplein, Besterdplein, Willemsplein en de Markt waren
toen aanwezig. Het plan Ruckert bevat pleinen met afmetingen naar gelang de functie van het gebiedje waarin ze het
centrale punt zullen vormen. De pleinen zijn gesitueerd op
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166. Spreid.ing nieuwe kerken 1904- 1940.

165. Plattegronden van de tussen 1904 en 1940 gebouwde kerken.
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168. Kerk aan de Hoefstraat 1931.

167. Kerk aan de Ringbaan-Oost, foto 1980.

169. KJooster aan het Kardinaal de Jong plein, foto 1980.
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ceel' per inkomensgroep. Vervolgens werd voor iedere inkomensgroep een woningplattegrond ontwikkeld. Het
woningtype met hoofdbouw en aanbouw, dat in Til burg niet
onbekend was, fungeerde daarbij als uitgangspunt. Van het
exact situeren van bevolkingsgroepen metals consequentie
een bepaalde percelering werd afgezien. Ruckert stelde: 'De
praktijk spot toch met aile mogelijke indeelingen op papier.'
Vandaar dat in de ontwerpen werd overgegaan naar een universele bouwblokdiepte van 60 meter. Dat wil zeggen: de
bouwblokken zijn zo ontworpen dat zij twee maal de diepte
van 'normale' percelen hebben. Ruckert onderscheidde uiteindelijk zes categorieen varierend van 'niet-vakkundige',
'vakkundige' en 'betere werklieden', 'eigenlijke middenstand' en ' meer gegoede burgerij' tot 'meer bezittenden'.
( 164) Aan dit onderscheid werden de volgende gewenste
woningpercentages: 28, 40, 15, 7, 5 en 5% gekoppeld. Het
onderscheid laat zich vertalen naar een ruimtelijke typologie van enerzijds gesloten woonbebouwing (arbeiders- en
middenklassewoningen), anderzijds open woonbebouwing
(woningen voor de meer gegoeden).
De hoogte van de woonbebouwing bedraagt in deze periode
een (arbeiderswoningen) of twee bouwlagen met kap. De
woningen liggen aaneengesloten op een lijn en worden aan
de straat ontsloten. Gesloten hoekoplossingen komen geregeld voor. De woningen staan in directe relatie met de openbare ruimte (meestal geen voortuinen). De toegang tot de
achterpaden waarmee de tuinen ontsloten worden wordt
dikwijls gemarkeerd met relatief sobere poort-elementen,
welke de geslotenheid van het bouwblok accentueren.
Gevels zijn homogeen en sober van opzet en vorm.
Kerken

De open bare (geestelijke en wereldlijke) gebouwen vormen
in het plan van Ruckert het middelpunt van hun omgeving
en zijn zichtbaar vanuit verschillende toelopende straten.
Ten aanzien van de noodzakelijkheid om deze gebouwen
een belangrijke plaats te geven in de stadsbebouwing geldt,
volgens Ruckert, 'aileen het belang voor den stedenbouwer,
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voor wie elk openbaar gebouw een factor is door welke hij
een buurt kan releveren.' Slechts op enkele plaatsen is een
kerkgebouw echter tot stedebouwkundig hoogtepunt van
een buurt geworden.
V66r 1917 werd een aantal kerken nog gesitueerd aan de
oude lintbebouwde struktuur. De kerken moesten hier als
centrum functioneren voor buurten die ruim, monumentaal
en vrij strak gedacht waren. Na 1917 werden kleinere kerken en buurten tussen de bestaande linten gesitueerd. De
monumentaliteit washier minder opvallend, terwijl er
soms ook een 'natuurlijker' straatverloop ingepast werd.
Scho1en en patronaatsgebouwen

Voorzieningen als scholen en patronaatsgebouwen werden
meestal in samenhang met kerken en kloosters gebouwd.
Het patronaatsgebouw met name kan als de voorloper van
de tegenwoordige wijk- en buurtcentra gezien worden.
Opgenomen is een overzicht van de in de periode 19041940 gebouwde kerken, die te zamen met scholen en patronaatsgebouwen het middelpunt vormen van waaruit een
buurt in sociaal opzicht was af te bakenen als 'kring' om te
Ieven , wonen en werken. Deze sociale afbakening valt in
deze peri ode, in tegenstelling tot de daarop volgende, slechts
incidenteel samen met morfologische grenzen. Tezamen
vormen de kerken, gecombineerd met scholen en patronaatsgebouwen, weer een patroon op stedelijk niveau, een
tegenhanger van de oude structuur van herdgangen. (166)
Fabrieksgebouwen

Nieuwe fabrieksgebouwen voor de textielindustrie die in
deze periode worden bijgebouwd hebben in het algemeen de
vorm van een hal (115 ), met uitzondering van machinehuizen, kantoren, etc.
Met het volbouwen van het gehele oude-stadsgebied onstaat
een beeld van een platte koek van eengezinswoningen waaruit talrijke kerktorens en schoorstenen oprijzen. Dit beeld
heeft tot midden jaren zeventig bestaan.
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171. Bebouwing rond het Schotelplein 1925.

173. Nieuwe bebouwing in Oerle 1927. Van linksboven naar rechts
verloopt de Oerlesestraat, op de voorgrond een fabriek in
Korvel.

172. Bebouwing rond het St. Pietersplein 1925.

174. Voor 1940 gerealiseerd fragment van de Ringbaan-west,ca.
192 7. Aan de Ringbaan een kerk op de voorgrond het [naamloze) plein aan de burgemeester Damstraat. Rechtsboven het
Vondelplein.
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CONCEPTEN
Algemeen

Op het niveau van de stedebouwkundige eenheden is het
toegepaste buurtconcept van structurele betekenis. Dit
buurtconcept wordt met verschillende namen aangeduid,
zoals het parochiecomplex, de 'Kleinsiedlung', de kolonie.
Het gemeenschappelijke van deze aanduidingen is, dat zij
verwijzen naar het besloten, op zichzelf staande karakter
van de in de periode 1904- 1940 gerealiseerde stedebouwkundige eenheden, zoals Molenbochten ( 1917), Veldhoven
(ca . 1919), Pruilhoek, Korvelse Kerkdijk en Hoogte,
Beukensteeg (1921), Havervelden (1926), Korvel, Groeseind,
Armhoefse Akkers [1927), Schijf [1931), Soey [1933).
Er is een onderscheid te maken in arbeidersbuurten (het
grootste deel), middenstandsbuurten (zoals Armhoef ten
oosten van de ringbaan), en tuin- of villawijken. Verschil
bestond er in de opzet van woonbuurten voor wat betreft het
meer 'besloten' of meer 'open' karakter: arbeiders- en middenstandbuurten waren veelal van het eerste type, buurten
voor meer gegoeden van het tweede . De 'betere buurten'
werden door particulieren volgebouwd . Zij bevonden zich
langs de grate uitvalswegen naar Breda en Den Bosch en verder in 'Villa park Zorgvlied' en 'Armhoef' (het gedeelte rand
het voormalige ziekenhuis). Binnen de afzonderlijke bumten bestond weinig differentia tie wat betreft sociale klasse .
Dit werd oak wenselijk gevonden . Vooral de buurten
bestemd voor de arbeidersklassen dienden een hechte sociale samenhang te hebben en een daarbij passende sfeer.
Voor nagenoeg alle tussen 1904 en 1940 gerealiseerde stedebouwkundige eenheden binnen de Ringbaan en enkele aan
de buitenzijde van die ring ontworpen nieuwe eenheden is
eenzelfde ontwerpconcept aangehouden. Elementen daarvan zijn hiervoor besproken. Er werden in de nieuwe bumten vrijwel altijd pleinen opgenomen. Aan woonstraten
werd vaak een licht gebogen of geknikte vorm gegeven .
Rechte straten werden, vaak in samenhang met pleinen
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voorbehouden aan plekken die een zekere monumentaliteit
dienden uit te stralen. Samen met de eraan gelegen open bare
gebouwen dienden zij de buurten te 'releveren' . Bepalend
voor het beeld van deze buurten is:
de classicistische opzet
de bebouwingstypologie: open, gesloten
het tuindorp-achtige karakter
de situering van grootschalige elementen zoals de fabriek,
de kerk, de scholen en patronaatsgebouwen.
Classicistische opzet
178. On twerp voor park 'Het Wandelbos', Springer 1920.

De in het Uitbreidingsplan ontworpen wijken zijn in de
plattegrond van de stad nog steeds vrij makkelijk te herkennen door de symmetrische opbouw, alhoewel die niet altijd
is volgehouden. Gesproken kan worden van een classistische opzet. D e woonbuurten h ebben ondanks hun beperkte
maat een monumentale opbouw die de autonomie van de
buurten bevestigt.
Gesloten en open woonbebouwing
De buurten, bestemd voor arbeidershuisvesting, kenmerken
zich door aaneengesloten bebouwing. De woningen zijn
smal en diep en werden gebouwd op kavels van gemiddeld
30 meter diep. De eigenlijke arbeiderswoninge n kenden
slechts een begane grond en een kap, vaak een zogenaamde
m ansarde-kap . De woningen voor meer de 'middenstand'
w aren vrijwel altijd voorzien van een zadeldak en vaak een
verdieping.
De buurten voor de meer gegoeden vertoonden een 'open'
karakter. Er is geen sprake m eer van aaneengesloten straatwanden, er werd gebouwd met behulp van korte bouwblokken, dat wil zeggen: hooguit drie a vier woningen aaneengeslo t en . De straten w e rden breder aangelegd, vaak m e t een
laanbeplanting. Er waren voortuinen bij de woningen en
vele doorkijkmogelijkheden op het groen van de achtertuinen. Men zou kunnen spreken van een tuindorp-achtig
karakter. (175)

179. On twerp voor het Leijpark, Springer 1920.

180. Zwembad aan de Ringbaan Oost 1934.

PERIODE 1904-1940

138

HET ALGEMEEN UITBREIDINGSPLANVAN 191 7

Situering ten opzichte van fabriek

De arbeiderwoningen werden in de nabijheid van de fabriek
geprojecteerd maar tach altijd nag zover er vandaan, dat ze
niet onder de roet werden bedekt en er voldoende licht,
lucht en groen (strokenl aanwezig was . Hoewel werd ingezien dat, gezien de overheersende westenwind, de woningen
westelijk van de fabrieken zouden moeten komen te liggen,
werd in de praktijk oak aan de oostzijde hiervan gebouwd.
Situering van de kerk, c. a..

Bijzondere bebouwing zoals kerk, patronaat, klooster en
scholen werden geclusterd gesitueerd. Merkwaardigerwijze
zijn dergelijke clusters zelden gecombineerd met pleinen,
hetgeen gezien de 'classisistische' stedebouwkundige opvatting die spreekt uit de stratenpatronen een logische gedachte zou zijn geweest.

zijds gewenscht om op plaatsen, waar de vorming van franje
waarschijnlijk scheen, den groei ervan te regelen.' De ring
diende de bestaande 'stedelijke' bebouwing te omsluiten
met rechte en gebogen lanen, waarbij van afstand pleinen
waren ontworpen waaraan plaats was voor open bare gebouwen . De meest uitstekende punten van de buurtschappen
en de behoefte aan stedelijke oppervlakte bepaalden het
trace van de ringbaan. Er diende zo min m ogelijk bebouwing
gesloopt te worden. Gestreefd werd zoveel mogelijk perceelscheidingen in de baan te doen vallen, opdat de eigenaren
van de aanliggende gronden daarvan profijt konden hebben.
Woningbouw werd toen immers nag veelal op particulier
initiatief gestart. De ringbaanbreedte zou 30 meter moeten
gaan bedragen. Deze breedte werd bepaald op grand van economische overwegingen en voorbeeldplannen uit Breda en
Leiden. In de periode 1904- 1940 zijn slechts £ragmen ten
van de Ringbaan daadwerkelijk gerealiseerd.
Kanaal en haven

ELEMENTEN 1:
grootschalige infrastructuur
Ringbaan

Ruckert ontwierp voor Til burg de Ringbaan. Deze moest
onder andere als toekomstige stadsbegrenzing dienst doen.
Uiteraard zou de weg oak moeten dienen om verkeer rand
de stad te lei den en de functie moeten krijgen van 'zondagse
wandelboulevard'. Ruckert schrijft over 'de mogelijkheid
voor den bewoner om zijn stad langs aangenamer weg rand
te wandelen en het doorgaande verkeer random de stad te
lei den'. (176)
De Ringbaan werd als grens van de kern van het uitbreidingsplan aangenomen. Tach werden op bepaalde plaatsen
buiten de Ringbaan stadswijken ontworpen. De ervaring
had geleerd dat bij verschillende bouwers de neiging ontstaat vanwege de grotere vrijheid, even buiten de grenzen
van het plan huizen te plaatsen. Ruckert: 'Zo leek het dezer-
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Het MIP vermeldt: Reeds halverwege de vorige eeuw waren
er plannen voor een kanaal dat de Donge zou verbinden met
de Zuid-Willemsvaart. Met de uitvoering van het 68 km
lange Wilhelminakanaal is echter pas in 1909 begonnen. In
1919 werd Til burg bereik t , de Pi ushaven werd in 1921
gegraven. Het kanaalliep in een ruime boog om de stad
heen. (177) Een verklaring voor het verloop en de ligging van
het kanaallaat de hoogtekaart (351 zien. Het trace van het
kanaal volgt de laagstliggende delen van het landschap.
Het Wilheminakanaal vergrootte het isolement van het
uiterste noorden en oosten van de gemeente. Zo bleven de
gebieden Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok en
Moerenburg relatief lang agrarisch. In de eeuwen daarvoor
waren ze functioneel even divers geweest als de andere oude
Tilburgse nederzettingen .
Industrieterrein

Het door fabrieken en bedrijven in beslag te nemen to tale
vloeroppervlak werd vastgesteld (vanuit de rioolbelastingge-
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182. Voorgestelde en gerealiseerde tramlijnen omstree ks 1915.
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183. Stadsplattegrond 193 7 waarop aangegeven de geplande uitbreidingen.
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gevens, de groeifaktor en de infrastructurele behoeften) op
109,5 ha. Het te projecteren industrieterrein diende gelegen
te zijn in de nabijheid van de ontworpen laad- en losplaatsen
langs het Wilhelminakanaal doch niet bij de Haven. De
Haven was bestemd als laad- en losplaats voor de 'drooggelegen' fabrieken en bedrijven middenin de stad. Ook de
heersende windrichting en de relatief goedkope terreinen
vormden redenen voor situering van toekomstige fabrieksterreinen aan de noord-oostzijde van de stad.

le een o nding zou zijn ' . De haven heeft ook vee! invloed
gehad op de richting van de hoofd- en andere wegen. Volgens
Ruckert is het grate verband ter plaatse in het stadsplan verstoord doordat het wenselijk was zoveel mogelijk wegen
naar de haven te leiden.
Tramlijnen
De afbeelding (182) laa t de voorgestelde en gerealiseerde
tramlijnen zien omstreeks 1915. De tramlijnen versterken
de oude spinneweb-structuur.

Relatie Ringbaan, kanaal en haven
Tussen Ringbaan en kanaal en haven is sprake van een
nauwe relatie. Als uitgangspunt voor de ringbaan diende
immers het feit dater zo gunstig mogelijk moest worden
ingespeeld op het al vastliggende trace voor het
Wilhelminakanaal. Hoofdzakelijk om economische redenen
is het ringbaantrace niet direct langs het kanaal gepland. De
aanlegkosten van een ringbaan over vrij terrein, hoofdzakelijk bouw- en weiland, lagen ver beneden die van een trace
direct langs het kanaal. Daarbij konden de las ten verdeeld
worden over twee rijen gebouwen. Een andere reden om de
ringbaan niet langs het kanaal te leggen was de te verwachten bedrijvigheid op de kaden, die volgens Ruckert niet passend was bij de sfeer van rust en kalmte van de wandeldreef.
Daarnaast zou een ringbaan op afstand van het kanaal in de
toekomst een min of meer natuurlijke scheiding gaan vormen tussen de toekomstige fabriekstrook, gedacht tussen
ringbaan en kanaal, en de arbeiderswoningen welke aan de
stadszijde, binnen de ringbaan, waren geprojecteerd.
Na a st aanpassing aan de bestaande bebouwing en het
bestaande netwerk van wegen heeft de Ringbaan zich moeten aanpassen aan het kanaal. De vorm van de ringbaan ter
hoogte van het zijkanaal is de meest opvallende: in richting
afwijkend en geen vloeiend verloop. Hier heeft Ruckert
rekening moeten houden met de ligging van de brug en de
haven. Een nieuwe brug zou te duur worden in onderhoud
en bediening en zou een extra belemmering vormen voor de
scheepvaart. Daarnaast moest de ringbaan voor de haven
afbuigen omdat 'een ringbaan langs een haven ten eenenma-
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ELEMENTEN 2:
categorie Welzijn, volksgezondheid en cultuur
Parken en plantsoenen
Gedurende de periode 1904- 1940 werden op verschillende
plaatsen in Tilburg par ken aangelegd, te weten:
1909: Julianapark
1920: Wandelbos
1936: Leijpark
Wandelbos en Leijpark zijn net als het Wilhelminapark ontwerpen van de bekende landschapsarchitect Leonard
Springer. (178,179) Zij vertegenwoordigen een landschappelijke stijl in een stedelijke omgeving. Het Leijpark, aangelegd in een open gebied begrensd door de waterloop De Leij,
heeft vrij grootschalige open ruimten en wordt gekenmerkt
door kijk- en looprichtingen die het verband met de stad
accentueren. Het Wandelbos werd aangelegd op een heideterrein met verspreide dennen.
Recreatieve voorzieningen
Vanaf de eeuwwisseling kwam een aantal recreatieve voorzieningen tot stand, zoals het openluchtzwembad
'Baksven', 1909, het zwembad aan de Ringbaan oost ( 180),
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wielerbaan 'Goirleseweg' 1921 -op de stadsplattegrond van
1935 komt ook een wielerbaan voor aan de Enschotsestraat' de 'Tilburgsche IJsclub' met een schaatsbaan aan de
Koningshoeven, de voetbalclub 'Tilburgia' (later 'Willem
II'), 1896, met haar terrein eveneens aan de Koningshoeven.
Badhuizen

Energiebedrijf

In 1911 werd een elektriciteitscentrale bij de gasfabriek in
gebruik genom en. De locatie van bet Energiebedrijf aansluitend op die van de Spoorwegwerkplaats, vormde sam en met
nog enkele bedrijfsgebouwen een uitgestrekt complex dat de
scheiding tussen noordelijk en zuidelijk stadsdeel, ingezet
met de aanleg van de spoorweg zelf, nog bevestigde.

Op verscheidene plaatsen in de stad werden openbare badhuizen gebouwd: Koningin Julianastraat (thans Heuvelring),
1921;
Paduaplein, 1927;
Laurens Kosterplein.
De badhuizen accentueren hoe zeer stedelijke ontwikkeling
in het teken stond van hygiene en volksgezondheidszorg.
St. Elizabeth-ziekenhuis (181)

ELEMENTEN 3:
overige
Waterzuivering

Medio 1870 werd in opdracht van de gemeente een rioleringssysteem voor bet stedelijk gebied 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 (133) is in werking gesteld in 1898). Rioolwaterzuiveringsmogelijkheden werden in Tilburg, met de hulp
van de Rijksoverheid als landelijk proefproject onderzocht,
dit leidde tot de zgn. biologische zuivering. In 193 7 werd bet
waterzuiveringsbedrijf ten oosten van bet kanaal in werking
gesteld. Het gezuiverde water werd vandaar geloosd op de
rivier de Leij.
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OVERZICHT (PARTIELE) UITBREIDINGSPLANNEN 1904-1940

jaarvan
uitvoering

benamingen/aanduidingen

ca. 1919
1920-1940

Veldhovensche Hoek
Villapark (Bosscheweg)

1926
1917
1927-1933

voor 1900
1921
1927

1921

jaartallen plannen en wijzigingsvoorstellen

1911-1912-1913-1914-1915-1916-1918-1931
1914-1915-1919-1921-1922-1924-1925-1926-1928-19291930-1933
1916 (> 1919)-1918-1919-1920-1929
1916
1916 (> 1922)-1920-1922-1924-1925-1929-1931-1936
1915-1916-191 7-1918

De Havervelden
De Molenbochten
De Soey (De Zooi)
Algemeen Uitbreidingsplan voor de
Gemeente Til burg
Besterd
1916
1916
- De Pruilhoek
1916-1917
- Verbindingsweg Koestraat/Enschotsebaan
1917-1919-1925-1929-1930-1931
De Korvel (gedeelte tussen Korvelscheweg/
Nieuwstraat)
Trouwlaan/Oerleschestraat)
De Burgerij
191 7
Beukensteeg
1917-1921-1930
Verbindingsweg Molenstraat/Hoefstraat
1917
- De Veldhoven en Pastorieklamp
1917
Terreinen tusschen Josephstraat en
1918
Bosscheweg
Gronden begrensd door Diepenstraat,
1918
Akkerstraat, Korenbloemstraat en
Keet(?)-straat
Aanleg van parken
1919
Nazarethstraat
1919
Gedeelte ingesloten door Prof. Dondersstraat, 1919
Spoorbaan, Tilburg-Boxtel, Wilhelminakanaal,
Oisterwijksebaan en St.Josephstraat
Spoorwegvraagstuk Til burg
1919
Stadsgedeelte ten zuiden van 1919
1919
het Kazerneterrein en ten zuiden van de
Nieuwstraat
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1927

-

1921
-

1921-1931

1927
-

Terreinen tusschen Lovenscheweg,
Hoefstraat en het Kanaal
De Haven
Broekhoven
De Armhoefse Akkers
De Stevenzandsche Akkers1
Korvelsche Kerkdijk en de Hoogte
Gebied tusschen de Lovenschestraat,
de Hoefstraat, de Groeseindstraat,
de Houtstraat, de Goirkestraat en het
Wilhelminakanaal
Wilhelminakanaal
De Schijf
DeHoeven
De Berkdijk
Het Groeseind
De Hasselt
Het Oerle
Lange Schijfstraat, Korte Schijfstaart,
Burgerijpad
De Burgerij
Bebouwing aan Goirleseweg
Uitbreidingsplan voor een grater gebied
in deze Gemeente
Delmerweg
Bredaseweg
Heikantse Baan
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1919
1920-1921-1924-1926-1928-1930-1933-193 7
1920
1920-1921-1924-1925-1926-1930-1933-193 7
920-1921-1922-1928-1933
1920-1921-1922-1928-1933
1920

1920 (>1921)
1921-1928-1933
1922-1925-1926-1929-1930-1931-1936-193 7
1922-1924-1925-1926-1928-1929-1930-1931-1936
1922-1924-1925-1926-1928-1929-1930-1931-1936
1924-1925-1928-1929-1930-1936
1924-1926-1929-1930
1925
1928-1929
1933
1933-1936
1936
1936
1937
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VORMCONCEPT 1904- 1940 [184)
'Ring van macrame'

Het morfologisch concept voor de periode 1904- 1940 wordt
sterk bepaald door het Uitbreidingsplan van 1917. Dit kan
beschouwd worden als een eerste paging om een vormconcept te ontwikkelen voor heel Til burg. Het enige echt sterke
element hieruit op stedelijk niveau is de ringbaan. Binnen
de Ringbaan (nag voornamelijk als idee) worden de nag open
tussengebie den tussen de historische structuur opgevuld
met kleine woonbuurten. Tezamen Ievert dit een soort
macrame structuur op. Hierin wordt een zee van laagbouwwoningen gegoten, m et af en toe enkele op zichzelf staande
opvallende elementen van een iets grotere schaal: kerken,
pleinen, enz. Laagbouw en elementen vormen te zamen een
soort morfologische substantie die zijn bedding vindt in een
niet erg duidelijke structuur van kleinschalige netwerken.

184. Vormconcept 1904- 1940
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EPILOOG PERIODE 1904- 1940:
HET PLAN RUCKERT VANUIT HUIDIG
GEZICHTSPUNT
Hoofdkenmerken van bet plan Riickert
De ontwikkeling van de stad Til burg in de periode 19041940 geschiedde met het plan Ruckert als grondslag. Het
plan geeft een compact beeld van het stedebouwkundig klimaat van het begin van deze eeuw binnen toonaangevende
kringen. Als zodanig is het een belangrijk historisch document.
Ruckert wilde door het aanleggen van een wandeldreef om
de hele stad heen de begrenzing tot uitdrukking laten
komen. Aan deze wandeldreef konden dan parken en openbare gebouwen gesitueerd worden. Daarnaast zou hij het
liefst de spoorlijn met station naar het zuiden laten verbouwen zodat de stad als geheel, niet doorsneden door spoorwegen, daarboven zou liggen. Het door de gemeenteraad aangenomen plan handhaaft echter de ligging van de spoorlijnen.

civiel ingenieur ook met de architectonische dimensie te
mogen bemoeien. Ruckert had ongetwijfeld een grote eruditie op zijn eigen vakgebied. Tevens moet onder ogen worden
gezien, dat hij in contact stond met de toonaangevende personen van zijn tijd. Zo voerde hij een discussie met de architect Berlage. Toch vormt de architectonisch-stedebouwkundige, dat wil zeggen: morfologische kant van Ruckert' stedebouw niet de sterkste kant. Terwijl hij had gepleit voor een
harmonie van stedebouwkundige structuur en architectonische uitwerking, valt veeleer een zekere discrepantie op tussen de stedebouwkundige opzet van de in zijn tijd ontwikkelde stedebouwkundige eenheden en de vervolgens toegepaste bebouwingstypologie. De schaal van de gedachte is
groter dan de schaal van de architectonische uitwerking. In
feite bestaan zij autonoom van elkaar. Een verklaring van
deze discrepantie zou kunnen zijn, dat de opzet van de stedebouwkundige structuur weliswaar is ontleend aan een
gedachtengang in de lijn van Sitte, maar dat de bebouwingstypologie niet vanuit deze opzet is ontstaan. Waarschijnlijk
is de toegepaste bebouwingstypologie met name bepaald
door de tuindorpachtige voorbeelden die zijn getoond op de
Woningtentoonstelling van 1913.

De pragmatische aanpak van het plan
Morfologisch heeft het plan weinig pretenties. Het is veeleer
een pragmatische regeling van de stadsuitbreiding, op basis
waarvan open plekken werden ingevuld, hoofdzakelijk met
woningen. Zoals eerder vermeld, was Ruckert van mening
dat de civiel ingenieur zich zowel met de utilitaire als architectonische vragen van de stedebouw bezig mocht houden.
Aangaande het architectonisch-stedebouwkundig aspect
moest de betreffende ingenieur dan wel blijk geven van de
nodige esthetische ontwikkeling. Ruckert probeerde aan
deze eis te voldoen door in te haken op de gedachten van
Camillo Sitte ('Der Stiidtebau nach seinem Kunstlerischen
Grundsiitzen' 1889). Als stedebouwkundig vormgever nam
Ruckert derhalve een traditionalistisch standpunt in.
De vraag kan worden gesteld of het etaleren van de Sitte's
gedachten door Ruckert in feite niet een alibi was zich als
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In zijn toelichtende tekst formuleert Ruckert als doelstelling: 'De onregelmatige bebouwing met elkaar in verband
brengen en door het mogelijk maken van een oordeelkundige verbindingsbebouwing de ongeordende, veelal dorpelijke
stadstukjes sa mente voegen tot een harmonisch geheel.'
Daarbij presenteert Ruckert een plan, waarin deze doelstelling niet is gerealiseerd. Hij accepteert in feite het bestaande
ongeordende netwerk en voegt daarbij invullingen voor de
open plekken aan toe, zonder dat een 'harmonisch geheel'
ontstaat.
De Ringbaan
Op het niveau van de stad wordt a an de door Ruckert voorziene Ringbaan vaak een conceptuele betekenis toegekend.
In de periode 1904- 1940 is, zoals al vermeld, echter slechts
een zeer klein gedeelte gerealiseerd. Ten aanzien van de ste-
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debouwkundige betekenis van de Ringbaan stelt Ruckert:
1
Indien zij meewerkt om de stad te doen groeien tot eenheid,
dan beeft zij de baar toegedeelde taak dub bel en dwars vervuld De Ringbaan zou volgens Ruckert een mod e rne
marrier zijn om de stad af te grenzen. De stad kon duidelijk
form eel worden begrensd, enigerma te te vergelijken met
de stadsgracbten en -wallen uit vroeger eeuwenl .
In functioned opzicbt omscbreef Ruckert de Ringbaan als
een rondwandeling rand de stad. Als wandelboulevard zou
de Ringbaan een soort luxe-weg zijn en geen boofdverkeersfunctie vervullen . De vraag kan worden gesteld, of de
Ringbaan niet veeleer als een status-symbool en modieus
lint random de stad moet worden gezien. Bij de gedacbte om
door middel van een wandel boulevard een stad af te grenzen
kan een vraagteken worden geplaatst. Waarschijnlijk is de
Ringbaan alleen gerealiseerd door de kentering der tijden .
Met de toenemende ontwikkeling van bet verkeer kon deze
Ringbaan als functionele verkeersoplossing bruikbaar worden gemaakt. Dat de Ringbaan niet in alle opzichten de
structurele-stedebouwkundige betekenis heeft gekregen
wordt ook duidelijk als we in aanmerking nemen dat het
stedebouwkundig concept inhield dat stedelijke voorzieningen aan de ringbaan dienen te worden gesitueerd.

doorbraken nog in wezen hetzelfde ondefinieerbare patroon.
Wel speelde het idee van de Ringbaan een bepalende rol.
In de plannen voor de diverse buurten is bet streven naar
een classicstiscbe opbouw te herkennen. Zoals gezegd lijden
de buurten echter aan een discrepantie tussen de schaal van
de stedebouwkundige gedacbte (zwaar als een barok-structuur) en de maat van de toegepaste bebouwing. Deze is niet
genormeerd vanuit de schaal van de stedebouwkundige
structuur, maar ontleent zijn norm aan zicbzelf, dat wil zeggen: aan zijn tuinstad-acbtige typologie. Hierdoor zijn
slechts weinig interessante stedebouwkundige details te
vinden en worden straat- en pleinruimten door de arcbitectoniscbe dimensie niet verder versterkt.

Morfologische aanbevelingen buurten

In het centrum is in het plan geen ruim te gescbapen voor
openbare gebouwen, straten, pleinen en park en, hoewel dit
ruimtelijk gezien toen nog zeer goed mogelijk was. In de
praktijk bleek het zeer moeilijk te zijn veranderingen in bet
centrum a ante brengen. De enige door Ruckert bedoelde
doorbraak, van bet Paleis (door de z u idkant van d e
Heuvelstraat) naar de Willem II-straat, kwam pas in 1939 tot
stand. Deze doorbraak had de bedoeling voor bet zuidelijk
deel van de stad een kortere verbinding naar het station te
verkrijgen.

1

•

1

•••

De morfologiscbe aanbevelingen die Ruckert geeft voor de
invulling van de buurten zijn slechts in beperkte mate gerealiseerd. Dit is ecbter niet als een zwak punt van Ruckerts
plan op te vatten. De buurten manifesteren zicb als een
optelling van losse incidenten en zijn op zichzelf niet beeldbepalend voor de stad, behoudens een enkele uitzondering,
zoals de Besterd en Zorgvlied, die hun omgeving een zekere
berkenbaarbeid geven. Een en ander draagt er zeker toe bij,
dat Tilburg in deze periode het collage-karakter heeft gekregen dat ook nu nog dominerend is. Het spinneweb van oude
verbindingen is omgezet in een spinneweb van verkeersstraten, waartussen een veelbeid van buurten, voor het merendeel als blinde vlekken in bet weefsel. Het web van verkeerslijnen vertoont ondanks een aantal aanpassingen en
1

1

PERIODE 1904-1940

Aan de andere kant moet worden gewezen dat, met name de
duurdere buurten door hun ruime opzet en groenvoorziening een aantrekkelijk woonmilieu bieden. Als algemene
kwaliteit zou kunnen worden gezien dat Tilburg de woonkazernes bespaard is die in vele grate steden voorkwamen,
ondanks de explosieve groei van zijn textielindustrie en de
daarmee groeiende bevolking.
1

1

Het centrum

Samenvattend

De grate kwaliteit van bet plan Ruckert is, dat het een goed
bruikbaar kader heeft gevormd voor de nieuwbouw in
Til burg gedurende de periode 1904- 1940, en ook daarna
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nog. Het is, uiteraard met allerlei wijzigingen en aanpassingen op onderdelen, van kracbt gebleven tot 1953. Deze kwaliteit ontleent bet plan ecbter niet zozeer aan morfologiscbe
merites, maar aan de rationele, pragmatiscbe opzet en de
planologiscbe onderbouwing ervan. Het pragmatiscbe van
bet plan bestaat bierin, dat min of meer langs de weg van de
minste weerstand de voorbanden mogelijkbeden tot invulling van de vele open plekken worden gemobiliseerd. De
bestaande opbouw van de stad wordt verregaand gebandbaafd en door de invulling van de onbebouwde gebieden
juist bestendigd. Niet duidelijk is of Ruckert om tactiscbe
redenen geen zwaardere ingrepen in de bestaande structuur
beeft voorgesteld, danwel aan de problem en biervan niet zo
zwaar tilde.
Het plan Ruckert is een plan geweest dat voor bet conservatief-liberaal getinte stadsbestuur een bruikbaar instrument
vormde. In morfologiscb opzicbt beeft bet Tilburg, in de
vorm van de ringbaan, uiteindelijk een van de weinige duidelijke structuren gebracbt die bet op stedelijk niveau beeft.

PERI ODE
1940-1960

AFRONDING VAN HET
STADSLICHAAM BINNEN DE
RING BAN EN

PERIODE 1940-1960:
AFRONDING VAN HET STADSLICHAAM
BINNEN DE RINGBANEN

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
Bevolking
Toen Tilburg in oktober 1944 bevrijd was werd zo snel mogelijk begonnen aan hers tel en wederopbouw van de stad.
De vernielingen in Til burg waren niet zo omvangrijk dat
men de mogelijkheid aan kon grijpen om, zoals in andere
steden wei gebeurde, nieuwe stedebouwkundige structuren
te ontwerpen. Vooralsnog werd volstaan met bouwen valgens het Plan van Uitbreiding van 1917, dat voor het gebied
binnen de ringbanen opgenomen was in de opvolger daarvan: het plan in hoofdzaken van 1940. De bevolking groeit
in deze periode sterk:
1940 : 94.000
1945 :110.000
1950 :120.000
1955:129.000
1960 :137.000

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

Tussen 1940 en 1960 dus een toename van 47%!
De jaren van wederopbouw brachten een grate beweeglijkheid van de Nederlandse bevolking met zich mee. In Til burg
resulteerde dit echter niet in migratieoverschotten: de
bevolkingsgroei werd namelijk veroorzaakt door de jaarlijkse geboorte-overschotten van ca. 2000. Weliswaar vestigden
zich hier jaarlijks ongeveer 3000 mensen afkomstig van buiten Brabant en ongeveer 2000 mensen uit overig Brabant,
maar het vertrek uit Til burg was ongeveer even groat.
Toestroom van buiten is voor de geestelijke invloeden op de
(tot dan toe vrij gesloten) gemeenschap van belang. Dit
weerspiegelt zich mede in de geleidelijke verandering in de
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185. Bebouwing 1940 geprojecteerd op kaart 1985
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sam ens telling van de gemeenteraden. Halverwege de jaren
zestig bestaat ongeveer 1/3 deel van de raad uit niet-KVP'leden. Uit een overzicht van de orienta tie van de arbeidersbevolking op de vakbeweging in de Brabantse steden, blijkt
dat Til burg in deze periode nag wel de meest RoomsKatholieke stad van Brabant is.
2

3

1952:

K.AB

NVV

Til burg
's-Hertogenbosch
Eindhoven
Breda

77.9% 7.3% 1.5% 3.6% 9.7%
68.3% 12.4% 3.1% 0.1% 16.1%
67.2% 13.0% 6.4% 3.3% 10.1%
64.6% 18.5% 3.4% 0.6% 12.9%

bedroeg (582 arbeidsplaatsen). Het blijkt dat in bet gebied
van Til burg de noordelijk gelegen kleinere gemeenten de
industrialisatietaak uit bet provinciale ontwikkelingsplan
gedeeltelijk hebben overgenomen. Dit leidt, zeker in bet
einde van de jaren '50, tot bet algemene besef dat de stad iets
moet doen aan de eenzijdige werkgelegenheidsstructuur.
De herziening van bet Plan in Hoofdzaken (1953) 1uidt een
periode in waarin de gemeente zich steeds meer gaat rich ten
op verbreding van de economische structuur van de stad:
men schept ruimte en randvoorwaarden voor andere industrietakken en voor dienstverlenende- en onderwijsinstellingen die een regionaal verzorgingsgebied hebben.

CNV' EVe' niet
aangesloten

STEDEBOUWKUNDIGE PLANNEN
Werkgelegenheid

Algemeen

In tegenstelling tot de bevolkingsomvang geeft bet aantal
arbeidsplaatsen in de primaire industrieen (de textiel- en de
textielverwerkende bedrijven) geen stijgende lijn te zien:

In de periode 40 - 60 kwamen verschillende plannen tot
stand. Er waren twee zogenaamde 'Uitbreidingsplannen in
Hoofdzaken', die lange termijn-uitspraken deden over bet
gebied buiten de Ringbanen en beschouwd kunnen worden
als globale bestemmings- c.q. structuurplannen voor de
gehele stad. Daarnaast werd in deze periode een aantal partide plannen voor bet gebied binnen de Ringbanen herzien,
voomamelijk als gevolg van de gewijzigde stedebouwkundige opvattingen in de jaren vijftig.

1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1963
18.200 17.100 18.300 18.300 18.400 18.000 18.300 18.260
Er heerst dus nagenoeg stilstand in de ontwikkeling van bet
aantal arbeidsplaatsen. Dit steekt des te meer af tegen de
ontwikkeling in de rest van Brabant: voor de gehele provincie groeit bet aantal industriele arbeidsplaatsen in de periode '50-'60 met 34.6%, terwijl de groei in Til burg 2.4%

Plan in Hoofdzaken, 1940

In 1933 wordt besloten om te komen tot een Uitbreidingsplan in Hoofdzaken voor de gehele gemeente. Aanleiding
voor dit plan vormde met name bet streekplan West- en
Midden-Brabant, dat de gemeenten vraagt hun ruimtelijke
hoofdlijnen en intercommunale wegen vast te leggen. Op
basis van een analyse van demografische gegevens kwam
men tot de conclusie dat de bevolkingsomvang van Tilburg
zich zou stabiliseren op 200.000 inwoners rand bet jaar
2000. Dat betekende dat voor een verdubbeling van bet
inwonertal van 1940 ruimte moest worden geboden.

' Katholieke Yolks Partij
Katholieke Vakbeweging
3
Socialis tische Vakbeweging
'Christelijke [Protestante) Vakbeweging
5
Eenheidsvakcentrale: uiterst links georienteerd
2
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186. Structuurplan 1940.
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Visie op uitbreiding
Het plan neemt integraal de partiele plannen uit de twintiger/dertiger jaren, die nog op bet plan Ruckert van 1917
waren gebaseerd, in zicb op, metals enige toevoeging binnen de Ringbanen een nieuwe verbinding tussen
Bredaseweg en Bosscbeweg, dit om de Heuvelstraat te ontlasten. Daarnaast bevat bet plan uitbreidingen ten westen
en ten zuiden van de 'Oude Stad' (zoals bet gebied binnen de
Ringbanen later genoemd wordt). Uitbreidingen ten noorden of oosten van de stad worden als ongewenst bescbouwd
in verband met de scbeidende werking die het kanaal daar
zal bebben. De gebieden 't Zand en De Reit worden gekozen
vanwege de goede grondslag en de aansluitingen aan park
(Oude Warande) en natuur aldaar. Het gebied ten zuiden van
de stad wordt gescbikt bevonden omdat op die manier de
ruimte tussen de Ringbaan-Zuid en een verbindingsweg tussen Leypark en een ontworpen park in de Blaak opgevuld
zou kunnen worden.
De wijken 't Zand en de Reit zijn direct aangesloten op de
stad ontworpen. Tussen 't Zand en de Reit is, vanwege de
ligging van de spoorlijnen naar Breda en Turnbout, een
strook grond voor de spoorwegen zelf en voor andere bedrijven bestemd. Voor de uitvalswegen naar de omliggende kernen zijn zodanige voorgevelrooilijnen en bepalingen neergelegd, dat slecbts landbuizen op ruime terreinen toegestaan
zijn.
Industrie
Voor de beboefte aan industrie worden naast de strook langs
de spoorlijn in bet westen en een terrein tussen de wijk 't
Zand en bet Wilbelminakanaal, de aangewezen gebieden
binnen bet plan van 1917, voldoende geacbt (80 ha daarvan
is nog steeds ongebruikt). In de nieuwe woonwijken worden
in ieder geval geen industriegebieden aangewezen. In bet
geval da t de gereserveerde gebieden onvoldoende zouden
blijken te zijn, zou in een smalle strook ten noorden en ten
oosten van bet kanaal industrie gevestigd kunnen worden.
Verkeer
Omdat de Ringbaan-West door de westelijke uitbreidingen
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binnen bet stadslicbaam komt te liggen, acbt men deze
ongeschikt voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer
zal om de stad been geleid moeten worden. Daarvoor is een
tweede ring om de stad in bet plan opgenomen. Het trace
volgde vanaf de Bredaseweg bet buidige trace van de
Taxandriebaan, liep met een ruime boog om de Heikant
been naar Udenbout en verder, mag men aannemen naar 's
Hertogenboscb. In bet zuiden ging bet om de stad been via
de buidige Baroniebaan en de Ringbaan-Zuid naar
Eindhoven en via Berkel Enschot eveneens naar 's
Hertogenboscb. De verbindingen met de stad vanuit deze
tweede ring liepen via de bestaande kanaalbruggen en uitvalswegen. Verder worden vastgelegd: bet nieuwe laad- en
losemplacement van deNS en de grotere par ken en sportterreinen. Het plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 31
juli 1940. Met de Streekplancommissie is met name over de
aan te wijzen industriegebieden onenigheid geweest.

(Onofficieel) Structuurplan, 1947/1949
In 1947 is een nieuw Uitbreidingsplan in Hoofdzaak tot
stand gekomen, dat ecbter nooit officieel is vastgesteld. Het
is een plan waarin met name nieuwe stedebouwkundige
ideeen over de stad zijn vastgelegd en gaat uit van een inwonersaantal van 225.00 in 2000.

Verbindingen
Het plan bevat een kleinere tweede ring dan bet plan van
1940: de Taxandriebaan wordt aangesloten op bet boekpun t
van de Ringbaan- Noord en -West. Andere infrastructuuringrepen zijn een nieuwe verbinding naar bet noorden, in bet
verlengde van de Ringbaan-West (Gorincbemsebaan) en zes
ongelijkvloerse kruisingen met de spoorbaan: drie onderdoorgangen in de binnenstad en drie viaducten bij de
Ringbanen (incl. Taxandriebaan).
Assenkmis
Een belangrijk stedebouwkundig idee is de oost-west-boulevard ten zuiden van de spoorlijn, die de Ringbaan-Oost metWest verbindt en doorloopt tot op korte afstand van de
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189. prof. Cobbenhagenlaan.

188. 189. 190. De Oost-west-boulevard 1992.
188. Hart van Brabantlaan.

190. Bebouwing langs de prof. Cobbenhagenlaan.
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Taxandriebaan. Deze boulevard maakt een assenkruis met
de Ringbaan-West, dat de stad verdeelt in vier superwijken/stadsdelen. (187)

Woningbouwgebieden
Voor woningbouw zijn in het plan opgenomen: 't Zand, de
Reiten Groenewoud, en ook de Blaak, een klein wandelbos
en Heikant. Tevens worden nieuwe industrieterreinen
geprojecteerd ten oosten en ten noorden van het kanaal
(resp. Loven en Kraaiven). Het plan omvat geen saneringen
in de binnenstad, ook niet ten behoeve van het ontlasten
van de Heuvelstraat.
Plan in Hoofdzaken, 1953
In 1953 is een nieuw Plan in Hoofdzaken vastgesteld ter vervanging van het plan van 1940. De nieuw ontwikkelde
ideeen over de stad (structuur '4 7) zijn hierin onderbouwd
en vastgelegd. Het college van burgemeester en wethouders
wilde de nieuwe hoofdlijnen vastleggen en zich daarna concentreren op de sanerings- en doorbraakplannen in het centrum. Door het Bureau Statistiek zijn 18 studies opgesteld
die de grondslag voor het plan hebben gevormd. Het bevolkingsaantal waarvoor ruimte gereserveerd moest worden
werd geraamd op 225.000, welk aantal in de periode 19802015 bereikt zou worden. Daarbij is rekening gehouden met
een daling van het geboortecijfer, welke daling in werkelijkheid echter veel grater is gebleken.

De wijkgedachte
Vanuit stedebouwkundige kant ondersteunde men de wijkgedachte. Deze sloot op zich al vrij goed aan bij de intenties
van het katholieke gezag in het zuiden. Toch zijn daarop
wei aanvullingen en wijzigingen gemaakt die duidelijk verband houden met het parochiedenken. (Voor beschrijving
wijk- en parochiegedachte zie onder Concepten.)
Uitbreidingsbehoefte
In het plan worden voor 18.500 woningen concrete plannen
aangekondigd, waarmee tot en met 1977 (periode ca. 25 jaar)
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in de behoefte kan worden voorzien. De uitbreidingsbehoefte ten behoeve van de industrie werd aanvankelijk op 60 ha,
later op 80 plus 60 ha berekend. Daarbij speelde de zorg om
de bestaande eenzijdige werkgelegenheidsstructuur een rol:
men wilde nieuwe industrietakken aantrekken. De
Ringbaan-West werd daar een belangrijke ontsluitingsfunctie in de noord-zuidrichting toegedacht.

Oost-west-boulevard
Aan deze functieverandering van de weg werd een nieuwe
structuur opgehangen: de oostwest-boulevard. Het assenkruis dat zo ontstaat, zou het nieuwe centrum van Tilburg
moeten worden. De oost-west-boulevard zou in het westen
beeindigd worden met de universiteit. Het stuk vanaf het
kruispunt tot aan de universiteit zou ruimte moeten bieden
aan instellingen van kunst, wetenschap en techniek: een
cultureel centrum. (187-190)
De wijken
De aftakking van de spoorweg naar Turnhout wordt in het
plan verlegd tot voorbij de Oude Warande. Daardoor ontstaat in het zuidwestelijke kwartier van de stad meer ruimte
voor de woonwijken. Afwijkend van het plan van 1940
wordt nu het woongebied duidelijk ingedeeld in wijken
gescheiden door groenstroken die bedoeld zijn voor recreatie
zowel actief als passief. Voor de wijken De Reiten Zorgvlied
wordt uitsluitend gedacht aan woonbestemming. In 't Zand
is gedacht aan een gemengde bestemming van woningen en
kleine bedrijven. De Heikant wordt enigszins uitgebreid als
een tuinwijk voor de in de industrie werkende arbeiders.
Een gemengde wijk voor woningen en bedrijven wordt
geprojecteerd oostelijk van het Wilhelminakanaal en ten
noorden van de Bosscheweg. Voor wijk Groenewoud worden slechts zoveel woningen opgenomen dat het woongebied voldoende groot zal zijn om zelfstandig tot ontwikkeling te komen en de stichting van een parochie mogelijk te
maken. Tenslotte is er nog een woonwijk ontworpen in het
gebied de Blaak (ruim te bouwen).
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toenemende specialisatie en sectorvorming binnen de grate
stad zou leiden tot een sterke individualisering, terwijl de
mens juist streeft naar gemeenschap. De wijkgedachte sluit
in dit opzicht aan bij uitgangspunten van de tuinstadgedachte. De eerste uitgangspunten van de wijkgedachte
zijn al in 1924 (Perry) geformuleerd:
1 De stad is geen sociale en stedebouwkundige eenheid; de
stad is immers veel te groat en complex om als eenheid te
worden ervaren. De toenemende specialisatie en sectorvorming binnen de grate stad leiden tot een sterke individualisering, terwijl de mens juist streeft naar gemeenschapsgevoel.
2 De wijkgedachte heeft een heilzame werking op de
samenleving. De stad moet worden opgebouwd uit wijken
die volledig zelfstandig zijn. Binnen die wijken kan een
overzichtelijk ruimtelijk kader worden geboden met een
eigen karakter en een wijkraad als kern van de wijkorganisatie.
3 Een wijk moet duidelijke grenzen hebben. Binnen die
grenzen moeten alle primaire voorzieningen aanwezig
zijn. De school is de kern van de wijk.
Het gezin wordt beschouwd als hoeksteen van de samenleving. Er werden buurten voorgesteld van 500-1000 woningen, dat wil zeggen 2000-4000 inwoners, waarbinnen de
afstanden zich beperken tot ca. 1 km. De gemeenschappelijke voorzieningen, die zeer belangrijk werden gevonden,
moesten binnen loopafstand te bereiken zijn. Met name het
wijkgebouw met instellingen voor medische en sociale zorg
en de daarin opererende wijkraad, zouden de gemeenschapszin stimuleren.
Hoewel deze wijkgedachte pas in de volgende periode op een
grootschaliger manier daadwerkelijk tot uitdrukking komt,
spelen de ideeen oak bij de afbouw van het gebied binnen de
Ringbanen een rol. Daarop heeft echter het RoomsKatholieke milieu binnen de stad een duidelijke stempel
gedrukt.

Partiele plano en

Een groat deel van het gebied binnen de Ringbanen is in
1940 bebouwd. De aan de (geplande) Ringbaan-West enZuid gelegen gebieden moeten dan nag ontwikkeld worden.
Voor de gebieden Hasselt, De Berkdijk en het Villa park,
Oerle, de Hoeven en Broekhoven worden de partiele plannen uit de jaren twintig en dertig herzien, waarbij wordt
aangesloten bij de nieuwe stedebouwkundige inzichten uit
het plan in hoofdzaken van '53. Met name wordt de middelhoogbouw geYntroduceerd en worden de bouwblokken rationeler (in de stedebouwkundig/architectonische betekenis
van het woord).

CONCEPTEN
De navolgende algemene stedebouwkundige concepten hebben in hoge mate het denk- en handelingskader gevormd
voor de stedebouw van de periode 1940-1960.
De uiteengelegde stad

Als concept op stadsniveau leefde in de wederopbouwtijd
het idee van de uiteengelegde stad: men keek ver vooruit
(>25 jaar) en maakte een plan waarmee het bebouwde stadsoppervlak meer dan verdubbelen zou. De uitbreiding van de
stad werd gedacht in grate vlekken (stadsdelen of wijken)
die tezamen met de bestaande stadsdelen gegroepeerd zouden liggen random een nieuw te creeren centrum van de
stad.
De wijkgedachte

De wijkgedachte sluit sterk aan bij de tuinstad-gedachte in
zijn anti-stedelijke tendens. De chaotische stadsontwikkeling van de industriele stad wordt als slecht, qua maat en
schaal niet bij de mens passend, ervaren. De industriele stad
zou leiden tot vereenzaming, oppervlakkigheid, zedelijk
verval, anonimiteit en een gebrek aan gemeenschapszin. De
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192. Met dergelijke afbeeldingen werd de wijkgedachte gei
treerd.
uit: Katholiek Bouwblad, jrg. XIV, 1946/47.
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TYPOLOGIE

Parochiegedachte

Een wijk moet volgens RK-opvatting circa 6000 inwoners
hebben . Aangezien in het zuiden van deze 6000 mensen
80% RK was, werd de ideale parochieomvang van 5000 ziel en vrij snel gehaald. De zo geformeerde wijk dan wel
parochie moest, evenals bij de wijkgedachte, een duidelijk
omgrensd territorium hebben, opdat parochianen niet in
een andere parochie ter kerke zouden gaan. Nabijheid van
de voorzieningen werd belangrijk gevonden, omdat dit niet
aileen de gemeenschapszin ten goede zou komen, maar
bovendien er voor zou zorgen dat de parochianen zich geen
mobiele levenswijze zouden aanmeten die bedreigend zou
kunnen zijn voor de religieuze praktijk.
Alle in de periode 1940 - 1960 gerealiseerde ge bieden zijn
gebaseerd op het benodigde aantal inwoners voor een
parochie. De parochiekern, veelal bestaande uit een kerkgebouw met pastorie, een lagere school, patronaatsgebouw en
clubhuizen, diende ook letterlijk de kern van de parochie te
zijn. Bij voorkeur gelegen in het groen, zodat er aldaar recreatie plaats kon vinden en er in de toekoms t eventueel uitgebreid kon worden.

Algemeen

De gebieden die in de peri ode 1940-1960 zijn gebouwd, kennen een relatief lange planvormings-geschiedenis. De eerste
plannen zijn al te vinden op de plankaart van 1915 bij het
Algemeen Uitbreidingsplan. Daarna komen in de twintiger
en dertiger jaren de partiele plannen tot stand. De herzieningen van deze partiele plannen in de jar en vijftig vormen echter pas de basis voor daadwerkelijke realisering. Vergelijkt
men, voor de gebieden die in de periode 40- 60 bebouwd
zijn, de drie plannen die voor deze gebieden in de loop der
tijd gemaakt zijn, dan levert dat het volgende beeld op:
Algemeen Uitbreidingsplan:
relatief ruime bouwblokken, gebogen straten, romantische opzet;
- Partiele plannen:
kleinere bouwblokken (minder diep), rechte straten, klassicistische opzet;

'Barokke reminiscenties'

Herziene partiele plannen:
kleine, rechte bouwblokken; introductie vrijstaande middelhoogbouw, zakelijke opzet.

In een aantal in deze periode gerealiseerde plannen kunnen
we een concept constateren dat zich baseert op een aantal
'barokke' uitgangspunten. Bedoeld zijn met name de
woningbouwplannen van 0. Duintj er aan de Ringbaan-zuid.
Symmetrisch/hierarchische opbouw is een belangrijk onderliggend principe. (193) Deze onderliggende principes zijn
niet consequent doorgevoerd, en derhalve niet altijd direct
herkenbaar, de plannen zijn een combinatie van moderne
bebouwingstypologie en stedebouwkundige principes die
een soort 'barokke reminiscenties' oproepen. Maar blijven
in feite onder de oppervlakte onder de invloed van een functionele denktrant.

In principe zijn drie typen in deze periode ('40-'58) te onderscheiden:
(open/gesloten] rechte bouwblokken
hofjes
vrijstaande middelhoogbouw.
Openfgesloten bouwblokken

Het grootste deel van de in deze periode bebouwde gebieden
is verkaveld met het rechte bouwblok. Doordat de ruimte
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196. Toename van de bebouwing 1940- 1958.
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waarin verkaveld wordt niet recht is, moeten de hoeken
noodgedwongen opgevangen worden in de openbare ruimte.
De meeste denkbare varian ten binnen het rechte bouwblok
zijn terug te vinden: gesloten, half open, open, met diverse
stedebouwkundige detailleringen.

Industriezone
Het grootste gedeelte van de strook bestemd voor industrie
tussen Ringbaan en Kanaal is in deze periode in gebruik
genomen. Realisering van de geplande industrieterreinen
Noord en Oost vindt pas na '58 plaats.

Hofjes
Voorzieningen
Het type waarbij dwars op een ontsluitingsweg hofjes zijn
aangetakt, komt voor in Hasselt en in Berkdijk.

Aan voorzieningen is in deze periode tot stand gekomen:
Het verpleegtehuis St. Josephzorg aan de Ringbaan-Zuid.

Vrijstaande middelhoogbouw
Aan de Ringbaan-West en -Zuid is vrijstaande middelhoogbouw gerealiseerd. Bij deze bebouwing is de woonzijde georienteerd op de Ringbanen, terwijl de ontsluiting vanuit de
andere kant is georganiseerd. De achterliggende laagbouw is
over het algemeen bewust aangesloten op de middelhoogbouw.

ELEMENTEN
Ringbanenstelsel
In de periode '40-'58 is het Ringbanenstelsel voltooid.
Tevens is een begin gemaakt met de aanleg van de
Gorinchemsebaan.

STEDEBOUWKUNDIGE EENHEDEN
De volgende stedebouwkundige eenheden zijn in deze periode gerealiseerd:
Textielbuurt
Zorgvlied/Berkdijk (zuid-west-rand)
Jeruzalem
Groenewoud (west)
Groenewoud (oost)
Ringbaan West
Ringbaan Zuid
Ringbaan Zuid
9 Ringbaan West en Zuid.

1
2
3
4
5
6
7
8

Oost-west-boulevard
Het idee voor een Oost-west-boulevard is afkomstig uit het
onofficiele structuurplan 194 7J1949. Deze boulevard zou
samen met de Ringbaan West het zogenaamde 'Assenkruis'
vormen (187). De Oost-west-boulevard wordt na 1958 gerealiseerd als het trace Spoorlaan, Hart van Brabantlaan, prof.
Cobbenhagenlaan. (20 1)
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197. Woningbouw uit de jaren vijftig, Generaal Smutslaan.

200. Etagebouw aan de Ringbaan Zuid, Ontwerp S.J. van Embden
1951- 1953.

198. Uitbreiding 1945- 1955, Karel Doormanlaan e.o ..

199. Etagebouw langs de (nog aan te leggen) Ringbaan West,
antwerp 1952.
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201. De Oost-West-boulevard (zie ook 187-190}.
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202. Het noordwestelijk dee! van de oude stad in 1953.
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VORMCONCEPT 1940-1960 (203)
Brokken aan bet stadslichaam

Het door Ruckert voorziene stadslichaam wordt afgerond
met op zichzelf wel interessante 'eiland-plannen', sommige
met barokke reminiscenties als ontwerpprincipes.
Halverwege deze periode verschijnt in dit concept een
assenkruis om de westelijke uitbreiding aan het stadslichaam te kunnen koppelen.

203. Vormconcept 1940- 1960.
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PERI ODE
1960-1980

STEDELIJKE EXPANSIE EN
BEHOUDVANDE
OUDESTAD
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PERIODE 1960 - 1980:
STEDELIJKE EXPANSIE EN BEHOUD VAN
DEOUDESTAD
MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
Mentaliteitsverandering
In het midden van de jaren zestig wordt een belangrijke
mentaliteitsverandering merkbaar die ingrijpende gevolgen
heeft. Als belangrijke oorzaken van deze verandering kunnen worden genoemd:
- de ontkerkelijking,
- de toename van het opleidingsniveau,
- de toename van de welvaart.

•

I I

I
I

Dit zijn verschijnselen op nationaal niveau, waarbij speciaal
voor Tilburg het volgende kan worden opgemerkt:
Deze ontwikkelingen sluiten een eeuwenlange periode a£
waarin de sociale structuur steeds gelijke trekken vertoonde, te weten: een gesloten gemeenschap, feodaal,
katholiek, met een volgzame arbeidende bevolking die
haar karig inkomen dikwijls moet aanvullen met opbrengsten uit de eigen tuinen .
In de jaren zeventig verdwijnt de textielindustrie bijna
volledig, hoofdzakelijk ten gevolge van de concurrentie
van lage-lonen Ianden en door het achterblijven van investeringen en moderniseringen. Dit laatste is in feite het
gevolg van de ondernemingsvorm: de overwegend als
familiebedrijven functionerende ondernemingen.
Til burg weet het verlies van de textielindustrie op te van
gen door het aantrekken van werkgelegenheid in de dienstensector: banken, adviesbureaus enz. Deze stellen hoge
re eisen aan het opleidingsniveau, dat daardoor gestimuleerd wordt. Was in de na-oorlogse jaren de industrie nog
de belangrijkste werkgever, in de jaren tachtig is dit de
dienstensector geworden.
De na-oorlogse samenleving in Til burg werd sterk door de
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204. Bebouwing 1958 geprojecteerd op de situatie van 1985.
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205. In de jaren zestig wordt de verkeersproblematiek leidraad bij
het opzetten van ruimtelijke plannen.
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Bestuurlijke context

(rooms-katholieke) kerk be!nvloed: parochie en gezin
stonden centraal.
Geleidelijk vindt echter ontkerkelijking plaats. Deze zet
met name in de jaren zeventig door. Dit is onder andere te
mer ken doordat kerken en kloosters leeg komen te staan.
De mentaliteitsverandering is van grate invloed op de
demografische ontwikkeling en op de volkshuisvesting,
vooral door de sterke afname van het aantal geboorten en de
sterke toename van het aantal alleenstaanden, ouderen,
zelfstandige jongeren . De geschatte woningbehoefte was
gebaseerd op de verwachting dat Tilburg in het jaar 2000
220.000 inwoners zou tellen. Deze verwachting wordt op
geen stukken na gehaald . De niet-voorziene sterke daling
van de gemiddelde woningbezetting maakt echter dat de
behoefte aan nieuwe woningen minstens even groat blijft
als voorzien. Door de veranderende bevolkingssamenstelling ontstaat daarbij behoefte aan meer verschillende
woningtypen.

Toenemende mobiliteit
De sterk toenemende welvaart in de jaren zestig en zeventig
gaat gepaard met een reusachtige groei van het autoverkeer.
De problemen die dit met zich meebrengt eisen een dominante plaats in de planvorming (205) . Door de toenemende
mobili tei t kunnen steeds grotere bevolkingsgroepen gaan
wonen op aanzienlijke afstand van werk en stedelijke voorzieningen. Het beleid van landelijke en lokale overheden
werkt deze tendens in de hand. De grotere steden, zoals
Til burg, ondervinden hiervan echter de nadelen: vee! draagkrachtigen trekken uit de stad weg, blijven de voorzieningen wel gebruiken, maar dragen daar niet aan bij. Minder
draagkrachtigen en sociaal zwakkeren nemen relatief in
aantal toe. Hierdoor nemen de gemeentelijke uitgaven toe,
de inkomsten stijgen gemiddeld per inwoner. Pas eind jaren
zeventig wordt gepoogd de ontwikkeling te keren teo gunste
van de stad. Sommige bewonersgroepen beginnen het dan
ook weer aantrekkelijk te vinden om in de binnenstad te
gaan wonen .
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Grootschalige projecten
In de periode 1960- 1980 kan grofweg een tweedeling
gemaakt worden. Tot het midden van de jaren zeventig
wordt het denken over stedebouw en ruimtelijke ordening
bepaald door grootschaligheid en centralistische eindprodukt-planning . De overheid neemt het ruimtelijk beleid
krachtiger ter hand dan ooit, ingegeven door de noodzaak
van naoorlogse wederopbouw en het opheffen van de
woningnood. Het beleid heeft succes, in de zin dat grate
bouwstromen gerealiseerd worden.
Het ruimtelijk beleid van de jaren zestig wordt sterk bepaald
door de verwachting dat Tilburg groat zal worden. Met
name burgemeester Becht, een exponent van het overheidsdenken uit deze tijd, zet zich met valle overtuiging in om
aan Groot-Tilburg gestalte te geven. De groei brengt verkeersproblemen met zich mee in de oude stad. Het oplossen
daarvan wordt vooral gezocht in grootschalige ingrepen. De
verkeersproblematiek wordt leidraad bij het opzetten van
ruimtelijke plannen . Dit uit zich in bet instellen van de
'Verkeersplanologische commissie', die een belangrijke rol
in de planvorming van de jaren zestig gaat spelen.
~edezeggenschap

Aan het eind van de jaren zestig verandert de houding van
burgers ten opzichte van de overheid. Zij verwachten meer
openbaarheid en inspraak met betrekking tot gemeentelijke
plannen. Er wordt aandacht gevraagd voor problemen in
oude wijken en voor de ruimtelijke identiteit van de stad .
De toegenomen mondigheid van burgers is er mede oorzaak
van dat in het begin van de jaren zeventig de gemeentelijke
plannen in Til burg worden bijgesteld. Een extra aanleiding
hiertoe vormt het feit dat de oorspronkelijke plannen te
duur blijken en onvoltooid blijven liggen. De aanpak van de
gemeente wordt voorzichtiger. Tegelijkertijd wordt gezocbt
naar nieuwe planvormingsprocedures. Gepoogd wordt deze
meer te systematiseren en met argumenten en onderzoek te
onderbouwen.
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STEDEBOUWKUNDIGE VORMGEVING EN
INRICHTING

In de jaren zeventig treden enkele verschuivingen op. De
plan toelich ting wordt aanzienlijk ui tgebreider, de vormgeving wordt in de uitwerking anders. De functionalistische
denkwijze houdt echter deels stand. Verondersteld wordt
dat vorm volgt uit een consistente serie hierarchisch gerangschikte doelstellingen. Ook de functionalistische ideeen
over verwetenschappelijking van de stedebouwkunde zijn
hierin terug te vinden. Op plankaarten uit zich dit soms in
een cosmetische 'orthogonalisering' (rechttrekken van lijnen, 'vakjes-kaarten'). (208)
Plankaarten en stedebouwkundige ontwerptekeningen krijgen in deze periode het aanzicht van abstracte kunstwerken :
vlakken en rechte lijnen, in de geest van Mondriaan en Van
Doesburg. (206, 207 en andere afbeeldingen)

Algemeen

De jaren zestig

Rond 1960 zet zich een belangrijke om slag door in de stedebouwkundige planvorming. Zowel de ontwikkeling van
plannen op stedelijk niveau als de uitwerking van deelplannen vindt voortaan plaats op twee grondslagen: enerzijds het
concept van de 'functionele stad', gebaseerd op de architectonische en stedebouwkundige principes ontwikkeld in de
jaren twintig (ook aangeduid als 'functionalisme'); anderzijds de 'tuinstad' en de 'wijkgedachte'.

De stedebouwkunde in de jaren zestig wordt gekenmerkt
door eindprodukt-planning. In korte tijd wordt de ruimtelijke toestand van een gebied ingrijpend gewijzigd, waarbij historische gegevenheden vaak totaal ontkend worden. Het
conflict tussen oud en nieuw, tussen bestaande en ontworpen structuur wordt in zekere zin als morfologisch principe
aanvaard. Historische ruimtelijke structuren worden geamputeerd en blijven als Fremdkorper aanwezig in nieuwe
plannen. Een ruimtelijk plan wordt in een keer gebouwd en
dan geacht a£, een gereed produkt, te zijn. Eindproduktplanning wordt gestimuleerd door de enorme woningbehoefte na
de tweede wereldoorlog en de sterke rol van de overheid op
het gebied van volkshuisvesting. De ontwerpen worden vervolgens volledig volgens plan gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot eerdere periodes. Het plan Ruckert is bijvoorbeeld
slechts voor een klein gedeelte volgens het oorspronkelijke
stedebouwkundig on twerp gerealiseerd.

Til burgers staan in het algemeen afwijzend tegenover huisvesting in hoogbouw. Zolang er grote woningnood was
waren velen gedwongen deze woonvorm toch te accepteren .
Met het verminderen van het woningtekort trekken echter
zij die daartoe de mogelijkheden hebben weg. Dit resulteert
in sociale problemen en verval van sommige flats.
Verruiming van de woningmarkt maakt ook een andere
houding ten opzichte van woningbouw noodzakelijk.
Woningbouw, architectuur en stedebouw evolueert van
huisvestingsopgave naar marketingprobleem.

Kenmerkend voor de periode 1960 tot 1980 is het feit dat
over stedebouwkundige vormgeving niet gesproken wordt,
deze blijft impliciet. Vanuit functionalistisch stand punt
gezien is deze houding te verklaren. In deze opvatting wordt
verondersteld dat de vorm als logisch voortvloeisel van de
functionele eisen als het ware vanzelf ontstaat. Praten over
functie is daarom voldoende om vorm te rechtvaardigen . In
de praktijk leidt dit er toe dat vormgeving van plannen een
mysterieuze 'zolderkamer'-bezigheid voor stedebouwkundigen wordt, buiten elke waarneming of controle. De relatie
tussen gekozen ontwerp-oplossingen en het functioneren
van een plan wordt niet aangegeven. Plannen voldoen alleen
form eel aan een beperkt aantal vooraf vastgestelde functionele eisen.
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In de jar en zestig ontstaa teen hierarchie van ruimtelijke
planniveau's, van landelijke, via provinciale en regionale,
naar structuur-, deel- en uitwerkingsplannen. Op stedelijk
niveau betekent dit een onderscheid tussen structuurplanen
op stadsniveau en deelplannen op wijkniveau. Deze laatste
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206. Dee! van het plan van uitbreiding in hoofdzaken in 1955, gebaseerd op het plan van 1953 (zie 191).
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zijn op hun beurt weer onderscheiden in globale- en uitwerkingsplannen.
In het navolgende zal ingegaan worden enkele algemene
principes ofwel stedebouwkundige concepten die aan de stedebouwkundige inrichting en vormgeving van de 60-erjarenplannen ten grondslag liggen.
De functionele stad

De functionele stedebouw, ook wel aangeduid met 'functionalisme' is ontwikkeld vanuit een optimistische visie op
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden van techniek en industrie. Hieruit resulteert een geloof
in een sterk getechniseerde en gesocialiseerde toekomstige
ideale samenleving. De beginselverklaring van het CIAMcongres in La Sarraz (1928) kan gezien worden als de meest
duidelijke formulering van het functionele stadsconcept:

2

3

4

5
207. Ontwerp Koningsplein: Stedebouw als abstracte compositie.

Stedebouw is de organisatie van alle functies van het collectieve Ieven in de stad en op hetland. Stedebouw kan
nooit door esthetische, doch uitsluitend door functionele
aspecten worden vastgelegd (form follows function).
De vier hoofdfuncties van stedebouw: wonen, werken,
recreatie en verkeer, moeten worden geordend in daartoe
aangepaste gebieden; het principe van functiescheiding,
ofwel 'zonering'.
Een zo efficient en economisch mogelijke uitwisseling
tussen wonen, werken en recreeren, kan bereikt worden
door middel van een rationeel verkeerswegennet en scheiding van verkeerssoorten .
Op basis van een volgens sociale en economische grondwetten vastgestelde bevolkingsdichtheid wordt de verhouding tussen woon-, sport-, parkeer-, en verkeersoppervlakten vastgesteld.
Voor de verschillende functies moet Iicht, Iucht en ruimte
worden gecreeerd.

In de slotverklaring van het vierde CIAM-congres (1933),
het Chartre d'Athenes, worden deze uitgangspunten, door le
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Corbusier, in heuse stedebouwkundige regels omgezet. Na
de tweede-wereldoorlog worden deze regels door velen over
de gehele wereld als een soort stedebouwkundige bijbel
gebruikt.

duceerd tot 'verplaatsen' (van A naar B). Bij het verplaatsen
ligt het accent bovendien op het verplaatsen per auto, niet
aileen instrument van een toenemende individuele mobiliteit, ook symbool van de vooruitgang.

Tuinstad

Relatie tot de wijkgedachte

Hoewel dit niet door de initiatoren en aanhangers van 'functionele stad' zelf wordt aangegeven, sluit het concept aan bij
de tuinstad gedachte die aan het einde van de negentiende
eeuw in Engeland werd ontwikkeld en daarna veel aanhangers vond. Expliciet zijn de overeenkomsten: pleidooi voor
licht, Iucht en veel groen in de stad; afwijzen van functiemenging; geloof in de heilzame werking van een goede stedelijke omgeving; ethisch-opvoedende houding van ontwerpers ten opzichte van bewoners. Verder kenmerkt het functionalisme zich, wellicht nog sterker dan de tuinstadgedachte, door een in de grond anti-stedelijke houding. Het functionalisme stelt grootschalige, open ruimtelijke structuren
voor als vervanging van de traditionele stad. Recent is de
tuinstadbenadering door A. Corboz gekarakteriseerd als
'stedebouw naast de stad', het functionalisme als 'stedebouw tegen de stad'. Nochtans, in de praktijk van de stedebouw wist men tot een zekere synthese te komen van functionele stad en tuinstad.

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de wijkgedachte, die
voor de na-oorlogse Nederlandse stedebouw een belangrijk
denkkader heeft gevormd. Vooral het streven naar menselijke gemeenschap en opvoeding van de jeugd speelde hierbij
een rol. Begrijpelijk dat dit soort benadering nauw aansloot
bij het traditionele kerkelijke denken in termen van
parochies. Hoewel de wijkgedachte veel meer bij het traditionele mensbeeld aansluit dan het functionele stadsconcept, is dit concept eveneens ontstaan vanuit kritiek op de
moderne samenleving. De wijkgedachte werd dan ook mede
een van de constituerende principes van de naoorlogse
Tilburgse uitbreidingswijken. Samenvattend:
In Til burg en op veel andere plaatsen in Nederland worden
functionalisme en wijkgedachte dus tegelijkertijd omarmd.
Hiervoor zijn als redenen aan te geven:

In de Tilburgse situatie treedt het samengaan van functionalisme en tuinstadgedachte visueel met name naar voren
omdat er, in tegenstelling tot veel uitwerkingen van functionalistische ideeen elders, relatief veellaagbouw in de
plannen wordt opgenomen. Dit is overigens op zich niet in
strijd met het concept van de functionele stad, data priori
was bedoeld als denkmodel. Immers: hoewel er duidelijke
stedebouwkundige regels bij horen is het geen vormgevingsconcept. Zoals eerder opgemerkt, werd verondersteld dat de
vorm als het ware vanzelf uit de functie zou ontstaan.
Als kanttekening bij het concept van de functionele stad
moet worden opgemerkt worden dat hierin de functies:
wonen, werken, recreatie en verkeer, wel in heel enge zin
worden opgevat. Zo wordt de betekenis van 'verkeer' gere-
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Overeenkomsten tussen de beide benaderingen, te we ten:
negatieve houding ten opzichte van de traditionele stad;
ethische-belerende benadering; geloof in de maakbaarheid
van mens en samenleving via het ontwerp van de gebouwde omgeving; benadrukking van de gedachte dat het individu onderdeel is van het collectief.
De ideeen van de wijkgedachte zijn naar kerkelijke termen vertaald [de kerk als kern van de wijk) en daardoor
vergaand ontdaan van mogelijke negatieve associaties.
Met name in het zuiden drukte de kerk een belangrijk
stem pel op de samenleving, zoals al eerder is opgemerkt.
Het functionalisme werd ontdaan van zijn radicale kanten. Wat bleef was een planvormingsprincipe. De wijkgedachte washier naadloos in te passen. Parochies en kerken konden worden opgenomen in de functionele geleding van wijken, gebaseerd op loopafstanden.
Wegenpatroon en groenstroken leenden zich uitstekend
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Structuurplan Oude Stad
In de periode na de oorlog is de meeste aandacht uitgegaan
naar uitbreidingswijken. Om eerder vermelde redenen
wordt er in de jaren zeventig nieuwe aandacht gegeven aan
de oude stad. In 1975 verschijnt het 'Structuurplan Oude
Stad'. Hierin krijgt een voorzichtige aanpak, gericht op
behoud, de overhand. (209- 210)

voor de in de wijkgedachte gewenste duidelijke scheiding
van wijken.
'Functionele tuinstad'

Na de oorlog was het oplossen van de woningnood een van
de grootste opgaven voor de samenleving. Het ging hierbij
om het inhalen van het kwantitatieve woningtekort. De
'Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid'
van minister Bogaers ( 1963) vestigde derhalve sterk de
nadruk op stimulering van rationele bouwwijzen door middel van gei:ndustrialiseerde bouwmethodes om zowel snel te
kunnen bouwen, als de kosten te kunnen beheersen. Het
Bouwcentrum ontwikkelde een voorbeeld-flat die overal in
den lande navolging vindt.
Binnen het functionele stadsconcept is het mogelijk om snel
te bouwen en grootschalige nieuwbouwwijken te realiseren.
Niet zozeer de kwaliteit van de woonomgeving als wel de
rationaliteit van het bouwproces zijn bepalend geworden
voor het on twerp van de stadsuitbreiding. Omdat de oude
stad chaotisch is en het voortborduren open aansluiten bij
de bestaande structuur tot problemen leidt, worden zelfstandige nieuwbouwwijken ontworpen. Zo ontstaat een
stadsconcept dat de concepten van de functionele stad en de
wijkgedachte verenigd: de functionele tuinstad.

'Buurt-gedachte'
De wijkgedachte is vrij snel door de feitelijke maatschappelijke ontwikkelingen achterhaald . De samenleving werd
veel diverser dan verondersteld. Voorzieningen vereisten
bovendien een steeds grater draagvlak. Toch blijkt het principe van de wijkgedachte een opmerkelijk veerkracht te
hebben. In de jaren zeventig is het gedachtengoed hiervan
terug te vinden in wat de 'Buurtgedachte' zou kunnen worden genoemd ('Bouwen voor de buurt'). Opvallend genoeg
wordt deze omvorming gei:nitieerd vanuit dezelfde politieke
hoek waaruit enkele decennia eerder de felste bestrijders
van het traditionalisme voortkwamen. De buurtgedachte is
een idealisering van het leven in, met name, oude buurten.
Evenals in de oorspronkelijke wijkgedachte wordt er
gestreefd naar voorzieningen op buurtniveau (het ideaalbeeld van 'de winkel op de hoek'). De buurt wordt gezien als
sociale basis-eenheid waaraan vormen van zeggenschap
moet worden toegekend. Een goede buurt moe ten de basis
vormen voor maatschappelijk welbevinden.

Midden jaren zeventig tot 1980

Nieuwe verkavelingsvormen
Midden jaren zeventig verandert de houding ten opzichte
van stedebouwkundige ontwerpen. Het grootschalige,
rechtlijnige karakter van de eerdere plannen wordt doorbroken. Verkavelingen worden grillig, willekeurig, toevallig.
Het plan De Blaak, dat eind jaren zeventig wordt gebouwd,
is een voorbeeld van zo'n geheel andere stedebouwkundige
uitwerking dan de voorgaande plannen. Daarbij moet wel
aangetekend worden dat De Blaak een wijk is voor huisvesting van hogere inkomens. Daardoor is slechts een eerlijke
vergelijking mogelijk met de villapark-achtige gedeelten
van wijken uit de jaren zestig.
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Vorm van de ruimtelijke hoofdstructuur

De ontwikkeling van woonwijken in de periode 1960- 1980
heeft plaatsgevonden in drie stappen, overeenkomstig de
hierarchie van ruimtelijke planniveau's. Eerst zijn de gebieden bepaald die voor stadsuitbreiding in aanmerking kwamen . Dit is in eerste instantie vastgelegd in bet 'Plan in
hoofdzaken' van 1953. (191) Later is besloten Tilburg-Noord
aanzienlijk grater te maken dan in dit plan is aangegeven .
Daarna is voor elke wijk een plan in hoofdzaken ontwikkeld. In deze plannen is de hoofdwegenstructuur en de verdeling van bestemmingen vastgelegd. Tenslotte heeft een-
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212. Bandstadmodel, Verkeersplanologische commissie.
1969.

Bestaande weg

-

Geplonde weg
Geplande City Ring

-

Uitg.....,..rdeCityRing

(olle~ docw'brookplonnen)

r-----J.-..L~
------

211 . De city ring, antwerp 1969,(zie ook: 205).
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uitwerking in delen plaatsgevonden. De afmetingen van de
uitbreidingsgebieden en de indeling in wijken was in hoofdzaak gebaseerd op een rekenmodel. Dit is vervolgens in geometrische vormen vertaald die zo min mogelijk bei:nvloed
worden door lokale gegevenheden. Het denken over vormgeving beperkt zich tot lijnen en vlakken. Dit komt goed op
de plankaarten tot uitdrukking. Illustratief voor het denken
in deze periode zijn bijvoorbeeld de voorstellen voor nieuwe
verkeersverbindingen in de binnenstad . Deze worden
behandeld als abstracte lijnen, met geen woord wordt gerept
over de vergaande ruimtelijke consequenties en invloed op
het karakter van de bebouwde omgeving die deze voorstellen zullen hebben.
Concepten op groot schaalniveau
In de peri ode 1960 -1980 spelen slech ts een kl ein a an tal
bewust ontworpen vormconcepten op stadsniveau een rol:
In het 'Plan in hoofdzaken' van 1953 werd een assenkruis
voorzien bestaande uit de westelijke ringweg en de verlenging daarvan als noord-zuid as en de verbinding stationhogeschoollthans Universiteit Brabant) als oost-west as.
Dit concept is inderdaad uitgevoerd. (zie: 187-190, 201,
255 )
In het 'Acht-jarenplan ' werd het concept van de 'Cityring'
in de binnenstad gei:ntroduceerd. (211)
In het rapport van de Verkeersplanologische Commissie
uit 1969 werden de vormconcepten bandstad (212) en vingerstad 1213) tegenover elkaar gezet als keuzemogelijkheid. Hierover werd enige tijd discussie gevoerd door
onder andere de dienst Publieke Werken en het
Stadsgewest Til burg. De dienst Publieke Werken is voor
het bandstadmodel, te ontwikkelen langs de spoorlijn
Breda-Eindhoven. Hoewel de latere uitbreiding Reeshof
inderdaad in deze richting plaatsvindt, is de invloed van
het concept uit 1969 niet direct aanwijsbaar.

213. Vingerstadmodel, Verkeersplanologische commissie, 1969.

214. Omkerende beweging centrum-randgebied.

Een 'concept' op stadsniveau dat achteraf kan worden
geconstateerd, is een 'beweging van binnen naar buiten'. De
stad breidt zich geweldig uit. Vervolgens trekken activitei-

PERI ODE 1960-1980

190

STEDELI)KE EXPANSIE EN BEHOUD VAN DE OUDE ST AD

Schons
Hiermee wordt bedoeld de oude Tilburgse nederzetting
Heikant. Deze wordt geheel omsloten door een nieuwe wijk
die de naam Heikant krijgt. Handhaving van het oude
Heikant is in die tijd uitsluitend beargumenteerd vanuit
financieel oogpunt; sloop zou teveel kosten . Functioneel is
handhaving 'aanvaardbaar' gemaakt door Heikant te gebruiken om kleine industrie te concentreren. De naam Schans
komt voor op de topografische kaart van 1860.

ten en bewoners naar die uitbreidingen. De oude kern wordt
daarbij 'uitgehold'. Eind jaren zeventig vindt een beweging
terug plaats, de kern wordt weer 'gevuld'. (214)

TYPOLOGIE EN ELEMENTEN OP
STADSNIVEAU
Typologie

Koningsplein
De diverse ontwerpen voor het gebied rond het voormalige
paleis vormen een hoofdstuk apart in de stedebouwkundige
geschiedenis van Til burg. Dat dit gebied zo in de belangstelling stand heeft diverse oorzaken: de wens om een stedelijker binnenstad te maken; de slechte toestand van de wijk
'Koningswei'; de noodzaak om een nieuw marktplein te
maken; aanleg van de zuidelijke cityring; de wens om in dit
gebied een aantal voorzieningen te concentreren.
De oudste plannen ( 1939) zijn afkomstig van stedebouwkundig adviseur van der Laan. (218) Deze zijn later (1952)
gewijzigd en aangevuld door zijn opvolger Komter. Deze
wijzigde zijn eigen voorstel ook nag enkele mal en, onder
andere in 1952 en in 1958-1960 (219). Uiteindelijk is er door
bureau Van den Broek en Bakema een on twerp gemaakt
(1965), aanzienlijk grater van schaal. (220, 207). Dit is in uitvoering genom en. Om diverse redenen stagneerde de uitvoering, onder andere omdat grate ontevredenheid ontstond
over het 'onherbergzame' karakter van het plein.

De stedebouwkundige typologie waarvan in Tilburg in de
onderhavige periode gebruik wordt gemaakt, verschilt niet
van de typologie die in andere steden van Nederland wordt
toegepast, te we ten:
Buitenwijken als afgeronde stedebouwkundige eenheden.
Grote industrieterreinen (In Til burg: Kraaiven en Loven.)
Grote recreatievoorzieningen, met name: sportparken en
zwembaden, alsmede:
Wijkparken (In Til burg: Het Wandelbos, Stokhasselt,
Quirijnstok, de voltooiing van het Leypark. )
Autosnelwegen
In deze typologie herkennen we nadrukkelijk de categorieen
van de functionele stad: wonen, werken, recreatie en verkeer.
Elementen
Als herkenbare elementen op stadsniveau kunnen worden
genoemd:

Overige bebouwing stadsniveau
Maria ziekenhuis (221)
Nieuw Elisabeth ziekenhuis
Crematorium
Hogeschool[thans Universiteit) (222)
Station (223)
Overbouwing Paleisring, de 'Katterug' (oorspronkelijke
aanduiding: 'kernwandgebouw')
Diverse bejaardentehuizen, kantoren, etc. [224)
Nieuw stadhuis ('de Doodskist')

Infrastructuur
Havenbekken Loven
(voltooiing) Hoogspoor
Spoorweghalte Tilburg-West
De Cityring, een verkeersconcept afkomstig uit het 'Achtjarenplan' van 1954. Gerealiseerde del en: doorbraak bij
Besterd; herstructurering Heuvel en Piusplein; zuidelijk
deel van de ring. (217)
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215. Stedebouwkundige typen op stadsniveau 1960-1980.
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217. De schouwburgring, een gerealiseerd dee! van de ontworpen
cityring.

219. Plan voor een nieuwe markt, A. Komter 1960.

218. Plan tot herinrichting van het gebied bij het paleis en de
Heikese kerk, ). v.d. Laan 1939.

220. Plan Koningsplein, v.d. Broek en Bakema, 1969.
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221. Het Maria ziekenhuis, geopend 1966.

223. Het nieuw e station.

222. Katholieke Hogeschool, thans Katholieke Universiteit
Brabant.

224. Bejaardentehuis 'Ki evitshorst'.
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226. Eilandjes in het groen of in het niets.

WINKELS

227. 'kamerschermen'.

225. Hierarchie in plannen uit de jaren zestig.
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De schouwburg
Het Kantongerecht

DE VORM VAN DE WOONWIJKEN
Hierarchie als structurerend principe
Was de hoofdindeling van de nieuwe stadsuitbreiding voornamelijk gebaseerd op een rekenmodel, in de geleding van
de uitbreidingsgebieden speelde de wijkgedachte gecombineerd met functionalistische denkbeelden een belangrijke
rol. Wijken werden nadrukkelijk van elkaar gescheiden door
brede groenstroken en wegen, plankaarten geven een beeld
van een soort 'eilanden in het groen'. Wijken zijn op hun
beurt ingedeeld in buurten . De grootte hiervan wordt
bepaald door de omvang van een parochie. Wegenpatroon en
voorzieningenstructuur zijn streng hierarchisch opgezet.
(225) Elke buurt heeft een centrum, bestaande uit kerk,
parochiehuis, school en buurtwinkels. Elke wijk heeft een
wijkwinkelcentrum. Op dezelfde lokatie worden eventuele
voorzieningen op wijkniveau gesitueerd, bijvoorbeeld een
garage of bejaardentehuis. Elk stadsdeel heeft een stadsdeelcentrum met daaromheen voorzieningen op stadsdeelniveau, bijvoorbeeld een sporthal. De hier geschetste ideaaltypische opzet is in de praktijk verstoord door maatschappelijke ontwikkelingen: afname van de kerkelijkheid waardoor
veel minder kerken zijn gebouwd dan gepland; verandering
van de distributiestructuur waardoor buurtwinkelcentra
wegkwijnden.
Eveneens hierarchisch van opzet zijn de recreatievoorzieningen. Op het niveau van de directe woonomgeving zijn dit
speelterreintjes (een nieuw stedebouwkundig type). Op
buurtniveau zijn er 'trapvelden', 'buurtgroen', buurtparkjes,
parochiehuizen (aanvankelijk) en buurthuizen. Op wijkniveau worden sportvelden, sporthallen en wijkparken voorzien. Plan ten, bomen en gras worden aangeduid met 'groen'.
Het gebruik van deze term duidt op een abstracte benadering; natuur wordt gereduceerd tot glad de grasvelden en geo-
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metrische perken; bomen worden gezien als abstracte objecten. Groen wordt, behalve in de genoemde rekreatieve voorzieningen, op ruime schaal in de plannen toegepast, onder
andere in zogenaamde 'groenstroken'. Groenstroken begeleiden wegen of worden gesitueerd bij middelhoogbouw en
hoogbouw ter compensatie van het gebrek aan prive tuinen.
Daarnaast wordt groen gebruikt om draaiingen en moeilijke
hoeken in de bebouwingsstructuur op te vangen, dit is een
voortvloeisel uit de verkavelingswijze (zie het betreffende
tekstgedeelte in het vervolg van dit hoofdstuk).
Ook de wegenstructuur is hierarchisch en volledig gebaseerd op autogebruik. Vanuit een hoofdwegennet met brede
wegen met gescheiden ban en, takt het interne wijkwegennet af. De hoofdstraten hiervan omkaderen de buurten.
Binnen de buurten nemen de straten in grootte af. Soms
worden op het laagste hierarchische niveau lusvormige ontsluitingen of parkeerpleintjes toegepast. De hoofdwegenstructuur wordt autonoom vormgegeven, los van de ontwerpen van de buurtjes. Op plankaarten ontstaat een beeld van
'eilandjes in het niets': vlakken (die later met een verkavelingsontwerp moe ten worden ingevuld) met daartussen lege
stroken. Die lege stroken worden later opgevuld met wegen,
en eventueel groenstroken. (225, 226)
Morfologie
Binnen de hiervoor genoemde randvoorwaarden worden de
stedebouwkundige ontwerpen verder uitgewerkt. Eerder
werd opgemerkt dat het functionalisme eigenlijk geen regels
voor vormgeving voorschrijft. In naam is vormgeving tahoe.
In feite ontstaat er vaak een soort bewuste 'niet-vormgeving', waarbij er dan a£ en toe moeite wordt gedaan om iets
zodanig vorm te geven, dat het er uitziet als 'niet-vormgegeven'. Voorbeelden hiervan in Til burg zijn het situeren van
garageboxen langs hoofdwegen, het leggen van flats met de
achterkant naar een representatieve weg en het in het niets
laten eindigen van wegen. Toch ontstaan er ondanks deze
houding in de Nederlandse praktijk een aantal morfologische principes die ook in Tilburg zijn terug te vinden:
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228. T)'llologie wijkopbouw.
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a 3 clusters vormen samen een buurt

229. Stempelstedebouw.
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traditionele benadering

functionalistische benadering
- - - - - - - - - - - I

Situering grootschalige bebouwing
Hoogbouw wordt vooral gesitueerd langs hoofdwegen en
grate stedelijke ruimtes, de hoogte en lengte evenredig
aan de maat van de ruimten. Dit zou een 'barok' vormprincipe kunnen worden genoemd. Heel duidelijk is dit
principe toegepast bij de oost-west-as station- universiteit
en langs de Cityring-zuid. In tegenstelling tot de barokstad blijven de straatwanden echter abstract.

dominant sinds de joren zestig
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de stroat als uitgangspunt

'------

Gebouwen, met name hoogbouw, worden oak vaak
behandeld als bovendimensionale 'kamerschermen' of
'zetstukken' in de onbestemde leegte van de tuinstadomgeving. (227)
Met deze decorstukken worden abstracte composities
gemaakt: de stad als gebouwde maquette. Een kenmerkend voorbeeld is het plan van Van den Broek en Bakema
voor het Koningsplein. (zie 207)

een basiselement als uitgangspunt

de stroat is restruimte

0

Door een menging van hoogbouw, die als stedelijk wordt
gezien, en laagbouw, representant van de tuinstadgedachte, wordt gepoogd aan compromis-woonomgeving te
maken: stedelijk en tach tuinstad.

D-lJ[J
duidelijke scheiding openbaar-prive
gesloten bovwblok , gesloten straatbeeld

In het midden van de wijk, of buurt wordt de centrale
voorziening oak vaak gemarkeerd met hoogbouw. Zo ontstaat een morfologisch concept dat als 'soepbord-met-bal'
zou kunnen worden omschreven. (228)

inkijk
open bebouwing , strokenbouw

Stempel-stedebouw
De vormgeving van de woonbebouwing in een wijk wordt
uitgewerkt volgens het principe van de 'stempel-stedebouw'. Bij deze vormgevingsmethode wordt uitgegaan van
een 'basisstempel ', dat gevormd wordt door een rechte rij
van 6- 10 gelijke woningen (een enkele keer meer) met
voor- en achtertuin. Grootte van woningen en tuinen zijn
vastgesteld volgens norm en. In Til burg werd als norm voor
eenvoudige eengezinswoningen 100m2 grondoppervlak
gehanteerd. De vorm van het 'basis-stempel' wordt enerzijds bepaald door de wens alle bewoners exact gelijke
woningen en tuinen aan te bi e d en, anderzijds door de

230. Vergelijking traditionele benadering, functionalistische
benadering.
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231. De wijk Quirijnstok, gebouwd vanaf 1969 (opname 1977).
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236. De Blaak, fragment van het bestemmingsplan, 1975.
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gedachte dat lange rechte rijen sneller en goedkoper in
massa te fabriceren zijn. Een 'basisstempel' kan ook bestaan
uit een middelhoge portiekflat (3 of 4 woonlagen) of een
galerij- of torenflat. Met behulp van het 'basis-stempel' worden elementaire blokken gevormd. Deze vormen op hun
beurt de basis van kleine of grotere clusters. In dergelijke
clusters kunnen ook 'basis-stempels' gemengd worden, bijvoorbeeld eengezinswoningen met middelhoogbouw . De
rigide vormgeving van clusters kan eventueel via vervormingen enigszins aangepast worden. Een aantal gelijke clusters vormt samen een buurt. (229)
In Tilburg is de stempel-stedebouw in aile uitbreidingen van
de jaren zestig toegepast, het meest rigide in de wijk
Stokhasselt.

kleine bedrijven in de woonwijken worden gepland IDit overigens in afwijking van de functionalistische principes die
een strikte scheiding van functies voorstaan). Daarnaast
worden woningcategorieen als ontwerpcategorie gehanteerd . De achterliggende gedachte, volgens het 'form-follows-function- concept' is, dat een afwisseling in woningcategorieen automatisch een afwisselende woonomgeving zal
opleveren zonder dat daarvoor andere ontwerphandelingen
nodigzijn.

Restruimten
Een karakterisitieke eigenschap van wijken ingevuld met
stempel-stedebouw is, dat de straat in feite restruimte is
geworden, waar deze in voorgaande peri odes een stedebouwkundig basistype was. (230) Rijen woningen staan vrij willekeurig met voorkant, achterkant of kopse kant naar de
straat gekeerd. Door het strikte rech thoekige karakter van
stem pels en clusters ontstaan er ook restruimtes bij onderlinge aansluitingen en hoekverdraaiingen. Deze worden
gevuld met groen. Deze eenvoudige oplossing van on twerpproblem en wordt gerechtvaardigd vanuit de tuinstadgedachte. In die tijd maakt niemand zich nog z orgen over de
beheerskosten van a! dit groen.

In de naoorlogse plannen is voorzien dat door de geweldige
uitbreiding van Tilburg het oude centrum onder druk zou
komen te staan. De discussie hierover werd vooral bepaald
door de verkeersproblematiek. Oplossingen werden gezocht
in grootschalige veranderingen, zoals verkeersdoorbraken
en volledige herbebouwing van gebieden na kaalslag. Welk
architectonisch/stedebouwkundig beeld daarbij voor ogen
stond Ia is dit a! het geval was) is nergens explicie t gemaakt.
Waarschijnlijk was het een vaag beeld van een naar functionalistische principes volledig gereconstrueerde stad. Door
verschillende oorzaken die eerder ter sprake kwamen, blijkt
dit beeld in het begin van de jaren zeventig niet houdbaar.
Dit resulteert in een veranderend beleid, meer gericht op
behoud van het bestaande en kleinschalige ingrepen . In
1975 verschijnt het 'Structuurplan Oude Stad'.

In afbeelding 232- 235 wordt een analyse gegeven van de
morfologische opbouw van de wijk Stokhasselt.
Morfologie na 1975

Afwisseling en levendigheid
De term en afwisseling en levendigheid komen in meerdere
plantoelichtingen uit de periode 1960 -1980 voor, deze worden echter niet expliciet in stedebouwkundige vormgeving
vertaald. Wei is in sommige plannen waar te nemen dat een
veelheid aan verschillende clusterpatronen wordt toegepast
in plaats van een en hetzelfde patroon in de gehele wijk te
herhalen. Ook komen regelmatig kleine uitzonderingen op
ontworpen patronen voor. Dit kan echter ook een uitdrukking van de eerder genoemde anti-ontwerphouding zijn.
Levendigheid wordt wei functioneel vertaald in de zin dater
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De hernieuwde aandacht voor de oude stad is voor een
belangrijk dee! ingegeven door een breed aanwezig gevoel
van ontevredenheid over de vormgeving van woonwijken
uit de jaren zestig. In de probleemanalyse van het structuurplan wordt echter nauwelijks ingegaan op morfologische
aspecten. In deze zin ademt het plan de geest van het functionalisme. Ook de uitwerking wordt hierdoor getekend.
Deze bestaat voornamelijk uit doelstellingen waarvan er
zeer weinig betrekking hebben op vormgeving. Voor zover
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237. De Blaak, fragment van het uitwerkingsplan 'de Blaak II', 1977
Een aaneenschakeling van directe woonomgevingen met een
knusse vormgeving.
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dit het geval is wordt meestal slechts een gewenste sfeer
aangeduid, bijvoorbeeld 'herkenbaarheid' of 'aantrekkelijkheid'. Evenals in de jaren zestig wordt er feitelijk van uitgegaan dat de vorm automatisch uit de functie zal volgen. Een
verschil met de jaren zestig is wel dat 'functie' in dit geval
niet uitsluitend een getalmatige aangelegenheid is maar ook
een zeer groot aantal normatieve doelstellingen om vat
(insluit). Hiernaast wordt er waarschijnli jk impliciet van
uitgegaan dater onder de betrokkenen bij het planvormingsproces toch overeenkomstige bee lden bestaan van de
gewenste soort vormgeving. Dit beeld kan omschreven worden als: de knusse woonstraat waaraan huizen liggen met
een niet-zakelijke vormgeving (hoekjes, verspringingen,
gebouwen uitgevoerd in baksteen ). Woonstraten worden
ingericht met straatmeubilair, aparte trottoirs en rijbanen
voor autoverkeer verdwijnen: het 'woonerf' ontstaat en
krijgt later ook juridische status.(236)
Vormgevingsconcepten op iets groter schaalniveau ontbreken. Dit uit zich in de wijk De Blaak die slechts een aaneenschakeling is van directe woonomgevingen I 'plekken ' ).
Waterpartijen slingeren zich weliswaar door het hele gebied
maar krijgen een fragmentarische vormgeving. Het enige
duidelijke grote element is een oude spoordijk die wordt
gehandhaafd. Het zoveel mogelijk handhaven van bestaande
elementen (wegen, gebouwen, bomen) is overigens een algemene tendens uit de jaren zeventig. (237)

STEDEBOUWKUNDIGE PRINCIPES, TYPOLOGIEEN EN ELEMENTEN OP HET KLEINERE
SCHAALNIVEAU
De in de periode 60-80 toegepaste stedebouwkundige typologie wordt hier opgesomd in relatie tot een tweetal belangrijke stedebouwkundige structuur-principes, te weten de
geometrische en hierarchische opbouw.

Type ruimte en bebouwing
De indeling en ordening van ruimte en bebouwingsmassa
steunt in hoge mate op de geometrische opbouw van de
hoofdstructuur, waarbij de auto-ontsluiting in eerste instantie bepalend is.
Laagbouwwoningen

Kenmerkend is het massaal voorkomen van gelijke of praktisch gelijke woningen, overwegend geschakeld in linea ire
woningrijen (stroken) met tuintjes, die orthogonaal worden
gerangschikt. Standaard-woonhuizen hebben een gevelbreedt e van circa zes meter (breedtes tot zeven meter
komen sporadisch ook voor) twee verdiepingen en zadeldak.
Kenmerkend voor de architectonische uitwerking van
gebouwen (huizen incluis) is overvl oedig glasgebruik.
Gebouwen worden vaak gekenmerkt door een gevelopbouw
van afwisselende horizon tal e stroken glas en borstwering
(steen, en soms hou t of een ander pia a tma teriaal, zoals
asbestcement). De jaren zestig en zeventig kennen een eigen
kenmerkende architectuur die een evolutie is van die uit de
jaren vijftig. Gebouwen worden over het algemeen uitgevoerd met bakstenen gevels. Huizen uit de jaren zestig hebben traditionele schoorstenen. Schoorstenen worden geleidelijk niet meer toegepast als in de jaren zeventig op grote
schaal centrale verwarming zijn intrede doet.
Door het toenemende aantal radio- en televisieantennes
ontstaan in de jaren zestig ware 'antenne-wouden ' op de
daken. Gaande de jaren zeventig worden deze vervangen
door centrale masten voor hele buurten.
Belangrijke woningtypen toegepast in de periode 1960 -1 980
zijn:
Doorzonwoning, een type ontstaan in de jaren vijftig (238)
Drive-in woning (239)
Twee-onder-een-kap woning met zadeldak
Tevens: de bejaardenwoning als architectonisch en functioneel type.
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238. Doorzonwoning.

239. Drive-in woning.
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4

bouwlagen
( later max. 3)

plint': bergingen /garages

gesloten trappenhuis
galerij

240. Portiekflat lvooraanzicht).

prive balkons

semi openbaar
trappenhuis en lift

241. Galerijflat.

'plint' met bergingen

PERI ODE 1960-1 980

207

STEDELI)KE EXPANSIE EN BEHOUD VAN DE OUDE STAD

242. Woonbebouwing Tilburg Noord.

244. Voorbeeld van een buurtwinkelcentrurn uit de jaren zestig:
Verdiplein in de wijk Stokhasselt.

243. Doorzonwoningen (voorgrond), Drive-in woningen (links) en
galerijflats (achtergrond) in Til burg Noord.

245. Benzinestation.
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Hoogbouw
Naast laagbouw treffen we de toepassing aan van hoogbouw, zowel hoge woonflats ltwaalf lagen en hager) als middelhoogbouw in de vorm van portiekflats. (240)
Nieuw voor Til burg is het type van de galerij-flat. (241)

banen, begeleid door ruime groenstroken;
Wijkontsluitingsweg, zich kenmerkend door een breed profiel, bomen, meestal ook groenstroken;
Buurton tsl ui tingsweg;
Woonstraat;
Parkeerpleintjes.

Flats worden opgevat als individuele grootschalige gebouwen in de open ruimte. Flat-bebouwing wordt ook gebruikt
als wand, als 'plaatvormig gebol)w', als 'kamerscherm' .

Open ruimte
Gebouwen en huizenrijen worden geplaatst als blokken in
een 'leeg veld'. Grote gebouwen zoals kantoren, bejaardentehuizen, etc. worden volledig vrijstaand geplaatst. Ten
opzichte van de vorige peri odes neemt de hoeveelheid open
ruimte in de bebouwde omgeving enorm toe.
Stem pels
Kenmerkend is de stempel-stedebouw met kleine varia ties .
In het algemeen kan worden gesteld:
De lineaire huizenrijen met tuintjes of flatbebouwing fungeren als stedebouwkundig basiselement. Uit de stempels
worden clusters gevormd.
Per definitie worden de rijen huizen losgekoppeld, zodat
geen gesloten hoeken ontstaan. Het traditionele type van
het gesloten of half-gesloten bouwblok is verdwenen en
wordt als het ware vervangen door: het semi-open en open
bouwblok door middel van strokenbebouwing.
Strokenbouw, waarbij de voorkant tegenover de achterkant is geplaatst, komt voor.
Door de vormgeving van de stem pels en clusters ontstaan
restruimtes. Straatvorming speelt geen rol, oak de straat
wordt restruimte. (230)
· Typologie van wegen en straten
D e hierarchische opbouw van het verkeersstelselleidt tot
de volgende typologie van wegen en straten:

Typologie voorzieningen
De hierarchische opbouw van de voorzieningenstructuur
leidt tot de volgende typologie van winkelcentra:
buurtwinkelcentrum;
wijkwinkelcen trum;
stadsdeelwinkelcentrum.
Wat de recreatieve voorzieningen betreft geldt eenzelfde
hierarchische opbouw, bijvoorbeeld:
speelterreintje, trapveld;
buurtpark/gymzaal;
wijkparkfsportvelden/sporthal.
Overige typologieen

Groen
Naast grootschalige goenstructuren, wijk- en buurtparken,
kleinere groenelementen, zoals trapveldjes, groene 'opvul 'stukken, voortuinen en de groenstrook.
Straatmeubilair
Kenmerkend straatmeubilair uit deze periode: gegalvaniseerde lantarenpalen (halve boog en staand model) prullenbakken, bloembakken. (Op het woonerf: 'stoepgroente'.)
Om het gebruik van het trottoir als fietspad te beperken:
·
slalom-hekjes.
Type wegdek/grondvlak
Betonnen trottoirtegels (30 x 30 em) worden op grate schaal

Hoofdontsluitingsweg, meestal een weg met gescheiden rij-
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Eind jaren zeventig doet het woonerf zijn intrede.
(242,243,244,245)

209

STEDELIJKEEXPANSJEENBEHOUDVANDEOUDESTAD

d .. ken uitde
\{aarten van sta swl\
de
ndevo l gen
85
d . atie weer van 19 .
246. De Reit. Dez.e e
. d 1960-1980 geven e SitU
peno e
'

pE.RlODE. 1960-1980

210

STOKHASSELT

HEIKANT

249. Tilburg Noord, bestaande uit: Stokhasselt, Heikant en
Quirijnstok.
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250. De Blaak.
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OVERZICHT PLANNEN 1940- 1980

toegepast. Eveneens toepassing grindtegels. Opvallend
natuurlijk ook de brede geasfalteerde bestratingen.

Stedelijk niveau
Elementen

1940
1947/49
1953

Kenmerkend voor de bebouwing van de jaren zestig is weliswaar de massale woningbouw, maar in het verlengde daarvan worden veel kerken, winkelcentra en scholen gebouwd.
Een aantal nieuwe gebouwtypen doen zijn intrede:

1954
Het naar alle kanten vrijstaand gebouw, bijvoorbeeld:
bejaardentehuis, bankgebouw
Het tankstation
Scholen: 1 verdieping, vrijstaand
Het winkelcentrum, met name:
tot ca . 1970: winkels onder huizen
daama: het gesloten, overdekte winkelcentrum
- Kerken: veelal niet-monumentaal vormgegeven, vaak
geen echte toren, ligging stedebouwkundig onopvallend
Sporthallen
Bedrijfsgebouwen: 1 verdieping, ca. 6 meter hoge gesloten,
blokvormige, hallen met aangebouwd kantoor (soms twee
verdiepingen)

1967
1969
1975
1982

Koningsplein

1939
1952

1965
Gebouwen van dit type bevinden zich als stedebouwkundige elementen in de gerealiseerde planontwerpen.

Plan van J. van der Laan
Plan A. Komter (bijstelling van plan 1939).
Diverse aanvullingen en wijzigingen, o.a. in
1960
Plan Van den Broek en Bakema

Wijken

De jaartallen zijn gebaseerd op de tijdstippen dat de plannen
zijn goedgekeurd. De uitvoering is meestal onmiddelijk
daarna ter hand genomen. De voorontwerpen gaan de uitvoering enige tijd vooraf. (zie 246-250)
On twerp structuur 'Het Zand'
1955
Uitwerking oostelijk gedeelte
1956
Uitwerking westelijk gedeelte
1958

Apart kunnen nog worden genoemd:
Waterpartijen De Blaak
Een aantal zeer hoge flatgebouwen
Terrein voor kleine bedrijven
Villawijk (weinig afwijkend van het type villawijk uit de
vorige perioden).

1958
1959
1963
1966
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Plan in hoofdzaken
(Onofficieel) Structuurplan
Plan in hoofdzaken . Hierin is de basis vastge
legd voor uitbreidingen in de periode
1960-1980
Acht-jarenplan. Ook wel'72.-miljoen-plan'
genoemd
Interim rapport Verkeersplanologische
Commissie
Rapport Verkeersplanologische Commissie
Structuurplan 'Til burg Oude Stad'
Bijstelling Structuurplan 'Til burg oude stad'
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'Het Wandelbos'
De Reit
Partieel plan in hoofdzaak 'Heikant' (toen nog
de aanduiding voor geheel Tilburg-Noord)
Bestemmingsplan Stokhasselt

STEDELI)KE EXPANSIE EN BEHOUD VAN DE OUDE STAD

251 . Plan in hoofdzaak 'het Zand' uit 1955 m et enkele wijzigingen
uit 1957.
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1967
1969
1975
1976-1979

Wijziging partieel plan in hoofdzaak 'Heikant'
Bestemmingsplan Quirijnstok
Globaal bestemmingsplan 'De Blaak'
Uitwerking 'De Blaak' in twee gedeelten

STEDEBOUWKUNDIGE EENHEDEN
De stedebouwkundige eenheden (woonwijken) uit deze
periode zijn:
Wandelbas
HetZand
De Reit
Stokhasselt/Heikant/Quirijnstok
DeBlaak
(251,252, 253, 254)

252. Schetsontwerp voor de uitwerking van het zuid-oostelijk dee1
van 'hetzand' 1955.
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253. Schetsontwerp voor de bebouwing van 'het Zand' 1957.
Vergelijking met de gerealiseerde situatie (247) laat zien dat
naderhand nog een aantal wijzigingen is aangebracht..
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D = Voormalig fabrieksterrein

254. Toename bebouwing 1958-1985.
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VORMCONCEPT 1960-1980 [255)
Een abstract kunstwerk
Het morfologisch concept dat onderkend kan worden in de
periode 1960-1980 is bepaald door de abstracte wijze waarop
stedebouw in deze tijd werd benaderd. In eerste instantie
werd gedacht in termen van kwantiteit, distributie en hierarchie. Het begrip 'functioneel' speelt een centrale rol en
wordt in vormgevende zin vertaald in een grid-achtige structuur gebaseerd op eenvoudige geometrische principes en
herhaling. De stad wordt behandeld als een abstract kunstwerk van rechte lijnen en rechthoekige v lakken.

255. Vormconcept 1960-1980.
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PERIODE
NA1980

HETSTADSBEHEERPLAN

PERIODE NA 1980:
HET STADSBEHEERPLAN
De laatste peri ode die in het onderzoek naar de ontwikkeling van de vorm van Tilburg is betrokken eindigt in 1980.
De reden hiervoor is dat een zekere distantie in tijd een
minimale voorwaarde is om tot een eniger mate objectieve
analyse te komen. Gezien het kader waarin dit onderzoek
heeft plaatsgevonden is het echter op zijn plaats om kort
aandacht te besteden aan het in 1988 verschenen
Stadsbeheerplan Tilburg.

de bebouwing, ontstaan voor 1830. De ontworpen lijnstructuur betreft aile belangrijke infrastructuur met aanliggende
bebouwing van na 1830. De 'vlakken' van de stad worden
omschreven in functioneel-morfologische termen. Zo wordt
onderscheid gemaakt in drie typen woonbuurt -gegroeide
besloten, ontworpen besloten en ontworpen open woonbuurten-, complexen, centrumgebied met vier functionele
zones, zes typen groen . Naar aanleiding van het stadsbeheerplan ontstaat de behoefte tot verdere onderbouwing van
het beleid ten aanzien van de morfologische structuur van
Tilburg. Dit leidt onder andere tot het project waarvan dit
boek een van de resultaten is.

Sociaal-maatschappelijke context

Na de grate naoorlogse bouwgolven leiden tot een verdubbeling van de bebouwing in aantal en door de lage toegepaste
bebouwingsdichtheden, tot veel meer dan een verdubbeling
in oppervlak van het stadslichaam. Nadat in de jaren zeventig al het besef was doorgedrongen dat de oudere del en van
de stad onderhouden en beheerd moeten worden, wordt in
de jaren tachtig de last van de naoorlogse gebieden voelbaar.
Tezamen met het geleidelijk teruglopen van de hoeveelheid
jaarlijks gebouwde huizen en vermindering van de beschikbare budgetten, leidt dit tot een accentverschuiving in de
ruimtelijke planvorming. De aandacht komt veel meer op
beheersaspecten dan op uitbreiding te liggen . Het begrip
Stadsbeheerplan treedt in de plaats van het begrip
Structuurplan.
De gemeente Tilburg is een der eersten in Nederland die een
Stadsbeheerplan opstelt.
Morfologische aspecten van het stadsbeheerplan

Kenmerkend voor het Tilburgse plan is dat het expliciet probeert het morfologische aspect -de leesbaarheid- van de
stad te integreren in het brede pakket aandachtsgebieden
dat aan de orde komt. Op stadsniveau wordt gesproken van
de gegroeide en de ontworpen lijnstructuur. Het begrip
gegroeide lijnstructuur staat voor aile wegen met aanliggen-
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KLEURENAFBEELDINGEN

TILBURG

y
NOORD

21. Landschapstructuur

VROEGSTE HI STORIE I

229

HET LANDSCHAP ALS VORMPROCES

NEDERZETTINGSTRUCTUUR
VROEGSTE HISTORIE

NOORD

30. Nederzettingstructuur vroegste historie

VROEGSTE HISTORIE II

230

DE EERSTE NEDERZETTINGEN

NEDERZETTINGSTRUCTUUR
400-1200

34. N ederzettingstructu u r 400-1200

PERIOD£ 400-1200
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AGRARJSCHE NEDERZETTING

NEDERZETTINGSTRUCTUUR
1200-1826

NOORD

61. Nederzettingstructuur
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PRE-INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

183~

El
D
D
F1
1835-1880

D
B
D

76. Transformatie stedelijke structuur 1835-1880
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77. Transformatie stedelijke structuur 1880-1904
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nieuwe weg op bestaand pad

B

nieuweweg

0

stedebouwkundig plan

GRONDGEBRUI K

bos
woeste gronden I he ide
Dnatte gronden
ii!J ven

I

Iwater loop

Opark I grote tuinen
Oweiland
Oerven
Dakkers

~bebouwing

135. Topografie en bebouwing 1880
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Bspoorweg

~rijksweg
Bsteenweg
Bweg (onverhard)
EJpad
F··-lsteenweg met tram
0oude pleinnederzetting
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136. Wegen, paden en s traten 1880
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•
VOOOZIEN INGEN

•
oof

OOparochiekerk
0kope! / kloosterkerk

~protestontse kerk/synogoge

c::9J klooster

t

Wkerkhot
W

ziekenhu is

ITJ1agere school
C!Jb ijzondere school

~societeit
Wopenbore diensten
137. Openbare functies
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·· ~

;
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INDUSTRIE (stoomkracht /wind)
•

wollenstoffen fabriek

•

textielbewerkings fabriek

"' andere industrie

)t windmolen
138. Fabrieken met stoornrnachine 1880
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139. Topografische kaart 1894, kaartblad 626 en 646
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43 PERIODE 1200- 1826:

65 PERIODE 1826 - 1904:
INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

PRE-INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

67 MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
6 7 Industriele ontwikkeling
68 Verbindingen
69 Bevolking
69 Bestuurlijke ontwikkeling

45 MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
45 Nijverheid
45 Commissionaire indnstrie
4 7 Industrialisering
4 7 Tilburg wordt stad
4 7 Bestuurlijke ontwikkeling; herdgangen
49 Bevolkingsontwikkeling
49 Verbindingen

69 GROEI EN ONTWIKKELING
69 Verdichting
71 Transformatie-typologie

49 NEDERZETTINGSTYPOLOGIE
49 Straatnederzettingen
49 Kerkbuurt
53 Wegen- en nederzettingspatroon
53 Bijzondere stedebouwkundige elementen
53
De W arande
53
Weteringen

71 STEDEBOUWKUNDIGE PLANNEN
71 Gelegaliseerde groei
75 Koningswei
77 Nijveroord
77 Besterd
81 STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE
81 Oude pleinen en linten waar de huisnijverheid blijft overheersen
81 Woongebieden tussen de oorspronkelijke lintbebouwing
81 Oude pleinen en linten met gemechaniseerde en
stoomgedreven industrie
83 Centrumgebied tussen Heuvelstraat en spoor
85 Industriegebieden
85 Waterlopen
85 Parken en pleinen
85 Kerkhoven

55 BEBOUWINGSTYPOLOGIE
55 Langgevelboerderij
55 Wevershnizen
55 Fabriekshuizen
59 Overige bebouwing
59
Kasteel
59
Kerken
59
Kloosters
59
Watermolens
59
Windmolens
59
Gebouwen voor ambacht
61
Andere bebouwing

i

87 BEBOUWINGSTYPOLQGIE
87 Fabrieksgebouwen
I
89 Kleinere industriebebou~ing
89 Molens
89 Woriingen voor welgestelden
91 Arbeiderswoningen
91 Winkels
91 Parochiekerken en -complexen

63 VORMCONCEPT 1826

64 achtergrondinfonnatie
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U1TGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

21 VROEGSTE HISTORIE II:
DE EERSTE NEDERZETTINGEN

3 VOORWOORD
5 VOORAF

23 PERIODISERING
25 NEDERZETTINGSTYPOLOGIE STEENTIID
25 Jagers-nederzettingen
25 Nederzettingen vanwege de land·
bouw/grafheuvels

7 ONDERZOEKSOPZET
7 Periodisering
7 Beschrijving per periode
7 Bronnen
8 Verwijzing naar afbeeldingen
8 Jaartallen

25 TYPOLOGIE BRONS- EN IJZERTIJD
25 Nederzettingen
25 Bebouwingstypologie

9 VROEGSTE HISTORIE I

HET LANDSCHAP ALS VORMPROCES
27 ROMEINSE TIJD
11 LANDSCHAP ALS RUIMTELJJKE VORM
29 VORMCONCEPT VROEGSTE HISTORIE
13 TYPOLOGIEEN VAN DE DIEPE ONDERGROND (AARDKORST)
13 Algemeen
13 Kantelbewegingen
13 Daling/zakking
13 Afzetting
13 Verschuiving

31 PERIODE 400- 1200:
AGRARISCHE NEDERZETTING
33 MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
35 'Tilburg'

35 TYPOLOGIE NEDERZETTINGSPATROON
MIDDELEEUWEN
35 Algemeen
35 'Plaatsen'
35 Ruimtelijke elementen van deze nederzettingen
36 Hoeven
36 Bijzondere bebouwing

13 TYPOLOGIEEN VAN DE PROCESSEN
MEER AAN DE OPPERVLAKTE
13 Algemeen
13 Vormingzandrnggen
15 Vorming rivierlopenf-duinen
15 Duinvorming
17 TYPOLOGIEEN RECENTE PROCESSEN
17 Grillige loop riviertjes
17 Vennen
1 7 Zandverstuivingen

39 VORMCONCEPT 400- 1200
41 achtergrondinformatie

19 VORMCONCEPT LANDSCHAPSTRUCTUUR
20 achtergrondinformatie
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43 PERIODE 1200 - 1826:
PRE-INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

65 PERIODE 1826-1904:
INDUSTRIELE TEXTIELSTAD

45 MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
45 Nijverheid
45 Commissionaire industrie
4 7 Industrialisering
4 7 Tilburg wordt stad
47 Bestuurlijke ontwikkeling; herdgangen
49 Bevolkingsontwikkeling
49 Verbindingen

67 MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE
67 Industriele ontwikkeling
68 Verbindingen
69 Bevolking
69 Bestuurlijke ontwikkeling
69 GROEI EN ONTWIKKELING
69 Verdichting
71 Transformatie-typologie

49 NEDERZETTINGSTYPOLOGIE
49 Straatnederzettingen
49 Kerkbuurt
53 Wegen- en nederzettingspatroon
53 Bijzondere stedebouwkundige elementen
De Warande
53
53
Weteringen

71 STEDEBOUWKUNDIGE PLANNEN
71 Gelegaliseerde groei
75 Koningswei
77 Nijveroord
77 Besterd
81 STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE
81 Oude pleineu en linten waar de huisnijverheid blijft overheersen
81 Woongebieden tussen de oorspronkelijke lintbebouwing
81 Oude pleinen en linten met gemechaniseerde en
stoomgedreven industrie
83 Centrumgebied tusseu Heuvelstraat eu spoor
85 Industriegebieden
85 Waterlopen
85 Parkeu en pleinen
85 Kerkhoven

55 BEBOUWlNGSTYPOLOGIE
55 Langgevelboerderij
55 Wevershuizen
55 Fabriekshuizen
59 Overige bebouwing
59
Kasteel
59
Kerken
59
Kloosters
59
W atermolens
59
Windmolens
59
Gebouwen voor ambacht
61
Andere bebouwing

87 BEBOUWlNGSTYPOLOGIE
87 Fabrieksgebouwen
89 Kleinere industriebebouwing
89 Molens
89 Wonmgen voor welgestelden
91 Arbeiderswoningen
91 Winkels
91 Parochiekerken en -complexen

63 VORMCONCEPT 1826

64 achtergrondinfonnatie
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93
93

Kloosters
Societeiten

121 GROEI EN ONTWIKKELING
121 Algemeen
121 'Spinneweb'
124 Ontwikkeling Plan Ruckert
124
Stadsniveau
124
Niveau 'stedebouwkundige eenheden'
(buurten)

93 ELEMENTEN
93 Spoorbaan
93 Paleis van Willem 11/Paleistuin
95 'De schaapskooi'
95 Lancierskazerne
95 Andere bijzondere bebouwing

124 TYPOLOGIE
124 Overzicht
124 Lintbebouwing
124 Het bouwb1ok
125
Enkelvoudig bouwblok
125
Samengesteld bouwblok
125 Netwerken
125 Rasterstructuren
125 Wegen en straten
125
Wegen en hoofdverkeersstraten
131
Woonstraten
131 Pleinen
131 Woonbebouwing
134 Kerken
134 Scholen en patronaatsgebouwen
134 Fabrieksgebouwen

103 VORMCONCEPT 1900

105 PERIODE 1904-1940:
HET ALGEMEEN UITBREIDINGSPLAN
VAN 1917
107 VOORAF
107 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING
107 Algemeen
109 Beroepsbevolking
109 Volkshuisvesting
109 STEDEBOUWKUNDIGE REGULERING
109 Woningwet 1901
111 Gezondheidscommissie 1904
111 Bouwverordening 1904
111 Stratenplannen
113 Woningtentoonstelling
113 Gemeentelijk Grondbedrijf
113 Gemeentelijke woningdienst
115 Woningbouwverenigingen
115 Bouw en WoningtoezichtfWoningbeurs

137 CONCEPTEN
13 7 Algemeen
138 Classicistische opzet
138 Gesloten en open woonbebouwing
139 Situering ten opzichte van fabriek
139 Situering van de kerk, enz.
139 ELEMENTEN 1: GROOTSCHALIGE
INFRASTRUCTUUR
139 Ringbaan
139 Kanaal en haven
139 Industrieterrein
142
Relatie Ringbaan, kanaal en haven
142 Tramlijnen

115 STEDEBOUWKUNDIGE PLANNEN
115 Algemeen Uitbreidingsp1an der gemeente Tilburg
{Plan Ruckert, 1917}
117
Visie op stedebouw
117
Sociologisch-economisch aspect
121 Reconstructieplannen
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157
157
157
159
159
159
159
159
159
161

142 ELEMENTEN2: CATEGORIE WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR
142 Parken en plantsoenen
142 Recreatieve voorzieningen
143 Badbuizen
143 St. Elizabetb-ziekenhuis
143 ELEMENTEN 3: OVERIGE
143 Waterzuivering
143 Energiebedrijf
144 OVERZICHT (PARTIELE) UITBREIDINGSPLANNEN 1904 - 1940

(Onofficieel)Structuurplan, 1947/1949
Verbindingen
Assenkmis
Woningbouwgebieden
Plan in Hoofdzaken, 1953
De wijkgedachte
Uitbreidingsbehoefte
Oost-west-boulevard
De wijken
Partieleplannen

161 CONCEPTEN
161 De uiteengelegde stad
161 De wijkgedacbte
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Almanak voor reizigers in het Koninkrijk der Nederlanden,
1819, Amsterdam
Atlas van Nederland uitgegeven door de Stichting
Wetenschappelijke Atlas van Nederland, 1963- 1977, supplement 1978- 1981. Waarin o.a. opgenomen: bodemkaart
van Nederland, Geologische kaart van Nederland.

Bruin, M. W.f. en Ruiter.H. Th.M.:
Een zeventiende eeuws 'Fabriekshuis' in Tilburg, 1981.
Gem.arch. Tlb. nr.6514
Care (projectgroepj:
Stedebouwkundige analyse vorm en kontekst- konseptvormingTilburg, 1984 ( afstudeerverslagTUE)

Archeologische werkgemeenschap Midden-Brabant
Mondelinge informatie

Cusvellers, Sjoerd:
Wolstad in ombouw, de inzet van het stadsvormonderzoek
bij de herstructurering van de oude stad in Til burg, 1986
(afstudeerproject TUD)

Archie£, dienst Publieke Werken Tilburg:
Bestemmingsplannen en structuurplannen met bijbehorende kaarten, daaraan voorafgaande ontwerpen, correspondentie en wijzigingsvoorstellen uit de periode 1940- 1980

Cusvellers, Sjoerd, artikelen over Tilburg: in 'De Architect',
1988, nr. 9 en 10 en 1989, nr. 3; in Plan: 1986, nr. 4

Bergh, L.Ph.C. v.d., (bewerkt door Beekman, A.A. en
Moerman, H.J.):
Handboek der Middelnederlandse Geographie, TUB bibl. nr.
TJD 49 BER (magazijn)
Bex en Drijvers
De kasteelhoev.;e te Tilburg
Blok en Byvanck:
Romeinse tijd en Frankische tijd. In: Geschiedkundige atlas
van Nederland. 1929
Bont, Chr. de:
Het cultuurhistorisch landschapsonderzoek van het streekplangebied 'Midden- en Oost-Brabant', Rapport 17,3 afleveringen, Wageningen, 1989, Staring-centrum: Instituut voor
onderzoek van het Landelijk Gebied.
(exemplaar aanwezig in bibliotheek Staringgebouw, nr.
32/446( 17-1 tot 17-3 + 2 kaarten op 12 bladen mat losse
legenda's)
Butler, l.f.:
Nederland in de bronstijd. Fibulareeks 31
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Dijksterhuis, B.:
Bijdragen tot de geschiedenis der Heerlijkheid Til burg en
Goirle, 1899 (proefschrift). Gem.arch. Tlb. nr.2007
Dijksterhuis, R.:
Til burg, de ontwikkeling van een industries tad met de
komstvan de spoorwegen. In: Plan 1986, no.ll, blz. 23-27.
Gem. arch. Tlb. nr. 711.4(091 1(492-935)
Doevendans, Dr. K. en Stolzenburg, Dr. R.:
De wijkgedachte in Nederland, gemeenschapsstreven in een
stedebouwkundige context. 1988
Uitgave van de faculteit bouwkunde Eindhoven, reeks
'bouwstenen'.
Dries, F. v.d. e.a.:
Archeologie in Midden Brabant, 1989. Gem.arch. Tlb.
nr.6607
Es, W.A. van e.a.(red.):
Archeologie in Nederland (de rijkdom van het bodemarchief), 1988, Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, uitg. Meulenhof, Amsterdam/ROB,
Amersfoort

Gemeentearchief Tilburg:
Historische stadsplattegronden; diverse kaarten en archiefstukken betreffende stedebouwkundige plannen (o.a. 'plan
Ruckert')

Kappelhof, drs. A.C.M.:
Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis. 1978,
Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch

Gemeentelijke monumentencommissie Tilburg:
De industriele gebouwen van de wolnijverheid in Til burg,
1979. Gem.arch. Tlb. nr.5903

Kiinzel, R.E., Blok, D.P. en Verhoef, f.M.:
Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200. Amsterdam
1989
de Lindeboom, uitgave van de archiefdienst van de gemeente Tilburg. Diverse artikelen

Gysseling, M.:
Toponomisch woordenboek van Belgie, Nederland,
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. 1960.
Uitgave: Belgisch interuniversitair centrum voor
Neerlandistiek

Oomen eiJ Habraken:
Gebouwen voor de textielindustrie in Tilburg, 1981.
Gem.arch. Tlb. nr.5450

Goudappel, prof. ir. H.M.:
Stedelijke wegen, funkties en verschijningsvormen. 1976,
Uitgave: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Peeters, Ronald:
Archeologisch onderzoek in Tilburg en omgeving van 1770 1845. In: 'De Lindeboom', deel2. Gem.arch. Tlb. nr.3966

Grote Historische Atlas van Nederland, 1: 50.000, deel4:
ZuidNederland 1838-1857:
Manuscriptkaarten van de Topografische dienst. Diverse
auteurs.
Uitgave: Wolters-Noordho£ Atlasproducties, Groningen,
1990, TUE bibl.nr. TJA 90 GRO

Peeters, Ronald:
Tilburgvan hoven 1900- 1980; de ontwikkelingvan de stad
in panorama's en luchtfoto's, 1980, Boekhandel Gianotten
BV Tilburg. Gem. arch. Tlb. nr. 3963 ( aanwezig in leeszaal)

Meijer, H en Heer, f. de:
Rooms bouwen. Themanummer 'Eltheto', tijdschrift over
godsdienst en politiek, 1981, nr.64
Historische topografische kaarten aanwezig in de bibliotheek van de topografische dienst in Emmen. Topografische
en militaire kaart 1: 50.000, 1861 (verkend 1834). Kaarten 1:
25.000, oude bladindeling, verkend: 1868, 1893 herzieningen: 1918, 1924. Nieuwe bladindeling, verkend: 1934, herzien 1948, 1956. Verkend 1967, herzien 1977

Peeters, Ronald:
De straten van Til burg, Boekhandel Gianotten BV Tilburg.
(aanwezig in leeszaal Gemeentearchief Tilburg)
Publieke werken Tilburg
Monumenten Invetarisatie Project Til burg, jongere bouwkunst en stedebouw: 1850- 1940. 1993
Reisboek voor het koninkrijk der Nederlanden 1821

Rossen,M.:
Ruckert, een omstreden figuur. Voor een stedebouwer op de
bres! In: 'Tilburg', jaargang 2 nummer 4, 1984.

Huijgens:
in de reeks 'levende steden': Til burg hoe het was, is en
wordt, 1966
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Rossen, M.:
Volkshuisvestingsbeleid in Tilburg en Enschede

Rijksgeologische dienst
Geologische kaart, Geomorfologische kaart

Tilburg in oude ansichten, deel1 en 2.
Gem. arch. Tlb., nr. 3501 en 3502

Rijksgeologische dienst, district zuid
Mondelinge informatie op basis van de meest recente gegevens, opmerkingen en correcties hoofdstuk 'Het landschap
als vormproces'

Topografische Dienst Emmen, Topografische kaarten
schaal1: 50.000, 1: 25.000 en 1: 10.000; Historische topografische kaarten (aile uitgaven en herzieningen betreffende
Tilburg en omgeving) hoogtepuntenkaart schaal1: 10.000
(opname ca. 1920) door dienst Publieke Werken bewerkt tot
hoogtelijnenkaart met interval 0,5 m. Kartografische luchtfoto's

Ruijter, P. de:
De discussie tussen Berlage en Ruckert. Beschreven in 'Act',
tijdschrift van de faculteit kunstgeschiedenis van de
Rijksuniversiteit Groningen. 4e jaargang nr. 2 en 3
Riickert, J.H.E.:
Het uitbreidingsplan der Gemeente Tilburg. 1917 + kaarten
Put, Dr. C.A.M.M. van de:
Volksleven in Tilburg rond 1900, Sociaal-Historische
Hoofdstukken. Assen, 1971
SchOnfeld, M.:
Veldnamen in Nederland, 1980. TUE bibl. nr. YMZ 50 SCH
(magazijn)
Sitte, Camillo:
De stedebouw volgens zijn artistieke grondbeginselen.
Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke boek 'Der
Stadtebau nach seinen Kiinstlerischen Grundsatzen' (1889).
Vertaling 1991

Verhoeven, A. en Theeuws, F. (red.):
Het Kempenproject. Diverse uitgaven w.o.: 'De middeleeuwen centraal'. Stichting Brabants Heem
Verloet en Veldhorst:
Cultuurhistorisch landschapsonderzoek in Midden Brabant.
Deelrapport Projectstudie Midden Brabant. Stichting voor
Bodemkartering Wageningen.
Verhulst, J.:
Ruimtelijke ontwikkelingen Tilburg in de laatste 50 jaren.
1989 Interne publikatie (concept), Dienst Publieke Werken
Tilburg
Verwers, dr. G.J. (red.):
Noord-Brabant in de Pre- en Protohistorie, 1975,
Anthropological Publications, Oosterhout. TUE bibl. nr.
TKH 75 NOD (Centrale leeszaal)
Verwers, dr.G.J. (red.):
Archeologische kroniek van Noord Brabant, diverse jaargangen, Stichting Brabants Heem

Stichting Brabants Heem, Heemkundekring Tilborch
Mondelinge informatie

Stoepker, H.:
Graven naar het kasteel in Tilburg, 1986. Gem.arch. Tlb.
nr.6301

Waterschappen De Donge, De Dommel en De Zandley
Mondelinge inforrnatie

'Tilburg', tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur Uitgave: Stichting tot Behoud van Til burgs Cultuurgoed. Diverse artikelen

Wetenschappelijke atlas van Nederland, deel13 (1985) en
14 (1987), Staatsdrukkerij en Uitgeverij
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Wijffels, Hans:
Til burg, stad zonder concept. Bespiegeling van ISO jaar
stadsontwikkeling, 1987, Delftse Universitaire Pers

Strukturanalyse der Stadt Florenz. Zurich, 1986. Uitgave
van deETH Zurich

Panerai, Philippe e.a. Elements d'analyse urbaine. 1980
Zagwijn:
De paleogeografische ontwikkeling van Nederland in de
laatste drie miljoen jaar, Rijksgeologische dienst Haarlem

Reh, ir. W. e.a. Hoe het ook anders kan, Den Haag 1980
Rowe, Colin en Koetter, Fred Collage city. The MIT Press,

Zijnen, Diederik:

1978

Kaart van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle, 1760

Scargill, The form of cities, 1979
Zonneveld, f.I.S.:
Vormen in het landschap, hoofdlijnen van de geomorfologie
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Dit bock beschrijft hoe de huidige stadsvorm van Tilburg is
ontstaan. Aan de hand van vele foto's en illustraties wordt
behandeld welke factoren en ideeen hierop van invloed
waren, wat uiteindelijk gerealiseerd is en wclke patronen
daarin te ontdekken zijn.
Het boek wil tevens in a1gemene zin een bijdrage leveren
aan het verdcr ontwikkelen en verbeteren van stedebouwkundige analysemethodes met betrekking tot de vorm van
de stad. Bewust wordt daarbij niet het accent gelegd op abstracte bcschouwingcn, maar op concrete voorbeelden.
Daardoor biedt het, hoewel het zich in eerste instantie op
de V<Jkwereld richt, een veel bredcre groep belangstellenden
een interessante kijk op TiJburg.

