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Inleiding: 

Het gaat niet goed met de Koestraat: er ZlJn opnieuw proble
men. Er is geen sprake van echte wantoestanden, maar toch 
leeft er bij veel bewoners een gevoel van onbehagen over de 
toekomst van de straat. Het leek na een periode van neergang 
met sexshops en prostitutie weer goed te gaan met de straat. 
Toch tekenen er zich weer nieuwe verloederingsverschi jnselen 
af. Leegstaande panden, verkeer- en parkeeroverlast, koffies
hops enz. 

Sinds een aantal jaren bestaat er een werkgroep Buurtbeheer in 
de wijk Loven Besterd. De werkgroep heeft via haar reacties op 
het jaarprogramma Stadsbeheer '93 en '94 de problemen van de 
Koestraat reeds bij het gemeentebestuur aan de orde gesteld. 
Zij deed daarbij het voorstel de problemen in de Koestraat 
integraal aan te pakken: verbetering van de verkeer- en par
keersituatie, maar ook verbetering van de panden, leegstaande 
winkels e.d. Het gemeentebestuur reageerde positief op dit 
voorstel en liet weten met de werkgroep over een juiste aanpak 
te willen overleggen. 

Een directe aanleiding om op korte termijn dat overleg ook 
werkelijk te beginnen was de introductie van de fietsroute in 
de Koestraat. Enerzijds omdat de geplande fietsroute voor veel 
bewoners en winkeliers een regelrechte bedreiging inhoudt tot 
het nog verder in problemen komen van de straat. Anderzijds 
omdat de werkzaamheden bij de aanleg van het fietspad wellicht 
gecombineerd kunnen worden met een integrale aanpak van de 
straat. 

Tegen deze achtergrond heeft de werkgroep Buurtbeheer zich tot 
taak gesteld zelfstandig een plan van aanpak op te stellen. 
Het plan zou de reeds lang bij de werkgroep levende ideeën 
over de Koestraat bij elkaar moeten brengen. Daarnaast zou het 
moeten dienen als een discussienota t.b.v. het overleg met de 
gemeente. De werkgroep was in de gelukkige omstandigheid een 
aantal tijdrovende inventarisaties m.b.t. de panden in de 
straat in handen te kunnen leggen van een stagiaire van de 
NHVT: Marijke Vortman. Deze inventarisaties maken dan ook een 
belangrijk deel uit van dit plan van aanpak. 

Namens de werkgroep Buurtbeheer Loven-Besterd, 

Herman Rikhof 
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Hoofdstuk 1: Van knelpunten naar een plan van aanpak 

1.1 Een eerste signaal 

Begin 1990 beleggen de bewoners van de Koestraat een vergade
ring waarop de ontwikkelingen in de Koestraat worden bespro
ken. Onder deze bewoners zijn overigens ook bewoners die er 
tegelijkertijd een winkel, een café of een bedrijf hebben. 
Een groot aantal problemen en knelpunten komen op die vergade
ring aan de orde. Uit de ruim vijftig aanwezigen vormt zich de 
werkgroep Koestraat die zich tot taak stelt de klachten en 
wensen van de bewoners te inventariseren en bij de gemeente 
aan te kaarten. De werkgroep maakt onderdeel uit van de over
koepelende werkgroep Buurtbeheer Loven-Besterd. 
De werkgroep komt een aantal keren bij elkaar en heeft enkele 
gesprekken met ambtenaren van Publieke Werken en de wethouder. 
Uiteindelijk schrijft de werkgroep op basis van haar bevindin
gen op 25 rnaart 1990 een uitgebreide brief aan B&W. 
(zie bijlage 1) 

Samengevat zijn de problemen: 

te veel gemotoriseerd verkeer in de straat, dat bovendien 
met te hoge snelheid (door de straat) rijdt; 
parkeeroverlast door parkeren op de trottoirs, waarbij 
het bovendien vaak gaat om werknemers van bedrijven in de 
omgeving; 
te veel lawaaioverlast en nachtelijke onrust van horeca
vestigingen e.d., (waarbij) vooral (veel overlast erva
ren) (wordt) van de snel in aantal toenemende softdrugs
cafe's. 

De werkgroep legt het volgende wensenlijstje voor aan het 
gemeentebestuur: 

1. een algemene verbetering van het woon- en leefklimaat 

2. een strenger parkeerbeleid 

3. het opstellen van een bestemmingsplan voor het noordelij
ke deel van de straat 

4. een zodanige verandering of invulling van de bestemmings
plannen dat een verdere groei van horecavestigingen, 
drugscafe's e.d. wordt tegengegaan. 

5. het opnemen van een aantal verkeersdrempels ter vermin
dering van het sluipverkeer en de hoge rijsnelheden. 

Verder doet de werkgroep Koestraat een aantal concrete voor
stellen voor verkeers- en parkeermaatregelen in de straat. 
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1.2 Buurtsignalement Loven-Besterd, jaarprogramma Stadsbeheer 

De werkgroep Buurtbeheer Loven-Besterd onderschrijft de pro
blemen van de Koestraat en neemt die daarom ook op in het 
zogenaamde "Buursignalement Loven-Besterd" ( 1993). Bovendien 
reageert de werkgroep uitgebreid op de concept-jaarprogramma's 
Stadsbeheer, die jaarlijks door de gemeenteraad worden vastge
steld. En ook in deze reacties stelt de werkgroep Buurtbeheer 
de knelpunten van de Koestraat wederom met nadruk aan de orde: 

De winkeliers in de Koestraat hebben het moeilijk. Win
kels sluiten en staan vaak lang leeg. Soms komen er 
overlastgevende functies in zoals horeca en koffieshops. 
De straat begint daardoor een verloederde indruk te ma
ken. De blijvende winkeliers vrezen daardoor nog meer 
klantenverlies. De bewoners zien het woonklimaat ver
slechteren. 

De Koestraat is een centrale straat tussen een aantal 
goed in de markt liggende woonbuurten of wooncomplexen: 
Park de Horion, Molenbochtplein, Molenbochtstraat e.o. 
Achteruitgang van de Koestraat betekent ook een aantas
ting van deze buurten en daarmee het verlies van aantrek
kelijke woongebieden vlakbij het stadscentrum. 

De Koestraat is een van de oude stadsstraten van Tilburg; 
ze is onderdeel van "het gezicht van Tilburg". Het zou 
een goede zaak zijn als tegelijk met een verbetering van 
de woonomgeving ook de bebouwing van de Koestraat aange
pakt werd. Er dient een integrale aanpak van de straat te 
komen. 

een integrale aanpak van de straat leidt bovendien tot 
een efficiënte inzet van subsidieregelingen voor woning
verbetering en bedrijfsverplaatsing. Het is gewenst dat 
ook andere partijen, zoals investeerders en woningcorpo
raties betrokken worden bij de revitalisering van de 
straat. Dat geldt zowel bij de woningverbetering als bij 
de (vervangende) nieuwbouw. 

1.3 Reacties van de gemeente 

Bestemmingsplan: 
De brieven van de werkgroep Koestraat en de werkgroep Buurt
beheer Loven-Besterd hebben tot op zekere hoogte effect: in 
oktober 1991 wordt een voorbereidingsbesluit genomen voor 
Theresia en Loven-Besterd, een gebied waarbinnen ook de Koe
straat valt. Binnen twee jaar moet er een bestemmingsplan 
komen waarin regels opgenomen zijn ter voorkoming van verdere 
overlast van horeca, koffieshops e.d. Zonder te resulteren in 
een voorstel voor een bestemmingsplan is dit voorbereidingsbe
sluit in oktober 1993 weer opgeheven. 
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Koffieshops: 
De problematiek van de drugsesfe's (koffieshops) krijgt op een 
andere rnanier gemeentelijke aandacht. De werkgroep Buurtbeheer 
participeert in het stedelijk Platform Koffieshops, dat met 
succes een strenger beleid bepleit t.a.v. de vestigingsmoge
lijkheden van koffieshops. Een en ander resulteert in de 
"Eindnota Koffieshop-problematiek" van het gemeentebestuur 
waarin voor een aantal van koffieshops in de Koestraat en de 
directe omgeving een "uitsterfbeleid" wordt vastgelegd. Eén 
koffieshop wordt in de Koestraat gedoogd. De anderen moeten op 
den duur verdwijnen. Tot nu toe is dat echter nog niet ge
beurd. 

Verkeers- en parkeermaatregelen: 
Er worden op een aantal plaatsen paaltjes op de trottoirs ge
plaatst, o.a. bij het NS-plein. over de gehele straat genomen 
neemt echter het parkeren op het trottoir hand over hand toe. 
Andere verkeersrernmende maatregelen voor de Koestraat worden 
uitgesteld omdat het gemeentebestuur een fietspadenplan in 
voorbereiding heeft dat voor de Koestraat wellicht grote 
consequenties heeft. 

Voorjaar 1993 komt de gemeente ook daadwerkelijk met een plan 
voor een fietsroute (de Heuvelroute) door de Koestraat. Het 
blijkt dat men voor de straat een volledig nieuwe inrichting 
voorziet: een tweerichtings-fietspad aan een zijde van de 
straat. De ruimte die overblijft voor de auto laat alleen 
eenrichtingsverkeer toe. Het voorstel valt slecht: voor de 
winkeliers vanwege de vrees voor omzetverlies bij geringere 
bereikbaarheid met de auto, voor de bewoners vanwege de sterk 
versmalde trottoirs. Verder speelt algemeen dat men vreest dat 
de Koestraat nog meer een "achterafstraatje" wordt met alle 
negatieve gevolgen vandien. 
Om de economische effecten van de fietsroute na te gaan wordt 
een onderzoek gedaan bij de winkeliers in de Koestraat: Men 
komt uit op gemiddeld 10% omzetverlies. 
overigens wordt het Fietspadenplan, waar de route door de 
Koestraat deel van uit maakt, eind 1993 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Het probleem van het omzetverlies komt daarbij 
niet aan de orde. 

Integrale aanpak: 
De gemeente reageert positief op het voorstel van de werkgroep 
om nader te overleggen over een integrale aanpak van de Koes
traat. 

1.4 Nota's van de gemeente 

Vanaf 1990 heeft de gemeente een aantal algemene nota's gepu
bliceerd waarin zijdelings ook uitspraken worden gedaan over 
de problemen van de Koestraat en de aanpak ervan. 

* Allereerst natuurlijk het stadsbeheerplan van 1990. In 
dit plan wordt de Koestraat gerekend tot het netwerk van 
oude gegroeide linten, dat zo kenmerkend is voor Tilburg 
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binnen de ringbanen. Er wordt gepleit voor behoud van het 
gevarieerde karakter van de bebouwing en aandacht voor de 
beeldbepalende elementen. Voorkomen moet worden dat er 
gaten vallen in de linten en er moet aandacht besteed 
worden aan het wonen. 

* Ook de Nota Groen zegt wat over de oude linten binnen de 
ringbanen: Het moeten lange groene straten worden, hoewel 
onderkend wordt dat soms de ruimte wat beperkt is voor 
een tweezijdige bomenrij. Ook de driehoekige pleinen 
zoals Rosmolenplein en NS-plein moeten met bomen omzoomd 
worden. 

* De Nota Detailhandel deed een poging een beleid te formu
leren m.b.t. de verspreide winkels langs die oude stra
ten. Dergelijke winkels zouden meer geconcentreerd moeten 
worden in winkelcentra. Deze nota is echter gestrand in 
de gemeenteraad. Een bijgestelde versie zal binnenkort 
weer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

* Het Fietspadenplan, vastgesteld in 1993, is hierboven on
der 1. 3 al genoemd, maar daarnaast is ook een Verkeer
circulatieplan Oude Stad opgesteld. Dat plan heeft verre
gaande consequenties voor de oude linten. Deze linten 
fungeren nu als veel gebruikte toegangsstraten tot het 
centrum. Dat dient te veranderen: De linten moeten veel 
minder autoverkeer krijgen en ze moeten veel meer als 
comfortabele en snelle fietsverbinding gaan functioneren. 
Het plan voor een fietsroute door de Koestraat en het 
eenrichtingsverkeer past daar dus goed in. Het Verkeers
circulatieplan is overigens nog niet formeel vastgesteld. 

* De Nota Basiskwaliteit. Niet alleen de bewoners van de 
Koestraat zijn van mening dat er problemen zijn in de 
Koestraat. Ook het gemeentebestuur constateert dat in 
haar Nota Basiskwaliteit Woonbuurten 1992/93. De wijk 
LovenjBesterd scoort daarin gemiddeld tot goed met uit
zondering van de Koestraat. De straat wordt een kwetsbare 
buurt genoemd, waarbij vooral het problematische toe
komstperspectief zwaar heeft gewogen. Letterlijk wordt 
geconstateerd: 

"De Koestraat ( subwijk 262) is een straat die wat extra 
aandacht behoeft. We vinden er ruim 100 woningen, vooral 
vooroorlogse eengezinswoningen. De bouwkundige kwaliteit 
is matig. De straat wordt vooral bewoond door mensen tus
sen de 20 en 55 jaar. Jongeren en ouderen vinden we er 
relatief weinig. In 6% van de woningen wonen meer dan 
twee volwassenen. In de Koestraat vinden we één potenti
eel milieubelastend bedrijf, een wasserij. Opvallend is 
verder dat in 1991 meer dan driemaal zoveel geweldsdelic
ten zijn aangegeven dan gemiddeld over Tilburg gebruike
lijk is. De bewonerssamenstelling is vrij eenzijdig en 
die ontwikkeling zet zich door. In 1991 nam het aantal 
jongeren namelijk met maar liefst 22% af. Het aantal 20 
tot 55-jarigen nam met 10% toe en het aantal 55-plussers 
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met 11%. De aanwezigheid van drie koffieshops en een sex
shop zal niet bijdragen aan een kinder- en seniorenvrien
delijke leefomgeving." 

In de scoringslijst van de Nota komt wat explicieter naar 
voren dat er sprake is van relatief veel kamerbewoners en 
ook van vergrijzing. Het negatieve toekomstperspectief 
blijkt vooral gekoppeld te zijn aan de genoemde koffies
hops en sexshop en de bevolkingssamenstelling (vergri j
zing e.d.) Opvallend in de lijst is tenslotte dat voor de 
hele wijk geconstateerd wordt dat de kwaliteit van be
strating te wensen overlaat, maar dat er verder geen 
echte verkeersproblemen zijn (?). 

1.5 Een integrale visie gewenst 

De problemen en knelpunten van de Koestraat Zl Jn niet met 
enkele simpele maatregelen op te lossen. Dat blijkt wel uit 
het geringe effect van de paaltjes om parkeren op de stoep te 
voorkomen. Ook eenzijdige maatregelen werken niet. Eenrich
tingsverkeer is misschien goed voor de (fiets-)verkeersveilig
heid, maar middenstanders vrezen klantenverlies en bewoners 
(sociale) onveiligheid. Er moet daarom tegelijkertijd aandacht 
besteed worden aan eventuele nieuwe functies in de straat, 
verbetering van de kwaliteit van de bebouwing, het groen in de 
straat, woonmoge~~jkheden voor andere groepen dan alleen 
studenten enz .. 

Daarnaast zijn de opgesomde problemen niet alleen problemen 
van de Koestraat. Veel oude doorgaande straten in Tilburg 
hebben er in meer of mindere mate onder te lijden. Een visie 
op de Koestraat dient daarom te passen in een algemene aanpak 
van deze oude straten. In de opsomming van gemeentelijke 
nota's is al gebleken dat er een aantal voorstellen voor 
aanpak liggen, hoewel samenhang nog ontbreekt. 

Er dient dus een meer integrale aanpak te komen, een samenhan
gende visie op de toekomst van de Koestraat, die tegel ijker
tijd past in een algemeen stedelijk beleid met betrekking tot 
die oude linten in Tilburg binnen de ringbanen. In de volgende 
hoofdstukken wordt een aanzet gegeven voor een dergelijke 
integrale visie op de Koestraat. 

1.6 Onderzoeken 

Om tot een aanzet van een integrale visie te komen zijn een 
aantal onderzoeken gedaan: 

Er is een historisch onderzoek gedaan naar het ontstaan van de 
straat en naar wat er met de straat daarna gebeurd is. Dit 
historisch onderzoek heeft een tweetal achtergronden. 
Op de eerste plaats is een historisch onderzoek belangrijk om 
te kunnen begrijpen hoe de bewoners de straat ervaren. Veel 
bewoners wonen al vele jaren in de straat. Hun waardering van 
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de straat heeft niet zozeer te maken met de huidige situatie, 
maar meer met de vergelijking van de huidige situatie met die 
van vroeger. Hun mening over de straat hangt met andere woor
den af van hun antwoord op de vraag of de straat er in de loop 
der jaren op vooruit gegaan is, of juist achteruit. Verbe
teringsvoorstellen worden door hen op dezelfde manier bekeken: 
"Levert het iets op ten opzichte van vroeger of juist niet". 

Op de tweede plaats is een historisch onderzoek noodzakelijk 
om een goed beeld van de straat te krijgen. Door allerlei 
aanpassingen en veranderingen die in het verleden hebben 
plaatsgevonden is de straat van karakter veranderd. Het is be
langrijk te weten wat het oorspronkelijk karakter was en hoe 
dat hier en daar veranderd is. Nog belangrijker is het om te 
weten of nieuwe ingrepen of aanpassingen het oorspronkelijk 
karakter versterken of daarentegen nog verder verzwakken. 

Er is een onderzoek gedaan naar de functies (winkels, woningen 
e.d.) in de straat. (Nagegaan is welke functies zoal gehuis
vest zijn in de straat.) Het historisch onderzoek geeft op dit 
punt al enige informatie, maar het gaat nu om de precieze aan
tallen op dit moment. Bovendien is er in de Koestraat sprake 
van veel gecombineerde functies: Wonen boven winkels, of wonen 
boven bedrijven. Het is belangrijk dat nauwkeurig te weten als 
functies eventueel gaan veranderen. 

Er is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de bebouwing. Het 
gaat dan om de leeftijd van de bebouwing, een globaal inzicht 
in de staat van onderhoud, de bebouwingshoogte, en de soort 
bebouwing: vrijstaand of in bouwblokken. Een en ander is 
vooral van belang voor eventuele verbeteringsvoorstellen en 
mogelijke subsidievoorwaarden. 

In de volgende hoofdstukken worden deze onderzoeken behandeld. 
Op het eind van elk hoofdstuk worden samenvattend de belang
rijkste conclusies getrokken. 
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Hoofdstuk 2: een beknopte geschiedenis van de Koestraat e.o. 

2.1 Oudste geschiedenis 

De Koestraat is een van de oudste straten van Tilburg. De 
straat behoort tot het oorspronkelijke netwerk van boeren
weggetjes, waaruit uiteindelijk het huidige Tilburg is ge
groeid. Die paden (soms ook "herdgangen" genoemd) verbonden 
een aantal gehuchten met elkaar. Binnen dit netwerk vormde de 
Koestraat de verbinding tussen het gehucht Heuvel via de 
Veldhovense molen of de Rosmolen naar het gehucht Veldhoven 
(het huidige Wilhelminapark) en het gehucht Groeseind. 
Al op de oudst bekende kaart van Tilburg (D. Zynen in 1760) is 
de Koestraat te vinden. Volgens de kaart is het slechts een 
landweggetje zonder veel bebouwing en dat geldt ook voor 
omliggende straten zoals de Molenstraat, de Enschotsestraat en 
de Lovensestraat, die ook op die kaart aangegeven staan. 
Alleen rond het huidige Rosmolenplein, waar zich de molen 
bevindt, zijn wat boerderijtjes te zien. Van de huidige Bes
terdring is nog geen spoor te bekennen, alleen enkele per
ceelsgrenzen geven de latere ligging aan. 

Een bijzonderheid in het Tilburgse netwerk van herdgangen zijn 
de vele driehoekige pleinen, in oude geschriften "plaatse" 
genoemd. Men veronderstelt dat ze ontstaan zijn doordat bij 
een kruispunt van wegen de boerderijtjes zich groepeerden 
rondom een gemeenschappelijke weide met drinkplaats of brand
kuil. Mooie voorbeelden zijn het Heuvelplein en het Kervel
plein. 
De oude kaarten laten zien dat het huidige Rosmolenplein een 
andere achtergrond heeft. Het had oorspronkelijk ook niet die 
driehoekige vorm. Het was meer een groot uitgevallen molenter
rein (er stonden 2 molens) op het kruispunt van vijf paden. 
Later is een gedeelte van het molenterrein tot plein omgevormd 
en is de overgebleven molen in de randbebouwing opgenomen. 

De kaart van zynen is een momentopname uit de lange periode 
van 1200 tot 1800, toen Tilburg nog een sterk agrarisch karak
ter had. Wel is in die periode geleidelijk aan een textielin
dustrie opgekomen. Maar het ging voornamelijk om huisweverij
en. Vanaf de 17de eeuw werden die weverijen soms geconcen
treerd in wat grotere complexen: fabriekshuizen. Pas vanaf het 
begin van de 19de eeuw begint Tilburg zich te ontwikkelen tot 
een echte industriestad. De gehuchtjes breiden zich uit en de 
verbindingsstraten raken bebouwd met woonhuizen, ambachtelijke 
bedrijfjes enz. Op de achterterreinen verrijzen de bekende 
fabrieksgebouwen in drie verdiepingen met hun kenmerkende 
schoorstenen. In het Textielmuseum is deze typische fabrieks
bouw fraai bewaard gebleven. 

Rondom de belangrijkste gehuchten: de Heuvel en het Heike (met 
de kerk) is begin 19de eeuw al een stedelijke centrum ont
staan. De verbindingsstraat (de Heuvelstraat) wordt centrum
straat. De straat gaat ook onderdeel uitmaken van de in 1826 
vol tooide weg van Breda naar Den Bosch. Na de aanleg van de 
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spoorlijn in 1863 begint vervolgens het gebied tussen Heuvel
straat en het nieuwe station vol te raken. Weer later worden 
ook voor het gebied ten zuiden van de Heuvelstraat (de Ko
ningswei) en ten noorden van het spoor (Nijveroord) plannen 
gemaakt. De Koestraat behoort dan echter nog steeds tot het 
agrarisch gebied. Er is nog nauwelijks bebouwing. 

2.2 Vanaf 1890 tot 1915 

Voor de Koestraat en omgeving blijft het agrarisch karakter 
gehandhaafd tot ongeveer 1890, maar daarna verandert de situa
tie in snel tempo. Op een plattegrond van Tilburg van 1901 
zijn plotseling een aantal geheel nieuwe straten te zien, 
gelegen rondom een nieuw plein (+gebouw?) : het huidige Bes
terdplein. De achtergronden van dit stratenplan zijn onbekend, 
maar wel is duidelijk dat het om een bewust gemaakt uitbrei
dingsplan gaat. De belangrijke straten zoals de Gasstraat, de 
Molenbochtstraat, de Hoefakkerstraat en ook de Besterdstraat 
zijn breed van opzet. Het geheel is zelfs monumentaal van 
karakter te noemen. (zie foto) 

R~ . lksten.lstraJt cJ. l9l0- l920 

Uit alles blijkt dat men een plan heeft willen maken dat aan
trekkelijke vestigingsmogelijkheden biedt voor de meer gegoede 
Tilburgers. Het lijkt er veel op dat men tegelijkertijd ook 
een nieuwe parochie heeft willen stichten. Op dezelfde platte
grond zijn namelijk ook de Besterdse Kerk met pastorie aan de 
Koestraat en de (meisjes)scholen aan de Besterdstraat te vin
den. Opvallend is verder dat ook de begraafplaats aan de 
Levensestraat in 1901 reeds is aangelegd. 
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De woonbebouwing langs de nieuwe straten wordt gebouwd op 
particulier initiatief en heeft ontegenzeglijk enige allure. 
Althans naar Tilburgse begrippen. Het gaat om kleine blokjes 
van 2 tot 5 woningen die tegen elkaar geplaatst worden en soms 
zelfs de hoek omgaan. Zij hebben in afwijking van de tot dan 
toe gebruikelijke bebouwing (een laag met een zadeldak) een 
iets verhoogde gevel met een mansardekap op de eerste verdie
ping. Boven de voordeur is meestal een zogenaamde "Vlaamse 
gevel" of een versierde "lucarne " aangebracht. (zie foto) 

Soms komen ook al huizen voor met twee volwaardige verdie
pingen en zadeldak. Het ligt voor de hand te veronderstellen 
dat de blokjes gebouwd zijn door een aannemer en vervolgens 
verkocht aan particulieren. Soms gingen die particulieren er 
zelf ook wonen, maar vaak werden de woningen verhuurd. 

Aan de Koestraat was tussen 1890 en 1900 al enige bebouwing 
verschenen: naast de al genoemde Besterdse kerk onder andere 
een textielfabriek met directeurswoning. Het betreft een mo
derne fabriek: niet meer in drie lagen, maar alles op de bega
ne grond en met daglichttoetreding via de bekende sheddaken. 
Rond 1900 wordt de straat in snel tempo volgebouwd. Verreweg 
de meeste panden zijn van voor 1906. Het is een gevarieerde 
bebouwing met mansardekap zoals hiervoor beschreven maar bo
vendien vestigen zich er ook winkeltjes, buurteafes en kleine 
ambachtelijke bedrijven. De Koestraat is tenslotte de door
gaande weg, en dus aantrekkelijk voor dit soort vestigingen. 
Het gebied achter de Koestraat tot aan de Enschotsestraat en 
verder naar het oosten blijft nog tot 1915 onbebouwd. 
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2.3 Van 1915 tot en met de Tweede Wereldoorlog 

Inmiddels is door ir. J. Rückert, directeur gemeentewerken, 
een nieuw stedebouwkundig plan voor heel Tilburg opgesteld. 
Het plan voorziet in een ringbaan rondom de belangrijkste 
gehuchten. Verder stelt hij voor het open gebied tussen de 
dicht bebouwde berdgangen op te vullen met kleine woon
buurt jes. Die buurt jes zijn vaak ontworpen rondom een plein
tje, net zoals dat op de Besterd al gerealiseerd was. 
In 1917 wordt het plan definitief vastgesteld, de uitvoering 
ervan loopt door tot na de Tweede Wereldoorlog. 
De ringbaan is er in die periode gekomen, en dat geldt ook 
voor de woonbuurt jes. Toch zijn de plannen van Rückert niet 
precies volgens de tekeningen van 1917 uitgevoerd. In de loop 
der jaren is er nog al wat aangepast in de uiteindelijke 
plannen. 

Zo is het ook in de Besterd gegaan. Opvallend in het plan van 
Rückert is bijvoorbeeld dat hij de brede Molenbochtstraat 
doortrekt naar de Enschotsestraat. Dat voorstel van hem is ook 
letterlijk uitgevoerd: de huidige MolenbochtstraatjSumatra
straat. Parallel daaraan stelt hij iets zuidelijker een tweede 
straat voor. Maar enige jaren later wordt in afwijking van het 
oorspronkelijke plan het Molenbochtplein daar aangelegd. Op de 
stadsplattegrond van 1921 is het plein ook te vinden, hoewel 
gestippeld. Het plan Molenbochtplein (1916) wordt gedeeltelijk 
ontwikkeld voor vestiging van het niet uit Tilburg afkomstige 
hoger personeel van de NS-werkplaats. Zelfs een kerkje voor 
hen krijgt er een plaats. De bouwstijl van de NS-woningbouw 
aan de Hyacinthstraat is duidelijk anders dan in Tilburg 
gebruikelijk. Het betreft huizen in Engelse cottagestijl, die 
in Zuid Holland wel vaker in zogenaamde tuindorpen wordt 
toegepast. De resterende straten worden net als de Koestraat 
en de omgeving van het Besterdplein bebouwd op basis van 
particulier initiatief. Het betreft wederom kleine blokjes, 
maar de gevels zijn veelal hoger (meer dan twee verdiepingen) 
en ook meer gevarieerd. 
Het moderne fabriekscomplex van Jansen de Horion vult vervol
gens geleidelijk aan de spie ten zuiden van het Molenbocht
plein, voor zover al thans de nieuwe jongensschool aan dat 
plein daar nog ruimte voor laat. 

Tenslotte is vermeldenswaard dat bijvoorbeeld het plan de 
Beukensteeg met het Rozenplein als centrum precies volgens het 
oorspronkelijk plan van Rückert is uitgevoerd ( 1921). De· al 
lang bestaande Lovensestraat is heel harmonisch en onopvallend 
opgenomen in dit plan. Ondanks haar ouderdom is daardoor de 
Lovensestraat een echte woonstraat geworden. Het gebied tussen 
Lovensestraat en Ringbaan Oost is weer afwijkend van de oor
spronkelijke plannen, maar wel om en nabij hetzelfde jaar 
uitgevoerd. Opvallend is daarbij de relatief hoge bebouwing 
langs de Enschotsestraat en Ringbaan Oost. 

Tot direct na de Tweede Wereldoorlog is men in Tilburg bezig 
met het opvullen van de open gebieden binnen de ringbanen. De 
oude berdgangen blijven daarbij de belangrijke doorgaande 
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straten, waaraan de bedrijven en de winkels, maar ook vaak de 
kerken en de scholen gevestigd zijn. Het worden de belangrijke 
stadsstraten, die structuur brengen in de zich uitdeiende hui
zenzee: de Goirkestraat, de Korvelseweg, de Broekhovenseweg en 
ook de Koestraat. 

2.4 Na de Tweede Wereldoorlog 

Na de Tweede Wereldoorlog ondergaan de herdgangen van Tilburg 
grote veranderingen. Veel textielfabrieken verdwijnen, ambach
telijke bedrijfjes verplaatsen zich en ook de winkels onder
gaan de nodige veranderingen. Maar er komen nieuw functies 
bij: sociaal-culturele functies maar ook dienstverlenende be
drijfjes, zoals drukkerijen, verzekeringsagentschappen uit
zendbureaus enz. Gelukkig blijven een aantal oude karakteris
tieke gebouwen, waaronder directeursvilla's en enkele oude 
winkelpanden bewaard. Veel woonhuizen worden echter verbouwd 
en de karakteristieke mansardekap met vlaamse gevel of lucarne 
wordt vaak vervangen door een gevel over twee verdiepingen. 
Dat gebeurt overigens per pand en de oorspronkelijke blokjes 
zijn alleen voor de oplettende toeschouwer nog te herkennen 
aan de gemeenschappelijke nok en dakhelling. Het gevarieerdere 
karakter van deze oude stadstraten is daardoor overigens 
eerder versterkt dan afgezwakt. 
Kortom: ondanks alle veranderingen behouden veel herdgangen 
zowel in aanzien als in functioneel opzicht hun levendigheid. 
Het blijven de centrumstraten van de vele buurten van Tilburg. 
Voor de Koestraat als oude herdgang voor de wijk Besterd geldt 
dat ook, maar na 1960 hebben zich een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan, die niet altijd een gunstige invloed gehad hebben 
op het imago van de straat. 

2.5 Negatieve en positieve ontwikkelingen 

Eind jaren vijftig werd besloten het stadscentrum van Tilburg 
beter bereikbaar te maken voor het gemotoriseerd verkeer. 
Naast de doorbraak door de Koningswei en de tunnels onder het 
spoorlijn werd daarbij ook voorzien in de aanleg van een 
binnenring. Ten noorden van het Spoor werd dat de Besterdring, 
de Veldhovenring en de Gasthuisring. De Lange Nieuwstraat werd 
daarvoor doorgeknipt en de Besterdstraat werd kortgesloten met 
de Heuvel. Aldus ontstond het NS-plein en de Koestraat werd 
een zijstraat van de Besterdring. 
Het verleggen van de verkeersstroom van de Koestraat naar de 
nieuwe Besterdring had tot gevolg dat de straat wat achteraf 
kwam te liggen. Sommige winkels verloren hun klandizie en 
kwamen leeg te staan. Vaak werden ze vervolgens in gebruik 
genomen als woonhuis, studentenhuis of horecagelegenheid. 
Begin jaren zeventig kreeg de straat een slechte naam door de 
vestiging van enkele sexshops. Na de verdwijning daarvan namen 
eind jaren tachtig de koffieshops hun plaats in. De monumenta
le Besterdse kerk viel onder de slopershamer en hoewel de 
directeursvilla behouden bleef, is zij verkommerd geraakt door 
het achterwege blijven van goed onderhoud. 
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Verder kan met name de laatste jaren gesproken worden van een 
opdringen van de horeca uit het stadscentrum. 

Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de Koestraat te mel
den. De Besterdse kerk werd dan wel gesloopt maar ze werd be
gin jaren tachtig vervangen door een karakteristiek woning
bouwcomplex. Hetzelfde gebeurde met de textielfabrieken en de 
buurtscholen. Tegelijkertijd zijn er daardoor ook nieuwe ele
menten in de buurt bijgekomen: bejaardenflats aan de Bester
dring ter plekke van de doorbraak door de Lange Nieuwstraat, 
het buurtcentrum, het park De Horion, een nieuwe basisschool, 
een tandartsengroepspraktijk in de oude pastorie enz. Op de 
plaats van de kerk en de textielfabriek verrees sociale wo
ningbouw. In het algemeen kan gesteld worden, dat er veel 
nieuwe woningen aan de Koestraat en in de directe omgeving 
zijn bijgekomen. 

De meest recente ontwikkeling is dat de Koestraat in verkeers
technische zin wederom een belangrijke verandering te wachten 
staat. De straat wordt fietsroute (de Heuvelroute) en daarmee 
een belangrijk onderdeel van het sternet. Voor veel van de 
oude herdgangen is overigens eenzelfde functieverandering 
voorzien. 

2.6 Conclusies 

De Koestraat behoort samen met de Enschotsestraat, de Molen
straat en de Levensestraat tot de Middeleeuwse "herdgangen" 
van Tilburg. De straten ZlJn echter tot eind vorige eeuw 
vrijwel onbebouwd geweest. De andere belangrijke straten van 
de Besterd zijn van latere datum: De Besterdring van 1890/-
1960, de Molenbochtstraat-Sumatrastraat van 1900/1917. De 
Levensestraat is na 1925 een woonstraat geworden. 

De Koestraat is rond 1900 verstedelijkt als gevolg van een 
nieuw, relatief monumentaal stedebouwkundig p l. an rondom het 
huidige Besterdplein, ten westen van de straat. Het gebied ten 
oosten van de Koestraat raakte pas na 1920 bebouwd op basis 
van de plannen van Rückert. De Koestraat vormt dus de scheids
lijn tussen twee bouwperioden. 

De bebouwing in de straat ontstond net als bij het Besterct
plein e.o. op basis van particulier initiatief. Het betreft 
bouwblokjes van 4 tot 5 "middenstandswoningen", meestal ·met 
mansardekap en vlaamse gevel of lucarne. Veel van die oor
spronkelijke mansardekappen werden later opgehoogd; echter 
niet per blokje, maar per pand. 
Het Molenbochtplein e.o. is eveneens gebouwd op basis van 
particulier initiatief, maar veelal woningen met 2 lagen met 
zadeldak. Het uiterlijk van de panden is intact gebleven. 

De kerk in het zuidelijk deel van de Koestraat verdween in de 
jaren zeventig en ook de textielfabriek. In plaats daarvan 
kwam sociale woningbouw in 4 lagen. In dezelfde jaren verrezen 
bejaardenwoningen ter plekke van de doorbraken voor de Bes-
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terdring. De monumentale pastorie en directeursvilla bleven 
gehandhaafd. Door dit alles kreeg het zuidelijk deel van de 
straat een iets ander (afwisselender en hoger) karakter als 
het noordelijk deel. 

De Koestraat had vanaf 1900 een centrumkarakter. Er vestigden 
zich vele functies. De straat raakte echter dit centrumka
rakter kwijt door afbraak van de kerk en vooral de omlegging 
van de verkeersstroom in 1960 naar de Besterdring. De Bester
dring, het Besterdplein en ook de Molenbochtstraat verwinkel
den ten koste van de Koestraat. In de straat vestigden zich 
vanaf die tijd functies met een negatieve uitstraling. De 
straat verloor daardoor steeds meer van haar oorspronkelijke 
allure. 
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Hoofdstuk 3: functies aan de Koestraat 

3.1 Menging van functies 

In de historie van de Koestraat is al aangegeven dat de straat 
van oudsh_er plaats bood aan een groot aantal functies: win
kels, ambachtelijke bedrijven, textielindustrie, horeca, wonen 
enz. Wel hebben er in de loop der jaren vele verschuivingen in 
die functies plaatsgevonden. Er zijn functies verdwenen, maar 
er zijn ook functies bijgekomen. Een belangrijke gebeurtenis 
was de omlegging van de verkeersstroom via de Besterdring. 
Deze straat nam daarmee voor een deel de centrumfunctie van de 
Koestraat over. 
De Koestraat heeft ondanks dit feit nog steeds een redelijke 
functiemenging. Die functiemenging heeft de straat gemeen met 
de Enschotsestraat, de Besterdring en de Molenstraat en tot op 
zekere hoogte ook met de MolenbochtstraatjSumatrastraat. 

Ook op een andere wijze is er in de Koestraat sprake van een 
menging van functies. Heel vaak zijn namelijk in hetzelfde 
pand ook nog verschillende functies gehuisvest. In de Koe
straat komen een aantal combinaties voor, met name van wonin
gen samen met een winkel, een café e.d. Om een goed beeld te 
geven van de functies en de functiemenging is daarom de vol
gende onderverdeling gemaakt: 

Woondoeleinden 
onderverdeeld in: 

Bedrijfsdoeleinden 
onderverdeeld in: 

eengezinswoningen 
kamerbewoning 
complex met zelfst. eenheden 

winkel 
winkel annex werkplaats 
horeca nat 
horeca droog (cafetaria e.d.) 
horeca koffieshop (+drugsverkoop) 
werkplaats 
kantoor 

Maatschappelijke doeleinden 
onderverdeeld in: medische voorzieningen 

Functiecombinaties 
onderverdeeld in: 

sociaal culturele voorzieningen en 
overig 

eengezinswoning i.c.m.* winkel 
kamerbewoning i.c.m. winkel 
eengezinswoning i.c.m. kantoor 
eengezinswoning i.c.m. horeca nat 
kamerbewoning i.c.m. horeca nat 
kamerbewoning i.c.m. horeca koffie
shop 

i.c.m. (in combinatie met) 
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3.2. Resultaten van de inventarisatie 

Op basis van deze onderverdeling Z1Jn de functies van de 
Koestraat geïnventariseerd. Daar horen de volgende kantteke
ningen bij: 

De inventarisatie is gemaakt per "pand", niet per woning of 
wooneenheid. De achtergrond daarvan is dat de inventarisatie 
"van buitenaf" heeft plaatsgevonden. Niet altijd is dan te 
achterhalen of sprake is van zelfstandige wooneenheden of 
kamerverhuur, eventueel in combinatie met een winkel. Het 
voordeel van een inventarisatie per pand is echter wel dat de 
functiecombinatie direct zichtbaar is. Bovendien diende de 
inventarisatie ook gegevens op te leveren over de kwaliteit 
van. de gebouwen. Dat is weinig zinvol per wooneenheid als die 
wooneenheid deel uitmaakt van een complex of een winkel-woon
huis. De kwaliteit van het totaal is dan meer van belang. 
Om dezelfde reden is het aantal panden niet gelijk aan het 
aantal huisnummers. In hoofdstuk 4 komt dit uitgebreid aan de 
orde. 

Om tegemoet te komen aan de voor de hand liggende vraag over 
hoeveel woningen of zelfstandige wooneenheden het gaat, is 
toch gepoogd een redelijk betrouwbare indicatie te geven. Over 
het aantal kamers voor kamerbewoning (onzelfstandige wooneen
heden) is echter te weinig informatie aanwezig om exacte cij
fers te geven. Volstaan is met een schatting. 

Er is onderscheid gemaakt in verschillende horeca-gelegenhe
den. Onder natte horeca worden de cafés e.d. met een drankver
gunning verstaan, de droge horeca betreft de snackbars e.d. De 
koffieshops behoren daar formeel ook toe, maar deze zijn van
wege hun specifieke problematiek apart vermeld. 

De resultaten van de inventarisatie zijn in de volgende tabel 
te vinden: 

tabel 1: 

eengezinswoningen 71 58% 
woning ingericht voor kamerverhuur 6 5% 
complex met zelfst. eenheden 2 2% 
eengezinswoning i.c.m. winkel 8 7% 
kamerbewoning i.c.m. winkel 4 3% 
eengezinswoning i.c.m. kantoor 3 2% 
eengezinswoning i.c.m. horeca nat 2 2% 
kamerbewoning i.c.m. horeca nat 3 2% 
kamerbewoning i.c.m. horeca k.sh. 3 2% 
winkel 6 5% 
winkel annex werkplaats 3 2% 
horeca droog 4 3% 
werkplaats 1 1% 
medische voorzieningen 2 2% 
soc-cult. voorzieningen e.o. 5 4% 
Totaal 123 100% 
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Uit de tabel valt het volgende te concluderen: 
65% van de panden in de Koestraat heeft uitsluitend de 
functie woondoeleinden. Er ZlJn daarbij een tweetal 
wooncomplexen opgenomen met in totaal 25 zelfstandige 
wooneenheden. Beschouwt men deze eenheden ook als "pan
den" dan verschuift het beeld iets. Het gaat dan om 146 
panden, waarvan 103 uitsluitend een woonbestemming heb
ben. Omgerekend levert dat een percentage op van 70%. 

In totaal wordt er in 83% van de panden 
bij elkaar 102 panden. Dit zijn dus 
alleen de functie woondoeleinden als de 
naties van wonen met andere doeleinden. 

gewoond. Dat zijn 
zowel panden met 
panden met combi-

Kamerbewoning komt in 12% van de panden voor. Een grove 
schatting leidt tot conclusie dat het gaat om een 60-tal 
kamers. 

In totaal liggen er in de Koestraat 12 horecagelegen
heden, waarboven vrijwel altijd gewoond wordt. Dat is 
bijna 10% van de panden. Hiervan zijn drie gelegenheden 
bekend als softdrugs-verkooppunt. 

3.3 Nadere analyse van de functies in de Koestraat 

De geschetste situatie van de Koestraat en omgeving is op veel 
plaatsen in de oude stad van Tilburg terug te vinden. Aan de 
oude herdgangen en enkele later toegevoegde doorgaande straten 
zijn op dezelfde wijze allerlei functies (inclusief woningen) 
gevestigd. Tilburg binnen de ringbanen wordt met andere woor
den doorkruist door lange linten met veel winkels en bedrijf
jes maar ook woningen, horecavestigingen en sociaal-culturele 
voorzieningen. 
In de meeste steden ligt de situatie anders: winkels, bedrijf
jes en sociaal-culturele voorzieningen zijn veel meer gecon
centreerd in het stadscentrum en in wijk- en buurtcentra. In 
hoeverre is de Tilburgse situatie (en ook de situatie in de 
Koestraat) nu problematisch te noemen en welke ontwikkelingen 
zijn er gaande in de tijd gezien? 

Winkels: 
Aan de linten van de oude stad lagen van oudsher zowel winkels 
voor dagelijkse goederen (food) als niet-dagelijkse goederen 
(non food). De foodwinkels (bakker, slager e.d.) zijn nu ech
ter al grotendeels verdwenen, tenzij ze opgenomen waren in een 
winkelconcentratie. 
De oorzaak daarvan is de wens van veel klanten om efficiênt 
boodschappen te doen in concentraties van winkels in plaats 
van verspreide winkels. Bovendien kunnen de verspreide winkels 
moeilijk mee in de schaalvergroting in de detailhandel. 

Voor de non-food-sector geldt het voorgaande echter minder. 
Daarom is op dit punt Tilburg nog steeds sterk afwijkend van 
andere steden. De stad heeft in vergelijking met andere steden 
bijna twee keer zoveel van dergelijke winkels, verspreid 

17 

--



liggend aan de linten in de oude stad. Het winkelaanbod in het 
stadscentrum is daardoor relatief ook wat minder dan andere 
steden. 
Net als voor de food-winkels blijkt deze situatie overigens 
ook voor de non-food-winkels in de oude stad niet onverdeeld 
gunstig. Al enige jaren is daarom te merken dat ook die ver
spreide non-food-winkels het soms moeilijk hebben. 
Al enige jaren wordt door de gemeente een beleid gevoerd om 
vestiging van verspreide liggende non-food-winkels buiten het 
centrum tegen te gaan. Het betreft echter een vrij passief 
beleid. De al genoemde nota Detailhandel kwam met verdergaande 
maatregelen, o.a de opheffing van enkele buurtwinkelcentra, 
maar de nota is door de gemeenteraad afgewezen. 

In de Koestraat Z1Jn de afgelopen jaren alle food-winkels 
verdwenen. Alleen een slagerij is overgebleven. Wel zijn een 
aantal vr1 J specialistische non-food-zaken gebleven: antiek, 
babyartikelen, postzegels, e.d., maar er zijn ook minder 
specialistische winkels: elektra, schoenen, e.d. Er zijn dus 
een aantal winkels, die door hun ligging in de problemen 
kunnen komen. Daarbij moet ook onderkend worden, dat hun 
bedrijfskosten waarschijnlijk laag zijn en dus de overlevings
kansen wat groter. Voor sommige winkels geldt dat ze relatief 
gunstig liggen t.o.v. het winkelcentrum den Besterd. 

Sociaal culturele functies: 
Allerlei sociaal culturele of medische functies liggen in 
Tilburg van oudsher eveneens aan de herdgangen. In de tijd 
gezien is de vestiging van dat soort functies aan de herdgan
gen zelfs toegenomen. Dat geldt ook voor de Koestraat: Er 
bevinden zich het buurthuis, een groepspraktijk, scholen, een 
huisarts, ontmoetingscentra e.d. 
Voor deze functies aan de oude linten Z1Jn de voorgaande 
problemen van schaalvergroting en wijzigend koopgedrag uiter
aard veel minder van kracht. De situatie voor dergelijke 
functies is eerder gunstig te noemen. Vaak hebben dat soort 
voorzieningen een wijkfunctie en ze zijn door hun ligging aan 
een herdgang goed gespreid en gemakkelijk te vinden. Eventuele 
parkeer- of verkeersoverlast is bovendien in zekere mate 
acceptabel omdat deze functies niet in een woonbuurt gelegen 
zijn. Alleen voor echt stedelijke voorzieningen zou het soms 
voordelig kunnen zijn in het stadscentrum zelf gevestigd te 
zijn. Denk aan het Textielmuseum en het Pontmuseum. 

Bedrijvigheid: 
De herdgangen boden plaats aan de eerste vorm van bedrijvig
heid in Tilburg: het boerenbedrijf annex wever1J. La- ter 
kwamen daar de textielfabrieken voor in de plaats. Een enkele 
boerderij heeft zich als curiositeit kunnen handhaven. 
Zoals bekend zijn vrijwel alle fabrieken inmiddels verdwenen 
uit de herdgangen. Ook aan de Koestraat is geen fabriek meer 
te bekennen. Een ander soort bedrijvigheid is er echter voor 
in de plaats gekomen. De laatste jaren zijn aan de herdgangen 
veel kleine dienstverlenende bedrijven gevestigd: speciale 
drukkerijtjes, schoonheidssalons, kopieerinrichtingen, verze
keringsagenten, handelskantoortjes, fotografen enz. Ook in de 
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Koestraat is dat te zien. Bij de inventarisatie zijn onder 
winkels, werkplaatsen en kantoren voor een groot aantal van 
dit soort bedrijfjes meegenomen. Ongeveer zo,n 40% daarvan (15 
bedrijven) zit duidelijk in de dienstverleningssfeer. 

Deze constatering is niet vreemd. Voor kleine (startende) 
dienstverlenende bedrijvigheid is een plaats aan een berdgang 
immers minder problematisch als voor winkels: het gaat om 
relatief vaste klanten. Ze zijn aan een berdgang gemakkelijk 
te vinden en hebben een uitstekend onderdak in de relatieve 
goedkope panden. Dergelijke bedrijven willen immers uit con
currentie-overwegingen of vanwege hun startfase lage huisves
tingslasten. Bovendien is het vaak mogelijk om boven of bij 
het pand te wonen. Een zekere verkeersoverlast blijkt net als 
bij de sociaal-culturele en medische voorzieningen acceptabel, 
hoewel zich soms wel problemen voordoen. 

De groei van deze bedrijvigheid wordt overigens van overheids
wege gestimuleerd, omdat het vaak om nieuwe bedrijven gaat, en 
nieuwe vormen van werkgelegenheid. Het ligt daarom voor de 
hand om ook in de toekomst de berdgangen beschikbaar te houden 
voor dit soort bedrijvigheid. Uiteraard horen daar dan wel 
restricties bij t.a.v. milieu-overlast e.d. 

Horeca: 
Van oudsher waren aan de berdgangen een aantal buurteafes met 
vergunning gevestigd en grotendeels hebben die zich kunnen 
handhaven. De functie als buurtcafe is echter vaak verloren 
gegaan. Men richt zich nu op een breder, minder buurtgebonden 
publiek. Het zijn voor een deel stedelijke voorzieningen 
geworden. 

Er is echter nog een andere ontwikkeling gaande. Naast genoem
de "natte" horeca is ook de "droge horeca" (snackbars etc,) 
opgekomen en die heeft aan de berdgangen in grote getale een 
plek gevonden. Vooral de leeggekomen winkelpanden aan de 
berdgangen bleken een aantrekkelijke vestigingsplaats te bie
den. 
Onder deze "droge horeca" vallen ook de koffieshops, die met 
name de laatste 5 jaar snel opgekomen zijn. De Koestraat is 
haast een schoolvoorbeeld van deze ontwikkeling. 

Horecavestigingen, zowel "nat" als "droog", hebben niet altijd 
een even positieve invloed op het leefklimaat aan de herdgan
gen. Cafés en hun bezoekers kunnen 's nachts voor lawaai-over
last zorgen. In een enkele geval is zelfs sprake van geweldda
digheden. Bij de koffieshops kan eveneens overlast optreden, 
maar men is nog meer beducht voor de raakvlakken die dergelij
ke vestigingen vaak hebben met de criminele drugshandel. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de horecavestigingen in 
beperkte mate op de berdgangen een plaats moeten krijgen. Het 
is echter geen goede zaak als horecafuncties die in het stads
centrum thuishoren zich gaan vestigen aan de herdgangen. 
T.a.v. de "droge horeca" is hetzelfde van kracht: er moet 
daarvoor plaats zijn aan de herdgangen. Overlast voor omwonen-
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den moet echter beperkt worden. Hetzelfde geldt voor koffies
hops. Het is een goede zaak dat recentelijk een nota van 
gemeentewege is verschenen, waarin buiten een tiental koffies
hops die gedoogd worden, een uitsterf-beleid is geformuleerd 
voor de andere koffieshops. 

Wonen: 
Van oudsher is er gewoond aan de herdgangen. Zoals er altijd 
een rijke menging van functies is geweest, zo is er ook altijd 
een grote variêteit aan bewoners geweest. Nu uit het voorgaan
de gebleken is wat de situatie is van de andere functies, is 
het van belang ook deze functie nader te onderzoeken. 

Op de eerste plaats moet opgemerkt worden dat de variêteit in 
hardgangbewoners sterk is teruggelopen in de laatste twintig 
jaar. Vooral de verkeers-en lawaaioverlast heeft ervoor ge
zorgd dat degenen die zich dat konden veroorloven naar elders 
verhuisden. Ouderen en minder draagkrachtigen bleven achter en 
boven winkels en bedrijven kwamen alleenstaanden en studenten 
te wonen. Dit beeld is in de Koestraat volledig herkenbaar. 
Hiervoor is al opgemerkt dat de gemeente dat ook heeft gecon
stateerd in de nota Basiskwaliteit en zich hierover ook be
zorgd toont. 

In het algemeen kan overigens gesteld worden dat het tij een 
beetje aan het keren is. Wonen in de stad is weer in trek 
gekomen. Althans bij een aantal woningzoekenden. 
Tot aan de jaren 70 kende men voornamelijk een soort woning
zoekende: gezinnen met kinderen. Onderscheid bestond alleen in 
inkomen. Verder was er nog een restcategorie van kamerbewoners 
en bewoners van tehuizen. Inmiddels zijn er talloze nieuwe 
soorten woningzoekenden gekomen. Senioren, starters, tweever
dieners zonder kinderen, tweeverdieners met kinderen, alleen
staanden, samenwonenden, woongroepen enz. Het traditionele 
gezin is een minderheid geworden. Bij een aantal van genoemde 
categorieên bestaat een duidelijke voorkeur voor wonen in de 
stad: starters, sommige alleenstaanden, senioren, maar ook 
kapitaalkrachtige tweeverdieners met of zonder kinderen. 
De woningvraag van hen stuit echter op het magere aanbod van 
bruikbare woonlocaties in de oude stad. Recentelijk zijn in 
het centrum een aantal wooncomplexen gerealiseerd die zeer 
veel belangstelling trokken. Bui ten het stadscentrum is er 
echter nauwelijks aanbod. De vrij eenzijdige samenstelling van 
de woningvoorraad in de oude stad: kleine vooroorlogse eenge
zinswoningen in de sociale sector, heeft voor de genoemde 
doelgroepen weinig te bieden. 

In het algemeen kunnen de hardgangen daarentegen wel woon
gelegenheid bieden voor deze doelgroepen, alleenstaanden maar 
ook tweeverdieners. Het terugdringen van de verkaarsoverlast 
zou de aantrekkingskracht van de hardgangen als woonstraat 
namelijk belangrijk kunnen verhogen. De oorspronkelijke 
variêteit in bewoners zou daarmee op hedendaagse wijze her
steld kunnen worden. Overigens moeten er dan natuurlijk ook 
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andere voorwaarden vervuld worden, zoals bijvoorbeeld kwalita
tief goede woningen en een goede stedebouwkundige kwaliteit, 
restricties m.b.t. de horeca enz. 

3.4 Conclusies 

In de Koestraat is de verdeling van de hoofdfuncties over de 
panden grofweg als volgt: 

65% uitsluitend woondoeleinden 
10% horeca 
20% winkels, kantoren en werkplaatsen 

5% medische en overige sec-culturele voorzieningen 

Heel vaak wordt boven winkels, bedrijven e.d. gewoond. In 
totaal heeft daarom 85% van de panden een woonfunctie. 

De winkelsfunctie aan de herdgangen, en dus ook aan de Koe
straat, staat onder druk. Non-food winkels kunnen zich wel
licht handhaven dankzij lage huisvestingslasten, hun specia
listische karakter of gunstige ligging. 
Er bestaan groeimogelijkheden voor dienstverlenende bedrijven 
(nu al bijna de helft van de 20% winkels, kantoren en werk
plaatsen). 

De Koestraat herbergt relatief veel medische en sociaal cultu
rele functies. 

De horeca is aan de herdgangen ruim vertegenwoordigd. Aan de 
Koestraat bestaat de helft van de horecavestigingen uit "droge 
horeca". Daaronder vallen 3 verkoopadressen voor soft drugs. 
De horeca heeft een sterke groei doorgemaakt de laatste jaren. 
Dat is gepaard gegaan met enige overlast. 

De bewoning aan de Koestraat heeft zich wat eenzijdig ontwik
keld: Weinig gezinnen met kinderen, daarentegen veel ouderen 
en studenten/alleenstaanden. Er dient een meer gedifferen
tieerd woningaanbod en beter woonklimaat te komen, om ook 
andere doelgroepen aan te trekken. 
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Hoofdstuk 4: De bouwtechnische kwaliteit 

4.1 Inleiding 

De inventarisatie van de bouwtechnische kwaliteit van de 
panden is gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de vanaf de 
straat zichtbare delen van de panden. Dat wil zeggen dat er is 
gekeken naar de staat van onderhoud van de gevels en daken: de 
schil. Naar de fundering, de vloeren en balklagen is niet 
gekeken. Ook worden geen uitspraken gedaan over de woonkwali
teit (bijv. aanwezigheid en kwaliteit van de badkamer) of 
andere inwendige gebreken. 
In het algemeen kan natuurlijk wel gesteld worden dat de staat 
van onderhoud van de schil ook indicaties geeft over de situa
tie binnen in het pand. 

Er zijn 123 panden bij de inventarisatie betrokken. Dit zijn 
in principe alle panden in de Koestraat. Sommige panden Zl.Jn 
echter samengenomen, omdat ze bijvoorbeeld een gezamenlijke 
voorgevel en een gezamenlijk huisnummer hebben. Er kunnen zich 
de volgende situaties voordoen: 

1 huisnummer, 
betrokken 
1 huisnummer, 
betrokken 
1 huisnummer, 
tie betrokken 
2 huisnummers, 
betrokken 
2 huisnummers, 
tie betrokken. 

1 

2 

2 

1 

2 

pand; als 

panden; als 

panden; als 

pand; als 2 

panden; als 

4.2. Beoordelingsmethode 

1 pand bij de inventarisatie 

1 pand bij de inventarisatie 

2 panden bij de inventarisa-

panden bij de inventarisatie 

2 panden bij de inventarisa-

De beoordelingsmethode t.a.v. de bouwtechnische kwaliteit van 
een pand is overgenomen uit een, in opdracht van de gemeente 
Tilburg uitgevoerde, inventarisatie van de verpauperde bouw
substanties en verwaarloosde terreinen in de 1 Oude stad 1 

( M. 
Dingemans, april 1993). In deze studie worden de volgende 
bouwonderdelen getoetst: 

* Staat van 
* Staat van 
* Staat van 
* Staat van 
* Staat van 

het metselwerk (gevels) 
het timmerwerk (kozijnen, deuren/ramen en lijsten) 
de dakbedekking (pannen, dakleer) 
de dakgoot (goot en hemelwaterafvoer) 
het schilderwerk (van timmerwerk en gevels) 
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Per pand worden deze nader onderzocht met de volgende 9 crite
ria: 

- scheuren in het metselwerk: 
- staat van het voegwerk: 
- staat van het timmerwerk; 
- vlakheid van de dakbedekking; 
- gaafheid van de dakbedekking: 
- staat van de dakgoot: 
- staat van de hemelwaterafvoer: 
- schilderwerk van het timmerwerk: 
- schilderwerk van de gevel. 

scores: 
De scores die bij de beoordeling op de 9 genoemde cri ter ia 
behaald kunnen worden zijn: 
- Goed 
- Redelijk 
- Matig 
- Slecht 
- Zeer slecht 

Om het onderscheid te kunnen rnaken tussen de scores onderling 
(wat is het verschil tussen 'goed' en 'redelijk', waar ligt de 
grens) is het noodzakelijk deze scores te operationaliseren 
d.w.z. in een werkbare term omzetten. De volgende maatstaf is 
gekozen: de mate waarin een onderdeel verbeterbaar is. 

Hierbij geldt dat: 
Goed staat voor het onderdeel behoeft geen 

verbetering 
Redelijk staat voor het onderdeel is voor 0 t;rn 5% 

verbeterbaar 
Matig staat voor het onderdeel is voor 5 t;rn 15% 

verbeterbaar 
Slecht staat voor het onderdeel is voor 15 t;rn 50% 

verbeterbaar 
Zeer slecht staat voor: het onderdeel is voor meer dan 50% 

verbeterbaar 

Deze maatstaf geldt voor alle criteria behalve voor het crite
riurn scheuren in het metselwerk. Daar zijn de scores 'goed', 
'redelijk', 'matig', 'slecht', 'zeer slecht' geoperationali
seerd door het meten van de lengte van de totale scheur over 
de gehele voorgevel. 

Voor alle 9 criteria heeft de term verbeterbaar overigens een 
andere betekenis. In tabel 2 wordt dit uitgewerkt. In tabel 3 
worden de 9 criteria weergegeven met de bijbehorende scores. 
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Tabel 2: 

Criteria Verbeterbaar indien: 

Scheuren in metselwerk worden niet gemeten in term 
verbeterbaar maar in cm 

Staat van het voegwerk voegen er uit zijn gevallen 

Staat van het timmerwerk hout zichtbaar verrot of ont-
breekt 

Vlakheid van de dakbedekking dakvlak of nok zichtbaar 
doorgezakt 

Gaafheid van de dakbedekking pannen ontbreken, niet vast-
liggen of zijn beschadigd 

Staat van de dakgoot goot loshangt of is 
doorgezakt 

staat van de hemelwaterafvoer hemelwaterafvoer loshangt 

Schilderwerk timmerwerk onderliggend hout zichtbaar 
(afgebladderd) 

Schilderwerk gevel onderliggend metselwerk of 
stuclaag zichtbaar 

Tabel 3: 

- Criteria - - Scores -
Goed Redelijk Matig Slecht z. slecht 

Scheuren in 0 cm 0-20 cm 20-60 60-160 > 160 
metselwerk cm cm cm 

Staat V/h 0 % 0-5 ~ 0 5-15 ~ 0 15-50 % > 50 % 
voegwerk 

Staat vjh 0 % 0-5 ~ 0 5-15 % 15-50 ~ 0 > 50 ~ 0 

timmerwerk 

Vlakheid V/d 0 % 0-5 ~ 0 5-15 ~ 0 15-50 % > 50 % 
dakbedekking 

Gaafheid vjd 0 ~ 0 0-5 ~ 0 5-15 ~ 0 15-50 ~ 0 > 50 % 
dakbedekking 

Staat V/d 0 ~ 0 0-5 % 5-15 ~ 0 15-50 ~ 
0 > 50 % 

dakgoot 

Staat V/d 0 % 0-5 % 5-15 ~ 0 15-50 ~ 0 > 50 ~ 0 

hemelwater-
afvoer 

Schilderwerk 0 % 0-5 ~ 0 5-15 ~ 0 15-50 % > 50 ~ 0 

timmerwerk 

Schilderwerk 0 ~ 0-5 ~ 5-15 ~ 15-50 % > 50 ~ 

I 
0 0 0 0 

gevel 
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4.3 rangschikking van de panden 

Op basis van de inventarisatie is een lijst ontstaan met 
daarop de scores van elk pand op de verschillende onderdelen 
(zie bijlage 2). Zo kan per pand de aard van de onderhoudsach
terstand bekeken worden. 

Om te komen tot een rangschikking 
van de onderhoudsachterstand zijn 
lijk' 1 'matig' 1 'slecht' 1 'zeer 
waarden 0 1 1 1 2 1 3 1 4 gekoppeld. 

van de panden naar de omvang 
aan de scores 'goed', 'rede
slecht' respectievelijk de 

Omdat aan de verschillende criteria geen gewichten zijn ver
bonden d.w.z. dat bijvoorbeeld het criterium scheuren in het 
metselwerk niet zwaarder meetelt in de beoordeling dan het 
cri ter i urn schilderwerk van het timmerwerk 1 kan voor elk pand 
een totaalwaarde worden vastgesteld door de waarden voor de 9 
criteria op te tellen. 

Hoe hoger de totaalscore hoe slechter de staat van onderhoud 
van het pand. De maximale score die kan worden behaald komt 
voor wanneer een pand op alle criteria de score 'zeer slecht' 
behaalt. Dit pand krijgt dan de score 9 x 4 = 36. De hoogst 
behaalde score in de Koestraat is 23 . Als uitgangspunt is 
genomen dat bij een score van 16 of hoger het pand aan te 
merken is als 'slecht onderhouden'. 

De totaalscore van ieder pand en de scores van elk pand op de 
9 criteria zijn te vinden in bijlage 2. 

Uit bijlage 2 valt op te rnaken dat de volgende panden een 
totaalscore hebben van 16 of hoger: 
huisnummer 14 totaalscore 17 
huisnummer 54 totaalscore 20 
huisnummer 58 totaalscore 21 (foto 2) 
huisnummer 114 totaalscore 18 (foto 3) 
huisnummer 168 totaalscore 23 
huisnummer 119 totaalscore 17 
huisnummer 97 totaalscore 21 (foto 1) 
huisnummer 71 totaalscore 23 (foto 4) 
huisnummer 67 totaalscore 19 
huisnummer 47 totaalscore 20 (foto 5) 
huisnummer 29 totaalscore 18 (foto 6) 
huisnummer 27 totaalscore 20 (foto 6) 

Dit zijn in totaal 12 panden. Bij deze panden is duidelijk 
sprake van een onderhoudsachterstand. 

Bij een score van 11 15 is een pand niet direct aan te 
merken als 'slecht onderhouden' . Maar daarentegen kan het pand 
ook niet zomaar als redelijk of goed onderhouden worden be
schouwd. Na een tweede opname van de panden in deze 'twijfel 
categorie' moeten de volgende panden ook als 'slecht onder
houden' aangemerkt worden. 
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huisnummer 10 totaalscore 13 

huisnummer 116 totaalscore 11 

huisnummer 81 totaalscore 14 

huisnummer 55 totaalscore 14 

Huisnummer 41 totaalscore 15 
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In principe ziet dit 
pand er even slecht 
uit als het pand met 
huisnummer 14 maar 
omdat de staat van de 
dakbedekking nog vrij 
redelijk is, blijkt 
dit niet direct uit de 
totaalscore 
(foto 7) 

In principe ziet dit 
pand er even slecht 
uit als het pand met 
huisnummer 114 maar 
omdat het pand beter 
geschilderd is en min
der scheuren vertoont 
is de totaalscore la
ger dan bij nummer 114 
(foto 3) 

Dit pand heeft een 
lagere score omdat er 
in het pand geen 
scheuren zitten. Het 
timmerwerk en de gaaf
heid van het dak zijn 
wel slecht 
(foto 8) 

Bij dit pand is de 
staat van het metsel
werk erg slecht, er 
zijn zowel scheuren 
als uitgevallen voe
gen. Omdat de overige 
onderdelen van het 
pand nog vrij redelijk 
zijn is de totaalscore 
van het pand niet zo 
hoog dat het pand au
tomatisch in de cate
gorie 'slecht onder
houden' valt. Maar ge
zien het metselwerk is 
dit wel noodzakelijk 
(foto 9) 

Dit pand scoort over 
de gehele linie matig. 
Geen enkel onderdeel 
is erg slecht maar het 
geheel doet toch ver
waarloosd aan. 
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Ook deze 5 panden moeten aan de lijst van slecht onderhouden 
panden worden toegevoegd. Deze lijst is nu aangevuld tot 17 
panden. 

De lijst moet nog op één punt worden aangevuld. De panden 50 
t/m 58 staan in een bouwserie (zie foto 10). Bij de panden 54 
en 58 is een grote onderhoudsachterstand geconstateerd. Bij 
een eventuele aanpak tot verbetering van deze twee panden is 
het relatief goedkoper de hele serie te verbeteren en niet de 
twee panden afzonderlijk. Dus ook de andere panden komen voor 
verbetering in aanmerking t.w.: 

huisnummer 50 
huisnummer 52 
huisnummer 56 

totaalscore 13 
totaalscore 11 
totaalscore 11 

In totaal komen we nu op een lijst van 20 panden met een 
dusdanige staat van onderhoud dat verbetering wenselijk is. 

4.4 Conclusies 

Om de geïnventariseerde bouwtechnische kwaliteit van de panden 
in kaart te kunnen brengen zijn de panden onderverdeeld in 5 
categorieën namelijk, panden met de: 
totaalscore o - 5 
totaalscore 6 - 10 
totaalscore 11 - 15 
totaalscore 16 - 20 
totaalscore 21 - 25 

De verdeling van de panden over deze categorieën is in tabel 4 
weergegeven. 

Tabel 4: 

I Totaalscore 
11 

Aantal panden I Percentage panden I 
0 - 5 69 56,1% 

6 - 10 28 22,8% 

11 - 15 14 11,4% 

16 - 20 8 6,5% 

21 - 25 4 3,3% 

Totaal 123 100,0% 

Uit tabel 4 valt het volgende op te maken: 

* Meer dan de helft van de panden in de Koestraat zijn goed 
onderhouden, namelijk 56%. In totaal is ruim driekwart 
van de panden (79% ) goed tot redelijk onderhouden. 
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* Grofweg kan gezegd worden dat 10% van de panden in de 
Koestraat slecht of zeer slecht onderhouden is. Voegen we 
bij deze groep nog de hierboven genoemde panden uit de 
"twijfelcategorie" (11-15) dan komen we op 16%. 

De bouwtechnische kwaliteit van elk pand is ook op kaart 
weergegeven (zie bijlage 3). Hiermee wordt ook een indruk 
gegeven van de ligging van de slecht onderhouden panden in de 
straat. Daaruit valt het volgende op te maken: 

* De meeste panden · met een onderhoudsachterstand liggen in 
het noordelijke gedeelte van de straat. Dat wil zeggen 
vanaf de Leonard van Veehelstraat tot aan het Rosmolen
plein. 

* In het zuiden van de straat ligt slechts een enkel pand 
dat slecht onderhouden is terwijl in het noorden van de 
straat regelmatig een rij panden gebreken vertoont. Ook 
is te zien dat de mate van de onderhoudsachterstand in 
die rijen verschillend is. 

4.5 Vergelijking met opname van de gemeentelijke Milieudienst 

Ook de gemeentelijke Milieudienst heeft een bouwtechnische 
kwaliteitsopname gemaakt van de panden in de Koestraat. Een 
vergelijking tussen de resultaten uit dit rapport en die van 
de Milieudienst levert tabel 5 op. 
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tabel 5: 

opname opname 
rapport Milieudienst 

8 

10 10 

14 14 

48 

50 50 

52 52 

54 54 

56 56 

58 58 

90 

114 114 

142 

168 168 

147 

145 

119 

97 

81 81 

71 71 

67 

65 

55 

47 47 

41 

29 29 

27 27 

De panden die in beide opnames naar voren komen zijn dus: 
10, 14, 5-o, 52, 54, 56, 58, 114, 168, 81, 71, 47, 29, 27. 
Dit zijn in totaal 14 panden. 

De gemeentelijke Milieudienst heeft daarnaast dus nog 7 panden 
die niet in de inventarisatie van dit rapport naar voren 
komen. Deze panden worden hierna nader bekeken. 
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Huisnummer 8 In dit pand is een shoarma zaak gevestigd. Uit 
de in dit verslag uitgewerkte bouwtechnische 
opname, komt dit pand redelijk goed naar voren. 
Het pand valt in de categorie met een bouwtech
nische kwaliteit van 6-10. Het pand heeft de 
score 6 gekregen. Uit bijlage 2 valt op te 
rnaken dat alle onderdelen van het pand goed 
scoren behalve de dakbedekking. Dit is dan 
misschien ook de reden dat de gemeente dit pand 
aan de lijst heeft toegevoegd. 

Huisnummer 48 Uit bijlage 2 valt op te maken dat dit pand 
een bouwtechnische score heeft behaald van 5, . 
Dit valt dus in dit rapport onder de categorie 
'goed onderhouden'. Het pand scoort over de 
gehele linie goed behalve de gaafheid van de 
dakbedekking. Hierop scoorde het pand 'zeer 
slecht'. Dit is dan ook zeer waarschijnlijk de 
reden dat het pand door de Milieudienst voor 
verbetering is aangewezen. 

Huisnummer 90 Dit pand is in zeer goede staat. Het is een 
eengezinswoning gebouwd in 1966. Het pand ligt 
aan een kruising en is voor een beschadigde 
hoekpui door de Milieudienst op de lijst opge
nomen. Eigenlijk is dit pand een apart geval. 
Waarschijnlijk is de beschadiging aan de pui 
ontstaan door een botsing op de kruising. Dit 
pand is niet in de opnamelijst van dit rapport 
opgenomen omdat de verwachting is dat de hoek
pui snel gerepareerd zal worden. Op dit moment 
wordt het pand gestut. Het ongeluk is gebeurd 
in de drie maanden van de stage, de beschadi
ging is nog maar kort aanwezig. 

Huisnummer 14 7 Van dit pand is het niet duidelijk waarom de 
gemeente de eigenaar van dit pand wil stimule
ren voor woningverbetering. Het pand scoort, 
bij de in dit verslag uitgewerkte opname, een 
bouwtechnische kwaliteit van 2. Dat betekent 
dat het pand goed is onderhouden en weinig 
onderhoudsgebreken vertoont (zie bijlage 2) 

Huisnummers 145 en 142 zie huisnummer 147 
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Huisnummer 65 Dit pand heeft in dit rapport een score van 10. 
Dat wil zeggen dat het pand nog tot de catego
rie 'redelijk onderhouden' behoort. Uit bijlage 
2 valt op te maken dat het pand wel scheuren in 
het metselwerk vertoont en dat de dakbedekking 
qua gaafheid matig scoort. Toch is het niet 
duidelijk waarom juist dit pand voor actieve 
benadering door de gemeente in aanmerking komt 
terwijl het pand daarnaast met huisnummer 67 
veel meer gebreken vertoont (zie bijlage 2). 

4.6 Eindconclusie 

Een inventarisatie van de bouwtechnische kwaliteit van de 
panden in de Koestraat op basis van bui tenopnames, levert op 
dat bij 10 % van de panden grote onderhoudsachterstanden voor
komen. 

Er is een "twijfelcategorie" van eveneens ongeveer 10 % van de 
panden, die ofwel in dit rapport of door de gemeentelijke 
Milieudienst, danwel door beide worden aangemerkt als panden 
met een grote onderhoudsachterstand. 

In enkele gevallen is directe aanschrijving wellicht noodzake
lijk. 
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Foto's 



Foto 1: 

Foto 2: 

Huisnummers 97, 93 [95] en 93 [95] (van links naar 
rechts) 

Huisnummers 56 en 58 (van links naar rechts) 
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Foto 3: Huisnummers 114 en 116 (van links naar rechts) 
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Foto 4: Huisnummer 
71 
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Foto 6: 

Foto 5 : H u i s n u m m e r 
47 

Huisnummers 29 en 27 (van links naar rechts) 



Foto 7: Huisnummers 8 en 10 (van links naar rechts) 
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Foto 8: Hu is nummer 
81 



Foto 10: 
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Foto 9 : Hu i s n u rn rn e r 
55 

Huisnummers 50 t/rn 58 (van links naar rechts) 



Hoofdstuk 5: De bouwkundige kwaliteit 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de bouwtechnische kwaliteit van de 
panden aan de Koestraat besproken. In dit hoofdstuk komen een 
aantal andere kenmerken van de panden aan de orde. Het gaat om 
een aantal gegevens die eveneens informatie geven over de 
aanblik van de gebouwen. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

Het bouwjaar van de panden, 
belangrijke aanpassingen sinds de bouw, 
de huidige gevelhoogte, 
het al of niet deel uitmaken van een zogenaamde bouwse
rie. 

5.2 Het bouwjaar 

Zoals de historie van de Koestraat, beschreven in hoofdstuk 2, 
al aangaf, verscheen eind vorige eeuw, begin deze eeuw, in de 
Koestraat de eerste bebouwing. Naast de Besterdse kerk en de 
textielfabriek kwamen later ook woningen, winkeltjes, ambach
telijke bedrijfjes en buurteafes in de straat. 
Er zijn een aantal redenen om na te gaan in welke periode de 
woningen zijn gebouwd. Het bouwjaar van een pand kan enige 
indicatie geven over de kwaliteit van de panden en de rentabi
liteit van eventuele verbeteringen. Het bouwjaar is in dat 
geval tevens bepalend voor de hoogte van een eventuele ge
meentelijke bijdrage. Het bouwjaar van een pand geeft ook aan, 
of er eventueel sprake is van een historisch waardevol pand. 
Tenslotte kan het bouwjaar ook duidelijk maken of vervangende 
nieuwbouw wenselijk is. 

De gegevens over het bouwjaar van de panden zijn afkomstig van 
de gemeente Tilburg. Het bleek niet mogelijk op korte termijn 
de verstrekte gegevens bij het bouwarchief te controleren. 

De gegevens over het bouwjaar van de panden zijn in bijlage 4 
op kaart weergegeven. Daarbij is gebruik gemaakt van de vol
gende door de gemeente Tilburg onderscheiden leeftijdscatego
rieën: 

onbekend 
voor 1906 
1906 - 1914 
1915 - 1918 
1919 - 1925 
1926 - 1930 
1931 - 1935 
1936 - 1940 
1941 - 1945 
Na de Tweede Wereldoorlog 
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In de volgende tabel is te zien hoeveel panden er per bouwpe-
riode in de Koestraat zijn gebouwd: 

tabel 6: 

I Bouwperiode pand 11 Aantal panden I Percentage panden 

Onbekend 21 17,1 % 

voor 1906 72 58,5 % 

1906 - 1914 1 0,8 % 

1915 - 1918 5 4,1 % 

1919 - 1925 3 2,4 % 

1926 - 1930 4 3,3 % 

1931 - 1935 1 0,8 % 

1936 - 1940 4 3,3 % 

1941 - 1945 1 0,8 % 

Na WO II 11 8,9 % 

Totaal 123 100,0 % 

Uit deze tabel valt het volgende te concluderen: 

* Bijna 60 % van de panden zijn gebouwd voor 1906. 

* 9 % van de panden zijn na de oorlog gebouwd. Zeer waar
schijnlijk behoren een aantal panden die als onbekend 
staan vermeld ook tot de categorie Na de Tweede Wereld
oorlog. Dit zijn de volgende panden: 20A, 28, 44, 64, 
Molenbochtplein 24. 
Dit heeft tot gevolg dat de categorie na de Tweede We
reldoorlog groter wordt namelijk in plaats van 11 panden, 
15 panden. Dan zijn 12,2 % van de panden van na de oor
log. De categorie onbekend wordt dan kleiner namelijk in 
plaats van 21 panden, 17 panden. Dan is het bouwjaar van 
13,8 % van de panden onbekend. 

N. B. De panden 38 en 40 zijn recentelijk nieuw gebouwd. De 
gemeente Tilburg heeft deze panden nog tot de categorie 
voor 1906 gerekend. Ook bij deze inventarisatie zijn de 
panden nog tot deze categorie gerekend. 

5.3 Belangrijke wijzigingen in de gevel 

In de Koestraat zijn in de loop der jaren veel gevels aange
pakt. De meeste oorspronkelijke mansardekappen ZlJn uit de 
straat verdwenen doordat de voorgevels werden opgehoogd. Veel 
van de gevels die in het verleden al eens zijn aangepakt 
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kunnen overigens nu wel weer een tweede opknapbeurt gebruiken. 
Het is duidelijk dat recentelijk gerenoveerde voorgevels bij 
de bouwtechnische inventarisatie in het vorige hoofdstuk een 
lage score (= goed onderhouden) behaalden. 

Bij de inventarisatie van de "status" van de voorgevel zijn de 
volgende categorieën onderscheiden: 

pand in oorspronkelijke staat; 
gevel gerenoveerd; 
gevel recentelijk gerenoveerd; 
nieuwbouw 

De geïnventariseerde gegevens zijn in de volgende tabel 
uitgewerkt. 

Tabel 7: 

I Status van het pand I Aantal panden Percentage panden 

Pand in oorspronke- 62 50,4 9., 
0 

lijke staat 

Pand gerenoveerd 35 28,5 % 

Pand recentelijk 19 15,4 9., 
0 

gerenoveerd 

Nieuwbouw 7 5,7 9., 
0 

Totaal 123 100,0 9., 
0 

Uit deze tabel zijn de volgende conclusies te trekken: 

* De helft van de panden in de Koestraat verkeren nog in de 
oorspronkelijke staat. Er zijn aan de schil van het pand 
nog geen grote onderhoudsingrepen zichtbaar. 

* 44 % van de panden is ooit gerenoveerd. Hiervan is 15 %, 
dus minder dan de helft, recentelijk gerenoveerd. 

Het resultaat van de inventarisatie is ook op kaart weergege
ven: bij lage 5. Op deze kaart staat van elk pand de status 
aangegeven. De volgende conclusies zijn daaruit te trekken: 

* In het zuidelijke gedeelte van de Koestraat liggen bijna 
uitsluitend panden die in de oorspronkelijke staat 
verkeren. 

* Opvallend is dat het voornamelijk blokken of r1 Jen van 
2, 3 of 4 panden zijn die recentelijk zijn gerenoveerd. 
Daarbij valt op dat aan de overzijde van de straat, 
tegenover een recent gerenoveerd blok panden ook een 
recent gerenoveerd blok panden is aan te wij zen. Zouden 
buren toch onderling afspraken maken om samen hun panden 

34 



op te knappen? En zou dit van invloed zijn op andere 
bewoners van de straat? 

5.4 De bouwhoogte 

Bij de inventarisatie van de bouwhoogte is gebruik gemaakt van 
de volgende categorieën: 

1 Bouwlaag zadeldak 
2 Bouwlagen plat dak 
1 Bouwlaag mansardekap 
2 Bouwlagen zadeldak 
2 Bouwlagen mansardekap 
Meer dan 2 Bouwlagen 

In tabel 8 zijn de hoogtes van de verschillende panden weerge
geven. De opgesomde categorieën zijn gerangschikt van laag 
naar hoog. 

Tabel 8: 

Gevelhoogte pand Aantal panden Percentage panden 

1 Bouwlaag, 5 4,1 % 
zadeldak 

2 Bouwlagen, 19 15,6 % 
plat dak 

1 Bouwlaag, 16 13,1 % 
mansardekap 

2 Bouwlagen, 59 48,4 % 
zadeldak 

2 Bouwlagen, 3 2,5 % 
mansardekap 

Meer dan 2 20 16,4 % 
bouwlagen 

Totaal 122 98,4 % 

Uit de tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 

* 20 % van de panden in de straat is, vergeleken met de 
andere panden, aan de lage kant. Dit percentage is iets 
hoger als het percentage panden van meer dan twee bouwla
gen namelijk 16 % Er zijn dus bijna evenveel lage 
panden als hoge panden. 

* Bijna 50 % van de panden in de Koestraat heeft een "nor
male" gevelhoogte namelijk 2 bouwlagen met zadeldak. 

35 



Bij deze conclusie moet de volgende kanttekening worden 
gemaakt: 

Bij veel van de panden is de oorspronkelijke gevel aange
pakt ofwel gerenoveerd (zie paragraaf 3. 6). Hierbij is 
van veel panden de oorspronkelijke mansardekap aangepast. 
Van die panden is de gevel opgehoogd naar twee verdiepin
gen en vaak lijkt het dak, na renovatie, op een zadeldak 
(zie foto 11 en 12). Al deze hiervoor beschreven panden 
zijn tijdens het inventariseren als 2 Bouwlagen met 
zadeldak aangekruist. Qua hoogte maakt het in principe 
niet erg veel uit maar officieel behoren deze panden tot 
de categorie 1 Bouwlaag met rnansardekap. 

Een nader onderzoek is niet gehouden. De panden waarvan 
de oorspronkelijke mansardekap is verdwenen door een 
nieuwe voorgevel hadden geïnventariseerd kunnen worden. 
Hierdoor zou het aandeel panden met 2 Bouwlagen en een 
zadeldak in de Koestraat van 50 % belangrijk zijn terug
gebracht. 

Het resultaat van deze inventarisatie is ook op kaart weerge
geven in bij lage 6. Daaruit zijn de volgende conclusies te 
trekken: 

* In de zuidpunt van de Koestraat liggen voornamelijk 
panden met meer dan twee bouwlagen. Dit speelt wat be
treft de indruk van de straat bij de entree waarschijn
lijk in belangrijke mate een rol. 

* Opmerkelijk is dat de lage panden meer in het midden van 
de straat zijn geconcentreerd. 

* Duidelijk valt op te merken dat een groot aantal panden 
de 'normale' gevelhoogte heeft narnelijk 2 bouwlagen met 
een zadeldak. Deze panden liggen dan ook door de gehele 
straat verspreid. 
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Foto 11: Huisnummers 119A, 119 en 117 (van links naar rechts) 

Foto 12: Huisnummers 47, 45, 43 en 41 (van links naar rechts) 



5.5 De bouwseries 

In de Koestraat komen veel zogenaamde 'bouwseries' voor: 
Rijtjes van 4 à 5 woningen die als eenheid gebouwd zijn. Dat 
is een belangrijke gegeven. Vooral wanneer we komen op het 
verbeteren van woningen. Als een pand binnen een serie een 
grote onderhoudsachterstand heeft en het moet worden verbe
terd, dan is het soms raadzaam bepaalde onderdelen zoals het 
dak en de voorgevel gezamenlijk met de andere panden in de 
serie aan te pakken. Soms zijn de muren tussen de panden 
halfsteens, hetgeen dan eveneens aangepakt moet worden. 

De volgende bouwseries Z1Jn in de Koestraat te onderscheiden. 
In de volgende tabel zijn de series genummerd en per serie 
worden de panden opgesomd. 

tabel 9: 
I 

Nummer Huisnummer Nummer Huisnummer 
bouwserie pand bouwserie pand 

I 
1 2,4 I 16 139,137 I 

2 8,10 17 129D,129C,129B 
129A 

I 

3 12,14 18 123,119A 

! 
4 16,16A,16B-C, 19 119,117,115 

18A-E 

5 38,40 20 113,111 

6 46,48 21 105,103 

7 50,52,54,56,58 22 99,97 

8 60,62 23 95,93 

9 68,70 24 
I 

85,83 

10 70,74 25 65,63,61 

11 92,94,96 26 I 59,57 

12 
I 

98,102,106, 27 
I 
55,53,51 

108,110 

13 114,116 28 47,45,43,41 

14 134-136,138 29 29,27 

15 147,145,143B I 

Geconcludeerd kan worden dat in de Koestraat nog veel bouwse
ries te herkennen zijn. Maar door de vele renovaties aan voor
gevels en daken wordt het steeds moeilijker de oorspronkelijke 
bouwserie te ontdekken. De gevonden series komen nauw overeen 
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met een kaart van de afdeling verkeer van de gemeente Tilburg, 
die gemaakt is aan de hand van een luchtfoto. Daarbij zijn de 
daken gebruikt om de bouwblokken aan te geven. Enkele op deze 
kaart aangeven bouwblokken komen niet overeen met de gevonden 
bouwseries uit het veldwerk. Men kan ervan uit gaan dat de 
geconstateerde bouwseries uit de inventarisatie door veldwerk 
de juiste zijn. 

In bijlage 7 zijn de series ook in kaart gebracht. 

Vergelijkt men de gegevens over de bouwseries met die van de 
gevelaanpasssingen dan is direct duidelijk dat het in de 
Koestraat een veel voorkomend verschijnsel is dat binnen één 
bouwserie enkele panden wel en andere panden niet . zijn ver
hoogd. Bovendien verschillen de verhoogde panden vaak in 
gevelhoogte en materiaalkeus. Dit is een typerend verschijnsel 
langs veel van de oude straten. Het levert een levendig beeld 
op maar soms ontstaat er ook een rommelige indruk door. 

5.5 Conclusies 

Bijna 60% van de panden in de Koestraat is van voor 1906; in 
totaal 85% is vooroorlogs. Er is in beperkte mate vervangende 
nieuwbouw. 

Van 50% van de panden bevindt de gevel zich nog in de oor
spronkelijke staat. Zeer veel gevels zijn vernieuwd en opge
hoogd. In het zuidelijke gedeelte van de straat bevinden zich 
de meeste oorspronkelijke panden; dat zijn ook de hogere 
panden in de straat. 

In het noordelijke deel van de straat bevinden zich veel 
bouwseries. De bouwseries zijn nog nauwelijks herkenbaar, 
doordat per pand de gevel vaak is opgehoogd. 
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Hoofdstuk 6: De eigendomsverhoudingen 

6.1 Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van de inventarisatie is het onder
zoek naar de eigendomsverhoudingen in de Koestraat. Voor een 
eventuele aanpak van de panden in de straat is het belangrijk 
te weten wie de eigenaren zijn en op welk adres zij te berei
ken zijn. Het opknappen van een pand zal, met behulp van de 
stimulerende gemeentelijke of landelijke subsidieregelingen, 
door de eigenaar bekostigd moeten worden. Daarnaast is het ook 
van belang te weten hoeveel panden bewoond worden door de 
eigenaar of welke panden worden verhuurd. 

De basisgegevens, waarmee de eigendomsverhouding in de Koe
straat zijn vastgesteld, zijn afkomstig uit het kadaster van 
de gemeente Tilburg. Aan de hand van de eigendomsgegevens van 
het kadaster zijn de volgende eigendomscategorieën onderschei
den: 

Eigenaar-bewoner 
Eigenaar-bewoner/Eigenaar-bedrijfsvoerder 
Eigenaar-bedrijfsvoerder 
Eigenaar-bedrijfsvoerderjParticulier verhuurder 
Particulier verhuurder 
Woningbouwvereniging 
Gemeente 
Makelaar 
Beheermaatschappijl Exploitatiemaatschappij 

De gegevens van het kadaster zijn vervolgens naast de gegevens 
vanuit de opnames per huisnummer gelegd. In een aantal geval
len bleek daaruit dat de kadastrale gegevens verouderd waren. 
Niet al tijd wordt doorgegeven dat een eigenaar van woonadres 
verandert. De eigenaar verhuist bijvoorbeeld van de Koestraat 
naar een andere straat of stad en verhuurt of verkoopt zijn 
pand. Het komt ook voor dat een eigenaar verhuist naar een 
pand in de Koestraat zonder dat het kadaster daarvan op de 
hoogte wordt gebracht. 

6.2 Conclusies 

De inventarisatie heeft geleid tot de volgende conclusies: 

* In de Koestraat komen geen echte 'huis jesmelkers' voor. 
Wel is er één familie in het bezit van de 5 lage panden 
in de straat namelijk 50 - 58. Het komt echter vaker voor 
dat één eigenaar in het bezit is van twee panden in de 
straat. 

* Met betrekking tot de ligging van de verschillende eigen
domscategorieën in de straat kan geconstateerd worden dat 
die over de hele straat verdeeld voorkomen. Wel kan een 
concentratie van eigenaar-bewoners worden opgemerkt aan 
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beide zijden van de Koestraat tussen de Hoefakkerstraat 
en de Molenbochtstraat. 

* De eigendomsverhouding in de Koestraat is als volgt: 

Tabel 10: 

I 
Eigendomscategorie 

I 
Aantal panden Percentage panden 

Eigenaar-bewoner 42 34,1% 

Eigenaar-bewoner/ 9 7,3% 
Eigenaar-bedrijfsvoerder 

Eigenaar-bedrijfsvoerder 12 9,8% 

Eigenaar-bedrijfsvoerderj 5 4,1% 
Particulier verhuurder 

Particulier verhuurder 41 33,3% 

Woningbouwvereniging 5 4,1% 

Gemeente 2 1,6% 

Makelaar 3 2,4% 

Beheermaatschappijl 4 3,3% 
Exploitatiemaatschappij 

Totaal 123 100,0% 

Hieruit zijn weer de volgende conclusies te trekken: 

* De grootste eigendomscategorieën in de straat zijn de 
Eigenaar-bewoners en de Particulier verhuurders. Zij 
bezitten 34,1% respectievelijk 33,3% van het totaal 
aantal panden. 

* De overige categorieën zijn klein en hebben een aandeel 
van 10% of kleiner. Deze zeven categorieën bij elkaar 
zijn in het bezit van 32,6% van het totaal aantal panden. 

* 55% van de eigenaren is in de straat woonachtig of heeft 
er Zl Jn bedrijf. Dit is een belangrijk gegeven voor het 
benaderen van de eigenaren en voor het motiveren van de 
eigenaren om aan de rehabilitatie van de straat mee te 
werken. 
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Hoofdstuk 7: Voorstellen voor de Koestraat 

7.1 InLeiding 

In hoofdstuk 1 is gepleit voor een integrale aanpak van de 
Koestraat. Die integrale aanpak dient in het teken te staan 
van een belangrijke kwaliteitsverbetering zowel voor het 
bedrijfsklimaat in brede zin als voor het wonen in de straat. 
De uitgebreide inventarisaties in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 
hebben laten zien op welke punten kwal i tei tsachterstanden te 
onderkennen zijn of kwaliteitsverlies dreigt. Tevens gaven de 
inventarisaties al aanwijzingen hoe tot verbetering gekomen 
kan worden. 

In dit hoofdstuk zullen een aantal samenhangende voorstellen 
gedaan worden op basis van de inventarisaties. Ondanks het 
feit dat de voorstellen niet los van elkaar gezien kunnen 
worden, zijn ze voor de leesbaarheid als volgt geordend: 

Voorstellen op het gebied van verkeersveiligheid 
Voorstellen op het gebied van de functies in de straat 
Voorstellen op het gebied van de stedebouwkundige kwali
teit 
Voorstellen op het gebied van de bouwkundige kwaliteit 

7.2 De verkeersveiligheid 

In de knelpuntenopsomming speelt de verkeers-jparkeeroverlast 
een dominante rol. Terecht, want verkeerstellingen hebben 
uitgewezen dat er gemiddeld 5700 autobewegingen per etmaal 
zijn. Tegelijkertijd maken gemiddeld 4400 fietsers gebruik van 
de straat. Dat levert vaak onveilige situaties op. 

Dit probleem wordt op korte termijn ingrijpend aangepakt. 
Zoals reeds gemeld, zijn recentelijk door de gemeente plannen 
gepresenteerd om ingrijpende beperkingen op te leggen aan het 
gemotoriseerd verkeer in de oude stad en vooral op de herct
gangen. Het fietsverkeer daarentegen wordt bevorderd door de 
aanleg van een dicht hoogwaardig fietspadennet. De Koestraat 
behoort tot dat hoogwaardige net als onderdeel van de zoge
naamde "Heuvelroute". De beperking van het autoverkeer uit 
zich in de invoering van eenrichtingsverkeer in de straat. Het 
fietspad is een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan de 
oostzijde van de straat. Het eenrichtings-autoverkeer loopt 
van zuid naar noord. Een "knip11 is mogelijk bij de Molenbocht
straat. 

Ondanks het feit dat door deze maatregelen de verkeer- en 
parkeeroverlast verregaand wordt opgelost, hebben de bewoners 
en middenstanders in de straat grote problemen met de wijze 
waarop het plan is vormgegeven: te smalle trottoirs en een 
ongewenste rijrichting. Zowel door de bewoners als de midden
standers is een gelijkluidend al ternatief voorgelegd aan de 
afdeling Verkeer en Wegen. Het alternatief houdt in dat: 
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eenrichtingsverkeer wordt geaccepteerd, maar dan liever 
van noord naar zuid en zonder "knip". 
een fietspad van 1.50m aan weerszijden van de straat 
parkeren aan de westzijde 
bredere trottoirs: minimaal 1.80 m. 

Op dit alternatieve voorstel is nog niet positief gereageerd. 
De besluitvorming is uitgesteld totdat de uitkomsten bekend 
zijn van een onderzoek naar de economische gevolgen van de 
fietsroute en de eventuele schadevergoeding, die er aan ver
bonden zou kunnen worden. 

Voorstel: 
In dit plan voor de Koestraat rehabilitatie wordt uitgegaan 
van invoering van de fietsroute, eenrichtingsverkeer en parke
ren aan westzijde van de straat. Op deze punten lopen de 
voorstellen van de gemeente en de Koestraatbewoners/midden
standers parallel. In ieder geval is daarmee immers een be
langrijk probleem de Koestraat opgelost. 
Wel moet dan de nodige aandacht worden besteed aan de functies 
in de Koestraat en aan een stedebouwkundige/bouwkundige kwali
teitsverbetering, om verloedering en sociale onveiligheid van 
meet af aan te voorkomen. 

7.3. De functies in de Koestraat 

Uit de historische analyse van de Koestraat is gebleken dat de 
straat behoort tot het netwerk van oude herdgangen van Til
burg. Dat geldt ook voor de Enschotsestraat, de Levensestraat 
en de Molenstraat. Veel van die herdgangen hebben vanuit hun 
ontstaansgeschiedenis een zeer gevarieerde functionele invul
ling gekregen. Dat geldt echter niet alleen voor de herdgan
gen. Gebleken is dat door verkeerskundige maatregelen bijvoor
beeld de Besterdring (een relatief jonge straat) ook dat 
multifunctionele karakter heeft gekregen. Dat geldt ook voor 
de Molenbochtstraat tot aan de Koestraat en in zekere mate ook 
voor de nog jongere verlenging ervan: de Molenbochtstraat
Sumatrastraat. De oude Levensestraat heeft daarentegen vrijwel 
alleen een woonfunctie gekregen. 

Kortom, in de buurt Loven-Besterd lopen een aantal multifunc
tionele straten, soms oude herdgangen, soms relatief jonge 
straten. Tussen die doorgaande linten liggen woonbuurtjes die 
nauwelijks andere functies herbergen dan wonen en die ook 
weinig last hebben van doorgaand verkeer. 
(zie bijgaand kaartje). 
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Multifunctionele linten in Loven-Besterd 

Voorstel: 
Voorgesteld wordt om de multifunctionele lintstructuur, zoals 
die in Loven-Besterd gegroeid, is vast te houden. De overlast 
of onrust, die de verschillende functies onvermijdelijk met 
zich meebrengen is dan ook alleen aan de linten aanwezig. 
Bovendien kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden t.a.v. 
de maximaal toelaatbare overlast. Anderzijds wil dat ook 
zeggen dat de relatief rustige woonbuurtjes tussen die linten 
dan vrij moeten blijven van niet-woonfuncties. 
In het Bestemmingsplan (als globaal eindplan) zou een en ander 
duidelijk vastgelegd moeten worden. 

Het voorgaande betekent, dat voorgesteld wordt ook de Koe
straat haar mul ti functionele karakter te laten behouden. De 
invoering van het fietspad/eenrichtingsverkeer moet daarbij 
echter wel in ogenschouw genomen worden. Achtereenvolgens 

43 

. .. 



worden daarom hierna de onderscheiden functies en de problemen 
ervan in relatie tot het fietspad besproken. Dat levert dan 
wederom voorstellen op t.b.v. die functies. 

Winkels: 
Zoals in hoofdstuk 3 al gesteld is, zal voor een aantal win
kels in de Koestraat de voortgaande schaal vergroting in de 
detailhandel en het wijzigende koopgedrag een bedreiging 
inhouden. Een en ander geldt tot op zekere hoogte ook voor de 
Molenbochtstraat en de Enschotsestraat, maar de situatie is 
wat gunstiger. Het eerste gedeelte van de Molenbochtstraat 
profiteert van de nabijheid van de Besterdring en de Besterdse 
markt, het noordelijk stuk van de Enschotsestraat kan be
schouwd worden als een bescheiden buurtcentrum. 
De winkelsituatie in de Koestraat zal door de verkeermaatrege
len .wellicht verslechteren. Er kan een zeker verlies aan klan
ten optreden. Men rekent op een omzetverlies van zo'n 10% als 
gevolg van de verminderde bereikbaarheid met de auto. Niet 
duidelijk is of de fietsroute voor meer klanten zal gaan zor
gen en dus het verlies enigszins zal goedmaken. De verwachtin
gen bij de winkeliers zijn overwegend niet positief. Het is 
niet ondenkbaar dat door de aanleg van het fietspad nog meer 
winkeliers dan voorheen besluiten hun winkel op te heffen of 
te verplaatsen. Het zou een goede zaak zijn wanneer van ge
meentewege financiële steun daarbij verleend zou worden. 

Sociaal culturele voorzieningen e.d.: 
Voor de sociaal culturele en medische voorzieningen in de 
straat zoals het Buurtcentrum, de Dansschool, de tandartsen
groepspraktijk e.d. is hun ligging aan een doorgaand lint 
gunstig: Ze horen daar functioneel thuis en zijn gemakkelijk 
te vinden. Er zijn ook weinig effecten van de nieuwe verkeers
maatregelen te verwachten. Incidenteel (bijvoorbeeld bij de 
Dansschool) kunnen zich misschien parkeerproblemen voordoen. 
Daar moet extra aandacht aan besteed worden om overlast te 
beperken. 

Dienstverlenende bedrijven: 
In de Koestraat is in toenemende mate dienstverlenende bedrij
vigheid te vinden. Hiervoor is al gesteld dat het uit oogpunt 
van werkgelegenheidsbevordering goed is ruime vestigingsmoge
lijkheden daarvoor te realiseren. De linten zijn daar zeer 
geschikt voor. 
Ook voor de dienstverlenende bedrijvigheid zijn waarschijnlijk 
geen problemen te verwachten als gevolg van de aanleg van het 
fietspad. Uitzonderingen daargelaten gaat het om veel minder 
klanten dan bij winkels en ze blijven bereikbaar voor auto's 
van klanten en toeleveranciers. 
Een punt van aandacht is de eventuele milieu-overlast van deze 
bedrijven. In de Koestraat geldt dat bijvoorbeeld voor de 
wasserij. In de Nota Basiskwaliteit wordt die ook vermeld door 
de gemeente. In het bestemmingsplan zullen dus duidelijke ei
sen op dit punt opgenomen moeten worden. 
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Horecavestigingen: 
Er is een groeiend aantal horecavestigingen in de straat. Voor 
die horecavestigingen kan de verminderde bereikbaarheid met de 
auto gevolgen hebben, maar waarschijnlijk niet van grote bete
kenis. Veel cliënten, vooral onder de jeugd, gebruiken de 
fiets of bromfietsjsnorfiets. Bovendien is soms een goed be
reikbare parkeergelegenheid voorhanden. 
De aantrekkelijkheid van de Koestraat voor horecavestigingen 
zal bijgevolg niet veel minder worden. Des te meer aanleiding 
om veel aandacht te blijven geven aan beperkende maatregelen. 
Strengere eisen t.a.v. sluitingstijden en lawaai-overlast 
dienen daarom twee doelen: de feitelijke overlast beperken en 
tegelijk vestiging onaantrekkelijk maken t.o.v. vestiging in 
het stadscentrum. De beperkende maatregelen t.a.v. de kof
fieshops zijn hiervoor al eens aan de orde geweest. 

Woningen: 
Hiervoor is vastgesteld dat de Koestraat veel bewoners heeft. 
De bevolkingsopbouw is echter sociaal-economisch eenzijdig te 
noemen. Om andere doelgroepen: senioren, tweeverdieners enz. 
aan te trekken is het gewenst dat er nieuwe koopwoningen 
gerealiseerd worden. De grote vraag naar de koopwoningen rond 
het Molenbochtplein geeft aan dat wonen in de Besterd gewild 
is. Stedelijk woningmarktonderzoek bevestigt dat. De aanleg 
van het fietspad en de daardoor te verwachten verbetering van 
het woonklimaat geeft aanleiding te verwachten dat er belang
stelling is voor wonen in de Koestraat. Het is wel van belang 
dat de kwaliteit van de woningen en de stedebouwkundige kwali
teit verhoogd wordt en de overlast van andere functies binnen 
de perken gehouden wordt. Daarvoor zijn hierboven suggesties 
gedaan. 

7.3 De stedebouwkundige kwaliteit 

Stedebouwkundige kwaliteit is een weinig eenduidig begrip. De 
discussie erover vindt nog volop plaats, zoals blijkt uit de 
verschillende rapporten die erover verschijnen. 

Gemakshalve wordt hierna de volgende vaak gehanteerde driede
ling gemaakt in kwaliteitscriteria: 

1. De leesbaarheid of begrijpelijkheid van een omgeving. 

2. 

Dit speelt vooral op het schaalniveau van een buurt of 
een wijk en het gaat dan om de mate waarin men zich kan 
oriënteren, snel overziet wat hoofd- en zijstraten zijn 
of gemakkelijk herkenbare blikvangers ter beschikking 
heeft. 

Eigenheid of identiteit van een omgeving. 
Dit speelt meer op straat-gebouw niveau en het gaat dan 
om de mate waarin de straat of een plein iets eigens of 
iets karakteristieks heeft: een typisch straatprofiel, 
smal of juist heel breed; typische straatwanden met een 
eigen materiaalgebruik, met opvallende elementen, gebou
wen etc. 

45 



3. De belevingswaarde van een omgeving. 
Het gaat hierbij om meer persoonlijke beoordelingen: In 
hoeverre roept een bebouwde omgeving bepaalde negatieve 
of positieve gevoelens op. Een omgeving kan een verwaar
loosde indruk maken, gevoelens van sociale onveiligheid 
oproepen, grootschalig en monotoon zijn e.d. 

Als we met deze criteria naar de Koestraat kijken dan Z1Jn de 
volgende conclusies en verbeteringsvoortellen te formuleren: 

Ad 1. 

Drie straten z1 Jn zeer bepalend voor de opbouw van de buurt 
Besterd: De Besterdring, de Koestraat en de Enschotsestraat. 
Ze delen de buurt op in twee lange "taartpunten" die wijzen 
naar het stadscentrum. Een tweede ordening daar dwars op is 
het Besterdplein met de Molenbochtstraat-Sumatrastraat. Toch 
is deze heldere structuur vanaf de spooronderdoorgang moeilijk 
leesbaar. De Koestraat is niet meer herkenbaar als een van die 
drie taartpuntstraten, omdat het NS-plein de situatie vertroe
belt. Alleen een donker gat in de hoek van het NS-plein ver
raadt de ingang van de straat. De oorspronkelijke heldere 
situatie rondom de Koestraat is daar door latere doorbraken 
verbroken. Terecht ervaren veel mensen de Koestraat als een 
achterafstraatje, ooit gedwongen in een tweederangspositie. 

Voorstel: 
Maak met behulp van de bomenrij langs het fietspad op het NS
plein de driesprong weer helder. Een aanzet voor die bomenrij 
is er al, maar die bomenrij dient dan ook door te lopen in de 
Koestraat. De geplande parkeerstrook aan de westzijde van de 
Koestraat zou op dezelfde wijze als aan de Besterdring of de 
Molenbochtstraat, om de drie parkeerplaatsen, onderbroken 
kunnen worden door bomen. 

Ad 2. 

De Koestraat kan door die bomenrij en de rode fietsloper(s) 
een karakteristieke straat worden. Een typische langzaam ver
keersstraat, al zichtbaar aanwezig op het NS-plein en ook op 
het Rosmolenplein. 
Ooit had de straat een heel belangrijk karakteristiek element: 
de Besterdse kerk. Die kerk is gesloopt en wat achtergebleven 
is, is een mager pleintje. Gelukkig maken de majestueuze beu
ken nog wat goed. Anderzijds is dat pleintje en de wijkende 
bebouwing vanaf het Pascalerf tot aan de Leonard van Veghel
straat een karakteristiek rustpunt in die fietsstraat. 
In de inventarisatie is bovendien gebleken dat de meest oor
spronkelijke en ook de hogere bebouwing aan de zuidelijke 
helft van de straat ligt: feitelijk tot aan dat pleintje. Dat 
ondersteunt dus de geleding van de straat. 
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Voorstel: 
Er dient nader onderzoek gedaan te worden of de genoemde 
kenmerken van de Koestraat niet nog verder versterkt kunnen 
worden. Bijvoorbeeld door een andere inrichting van het ge
noemde pleintje met bijvoorbeeld meer bomen en een driehoekig 
bomenperk. Samen met het NS-plein zou ook het Rosmolenplein 
als eindpunt van de straat verbeterd kunnen worden door ook 
daar het fietspad meer accent te geven. Verder zou ook specia
le aandacht gegeven kunnen worden aan een opknapbeurt/restau
ratie van de karakteristieke panden in de straat, zoals bij
voorbeeld de vroegere directeurswoning, de huidige moskee. Dat 
zou de binnenkomst in de straat vanuit het stadscentrum be
langrijk kunnen verbeteren. 

Ad 3. 

De beleving van de straat wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door het beeld dat mensen zich in de loop der jaren 
van een straat gevormd hebben. Op het imago van de Koestraat 
drukt nog enigszins, dat in het verleden een deel van de Til
burgse prostitutie hier geconcentreerd was. Nu geldt dat voor 
de koffieshops. Die negatieve beleving van de Koestraat wordt 
bevestigd doordat de bebouwing ondanks alle recente vernieu
wingen een onverzorgde indruk maakt. Gevoelens van onveilig
heid, voor zover die er ook zijn als gevolg van de aanwezig
heid van de koffieshops, worden erdoor versterkt. 

Een onverzorgde indruk wordt onder andere bepaald door de mate 
waarin de bebouwing gebrek aan architectonische kwaliteit laat 
zien. Dat is het geval in sommige delen van de straat. Vooral 
de vele verbouwingen die hebben plaatsgevonden geven hier 
(ongewild) aanleiding toe. Uit de inventarisaties is namelijk 
gebleken dat het vaak gaat om woningen uit dezelfde bouwserie. 
Daardoor lijken de gevelophogingen vaak sterk op elkaar. 
Gevelhoogtes en gootafwerking zijn echter net niet op elkaar 
aansluitend hetgeen vaak de indruk van slechte afwerking 
oproept. Soms zijn vervolgens twee verschillend verhoogde 
gevels weer samengevoegd tot één pand. 

Voorstel: 
Er moet grote druk worden uitgeoefend op de woningeigenaren om 
onderhoudsachterstanden op te heffen (zie volgende paragraaf). 
Daarbij moet het echter niet blijven. Er moet een speciale 
aanpak komen voor het opknappen van de gevels van de verschil
lende bouwseries. Het is daarbij beter niet meer uit te gaan 
van de oorspronkelijke bouwserie. De wens van de bewoners om 
een eigen gevel te maken is begrijpelijk en moet gehonoreerd 
worden. Elk pand zou echter veel duidelijker dan voorheen een 
eigen gevel moeten krijgen. Bovendien sluit het ook aan bij 
het feit dat in de panden vaak verschillende functies gehuis
vest zijn. 
Enerzijds moet het individuele pand er veel duidelijker uit
springen, anderzijds kan daarbij wel weer aansluiting gezocht 
worden bij de oorspronkelijke vlaamse gevels en lucarnes. De 
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straat had daardoor vroeger namelijk ondanks de bouwseries een 
heel afwisselend en ritmische karakter. Dat zou met individu
ele topgevels of andersoortige gevelafsluitingen weer in 
moderne vorm teruggebracht kunnen worden. Bovendien zou dat 
uitstekend harmoniëren met de vele nog bestaande en te handha
ven lucarnes. 
Het voorgaande houdt onder andere in dat de welstandscommissie 
in deze een strak beleid moet voeren. 

Als het gaat om een onverzorgde indruk moet natuurlijk ook 
gewezen worden op het, overigens beperkte, aantal slecht 
onderhouden panden. Ook die versterken de al bestaande mening 
dat het om een achterafstraatje gaat. De aanpak van de slecht 
onderhouden panden komt echter in de volgende paragraaf aan de 
orde. 

7.4 De bouwtechnische kwaliteit 

Hiervoor is al aangestipt dat de bouwtechnische kwaliteit van 
de panden soms te wensen overlaat. Dat bleek ook uit de inven
tarisaties van zowel de werkgroep Buurtbeheer als de afdeling 
Milieu. Ook is al aangegeven, dat verbetering van die bouw
technische kwaliteit niet alleen op grond van eisen vanuit 
het Bouwbesluit, maar ook vanuit het oogpunt van beeldkwali
teitverhoging in de Koestraat van belang is. 

Het Bouwbesluit geeft de mogelijkheid woningeigenaren aan te 
schrijven om zodanige voorzieningen te treffen, dat de woning 
voldoet aan het Bouwbesluit. Het gaat dan om eisen t.a.v.: 

veiligheid (constructieve, gebruiks- en brandveiligheid) 

gezondheid (geen geluid- of vochtoverlast, goede riole
ring en drinkwatervoorziening e.d.) 

bruikbaarheid (aanwezigheid en afmetingen van bepaalde 
ruimten) 

Het Bouwbesluit geeft ook de mogelijkheid om woningeigenaren 
aan te schrijven om verbeteringen aan te brengen. Wel moeten 
dan subsidieregelen aanwezig zijn. 
In Tilburg bestaat een subsidieregeling t.a.v. particulier 
woningverbetering, daarnaast bestaat een subsidieregeling voor 
schilverbetering. De eerste regeling geeft in de binnenstad en 
beneden een bepaalde woninggrootte ruime vergoedingsmogelijk
heden, maar wordt door de gemeente passief toegepast, d.w.z. 
op aanvraag van de eigenaar /bewoner. De tweede regeling is 
opgenomen in een actief verbeteringsbeleid van de gemeente. In 
praktijk betekent dat dat de gemeente initiatief neemt. Dat 
geldt echter alleen voor daarvoor aangewezen "aandachtsgebied
en". 
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Voorstel: 
Ook de Koestraat zou voor schilverbetering (in combinatie met 
particuliere woningverbetering) in aanmerking moeten kunnen 
komen, zonder dat daarvoor een aanwijzing tot aandachtsgebied 
nodig is. Een verzoek hiertoe is inmiddels positief beant
woord. De Koestraat is aangewezen als pilot-project gekoppeld 
aan het aandachtsgebied Groeseind-Hoefstraat. 
Een· aantal zaken zijn bij de concretisering van dit project 
van belang: 

Er dient duidelijkheid te komen over hoe de schilverbete
ringssubsidie ingezet kan worden bij kleine bouwseries 
zoals in de Koestraat. 

Er dienen afspraken gemaakt te worden over het gewenste 
verbeterniveau. Uit het voorgaande is duidelijk dat er 
eisen gesteld moeten worden aan de aanpak van de gevels. 

Gekeken moet worden hoe de aanschrijving eventueel gekop
peld kan worden aan een verplaatsingsregeling voor win
kels enjof bedrijven 

Gekeken moet worden of 
nieuwbouw mogelijk is. 
licht geïnteresseerd. 

op sommige plaatsen vervangende 
Woningbouwverenigingen zijn wel-
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Epiloog: De concrete uitwerking van de aanpak 

In het voorgaande hoofdstuk is een breed pakket van maatrege
len voorgesteld. Tegelijkertijd is echter aangegeven dat de 
voorstellen vrij nauwkeurig aansluiten bij plannen van de 
gemeente. Grotendeels is de financiering van de voorstellen 
reeds geregeld. Het plan van aanpak voor de Koestraat is dan 
ook veeleer een poging de gemeentelijke plannen te bundelen en 
via een samenhangend voorstel een stap verder te brengen. 

Het pakket van voorstellen moet op verschillende wijzen gecon
cretiseerd worden en dat maakt de aanpak complex. 
Genoemd is al de opstelling van een nieuw bestemmingsplan. 
Verder zullen de herinrichtingsplannen voor de straat i.v.m. 
de aanleg van het fietspad gekoppeld moeten worden aan de 
voorstellen voor de aanpak van de pleinen en de groenvoorzie
ningen. 
Er zal ook een aanschrijvingsstrategie uitgezet moeten worden. 
Tegen de achtergrond van de genoemde archi teetonische eisen 
zullen aangepaste subsidieregelingen ingezet moeten worden. 

De werkgroep Buurtbeheer Loven-Besterd stelt daarom voor een 
projectgroep in het leven te roepen, waarin de verschillende 
gemeentelijke disciplines vertegenwoordigt zijn: stedebouw, 
verkeer, groenaanleg, particuliere woningverbetering etc. Ook 
een vertegenwoordiging van de Koestraatbewoners of de werk
groep buurtbeheer zou aan deze projectgroep deel kunnen nemen. 

Wij zijn er klaar voor ..... . 
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Bijlage 1 

Bewonersbrief 25-3-1990 



... -

Aan 
B en W van Tilburg 
Directeur Publieke Werken gemeente Tilburg 

Werkgroep Koestraat 
p.a. Dhr. Robbesom 

Koestraat 144 
50 14 B3 Tilburg 
tel. (013)- 354515 

Afschriften zijn verstuurt naar dhr. J.Campert en dhr.J. Haenen 

Tilburg 25-3-1990 

Betreft: 
- snelheden, verkeersdrukte, verkeersveiligheid Koestraat 

- horeca-uitbreidingen en andere ongewenste vestigingen 

- inrichting/aanpassing van de Koestraat 

Zie ook: begeleidende tekening Koestraat, met verwijzingen 

Geacht college vanBen W, 

Begin 1990 hebben de bewoners van de Koestraat een vergadering 

. belegd waarop de huidige ontwikkelingen in de Koestraat besproken 

werden. Uit de ruim vijftig aanwezige bewoners is de werkgroep 

Koestraat gevormd, die heeft zich tot taak gesteld de klachten en 

wensen van de bewoners bij de Gemeente te zullen aankaarten. 

De voorbereiding van deze brief bestond er uit dat de klachten en 

wensen van de bewoners zijn geïnventariseerd. Naar aanleiding daar

van heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de heer 

J.Campert (PW Voorlichting) en de heer J.Haenen (PW Verkeer). 

Voorts hadden wij een onderhoud met wethouder Van Eijckeren m.b.t . 

de ongewenste ontwikkeling van nieuwe drugscafé-vestigingen. 



' '~--~-------~--------------------------------------------~ 
Men is met name ontevreden over de volgende ontwikkelingen: 

1. Veel te hoge snelheden. en daaruit voortvloeierrle gevaarlijke 

verkeerssituaties én ongelukken c.q. bijna-ongelukken. 

2. Te grote verkeersdruk i.d.z.v. sluipverkeer, en het feit dat het 

langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) hierdoor wordt 

gehinderd. 

3. Kris kras parkeren, eveneens hinderlijk voor bewoners ter plekke. 

en voor fietsers. voetgangers en ander bestemmingsverkeer. 

4. Oneigenlijk parkeren: Werknemers van omliggende bedrijven en 

instellingen parkeren hun auto's de gehele werkdag permanent in 

de straat. (dit ter vermijding van betaald parkeren elders. bij

voorbeeld op het NS plein). 

5. De slechte staat van het voetgangersplaveisel, en slechte doorgang 

op de trottoirs vanwege obstakels (brommers, auto's enz.). 

6. Te veel lawaai en nachtelijke onrust. vanwege publiekstrekkers 

zoals nieuwe horeca-vestigingen, koffie-shops, moskee (in oprich

ting), het buurthuis, bestaande cafés, cafetaria's,en de huidige 

dansschoo 1 . 

7 . Te veel buurtvreemde activiteiten. met name softdrugs-cafés. 

ER HEERSr KORTOM GEEN WOON- WINKEU<LIMAAT IN ONZE srnAAT 



Naar aanleiding van de gebleken belangstelling en de opmerkingen van 

de bewoners. kan vastgesteld worden dat de Koestraatbewoners belang 

hechten aan structurele (en infrastructurele) verbeteringen. 

De werkgroep Koestraat doet U hiervoor. namens de bewoners. enige 

concrete voorstellen. 

VOORSrELLEN ALGEMEEN 

A. Een algemene verbetering van het woon- en leefklimaat van onze 

straat 

B. Een stringenter parkeerbeleid c.q. parkeercontrole. 

c. Het vaststellen van een bestemmingsplan voor het achterste deel 

van de Koestraat (van Molenbochtplein tot Rosmolenplein) . 

D. Een zodanige verandering/inwlling van bestemmingsplannen, dat een 

groei van nieuwe horeca, drugscafés en andere(!oeloop veroorzaken

d~activiteiten in de avonduren. wordt tegengegaan. 

E. Het opnemen van een vijftal verkeersdrempels waardoor snelheden 

worden afgeremd en sluipverkeer wordt tegengegaan. 



VOORSTEll..EN KOESTRAAT -GEBIED, per 1 ocat ie: 

A. Ter hoogte van het NS Plein: 

1 Chemisch parkje beter bereikbaar maken (niet via trottoir) . 

[! Trottoirparkeren bij Shoarma-zaken tegengaan. 

Koestraat en NS Plein aldaar afschermen door trottoirpaaltjes . 

Parkeren in of "bij de bocht tegengaan. 

B. Ter hoogte van Korte Nieuwstraat: 

1 In Korte Nieuwstraat parkeer-'bewonersplaatsen' overwegen. 

2 In Koestraatgedeelte stringenter parkeerbeleid voeren zodat de 

entree van de straat aldaar een verzorgder uiterlijk toont. 

3 De uitgang/toegang van Park d'Horion duidelijker markeren. en 

ook daar foutparkeren daar tegengaan. 

C. Ter hoogte van het Pascalerf: 

1 Trottoirparkeren in Pascalerf tegengaan (de trottoirs zijn daar 

vaak volledig gestremd. er zijn veel schoolgaande kinderen). 

2 Oversteekplaats in de Koestraat creëren t.b.v. de kinderen. 

3 Oneigenlijk langparkeren in Koestraat aldaar nader bezien . 

D. Ter hoogte van het Leonard v. Veqhelplein: 

1 Trottoirparkeren tegengaan. 

2 Meer groenbestemming creëren aldaar . 

3 Stalling van (onverlichte) marktkraamwagens tegengaan. 

E. Koestraatgedee lte Leonard v.Veghelstraat--- Molenbochtstraat: 

1 Trottoirparkeren bij cafetaria De Hap tegengaan. 

(aan die zijde parkeren is daar zowieso verboden) 

2 Belemmering voetgangersverkeer aldaar opheffen. 

(brommers en meubilair stremmen daar de doorgarq) 



F. Kruispunt Koestraat --- Molenbochtstraat: 

Voorkomen van de talrijke ongelukken door grote verkeersdrempel. 

G. Koestraatgedeelte Molenbochtstraat --- Hoefakkerstraat: 

1 Trottoirparkeren tegengaan, dit gebeurt. aan beide kanten. 

2 Parkeerverbod aan linkerzijde Coneven huisnummers) effectueren 

door middel van trottoirpaaltjes op drukke parkeerpunten (bochten). 

H. Koestraatgedeelte Hoefakkerstraat --- Rosmolenplein: 

1 Trottoirparkeren voor de cafés in de bocht tegengaan (paaltjes). 

2 Verkeerssituatie Koestraat/Lovensestraat/Rosmolenplein vereenvou-

digen door een verkeersd.rempe 1 waardoor motorverkeer vertraagt . 

TER AFSLUITING 

Naar aanleiding van deze uitwerking van klachten van bewoners en 

voorstellen ter verbetering van de Koestraat en haar leefi<limaat, 

hopen wij op een spoedig en constructief overleg met uw dienst(en). 

Met name het terugdringen van de hoge snelheden en de daarmee 

samenhangende verkeersdruk, heeft bij ons (bewoners) hoge prioriteit. 

Met hoogachting en vriendelijke groeten, 

namens de werkgroep Koestraat 

R. OOEBES)M (voorzitter) 



Bijlage 2 

Uitwerking score bouwtechnische kwaliteit per pand 



•• 1 ~ • • • 

Staat vjh metsel Staat vjh Staat vjd 
werk timmer.Yerk dakbedekking 

HUISNR scheuren voegwerk I vlak- gaaf-
I heid heid 
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I ~-éoCWl ~-a b[ 2] 4 
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I 
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[f) 34 I o-~oCW11 ~ Q.- ! -:0 I o-o I C-1 e_ -I 
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Staat vjd dakgoot Staat vjh schilder 
werk 

HUISNR goot hemel- timmer- gevel 
water werk 
afvoer 
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b,c16 u ~-<J I X-r'l u 
n-("'1 r\-0 

a-el8 I 't1-n I 'r:!- ~ \...) 
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.. :---· : ·. : . ~ . . :· .·. ; ·. 

Staat vjh metsel- Staat vjh Staat vjd 
werk timmerwerk dakbedekking 
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Staat V/d dakgoot Staat vjh schilder 
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HUISNR goot hemel- timmer- gevel 
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142 'd.- (1 ~-o I ~-,n ~-· 
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Staat vjh metsel- Staat vjh 
I 

Staat vjd 
werk timmerwerk dakbedekking 

HUISNR scheuren voegwerk 
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vlak- gaaf-
heid heid 
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12._; 168 ~ tbOCWl 
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l/..1 133 - (""\-(') I ~-1 - u_ . 
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