Wandelroute centrum Kaatsheuvel
Circa 1 kilometer
Route centrum Kaatsheuvel

Bron: eigen bewerking van maps.google.com

Start: Beeld Trotste Schoenmaker (hoek Hoofdstraat/Peperstraat)
U staat voor het beeld van de trotse schoenmaker die naar zijn
eindproduct kijkt, gemaakt door de Loonse kunstenaar Louis Maas (19181987). De schoenindustrie is voor Kaatsheuvel vele jaren een belangrijke
bestaansbron geweest. De oudste vermelding over deze nijverheid dateert
uit 1724. In dat jaar dienden de schoenmakers in Leiden een verzoek in bij
de regering om een halt toe te roepen aan de geweldige toevoer van
schoenen uit de Langstraat. Deze schoenen werden in de stad voor een
derde onder de prijs verkocht.
U loopt verder de Hoofdstraat in richting de Hoofdpoort/St. Jan de Doper
kerk

Hoek Hoofdstraat/Poolsestraat: Eind 19e eeuw telde Kaatsheuvel maar liefst 134 schoenfabriekjes
dat soms niet meer was dan een werkplaatsje. Een aantal schoenfabrieken hebben tegenwoordig
een andere bestemming gekregen. De supermarkt EM-Té is bijvoorbeeld één van de oude
schoenfabrieken die Kaatsheuvel telde. Voorheen was deze schoenfabriek van firma Horizon.

Om u een indruk te geven van een dergelijke schoenfabriek ziet u hieronder twee foto’s van de
Firma Schalken – van Vugt. Eén foto van de buitenkant en één foto van de binnenkant van de
schoenfabriek genomen.

Hoofdstraat 24/26: Dit is het postkantoor uit 1915. Door schoenfabrikanten
en de Kamer van Koophandel uit Kaatsheuvel werd er veel druk gezet op de
zondagsopenstelling van het postkantoor om schoenmonsters, bestellingen
en producten te kunnen versturen. Dit kregen zij voor elkaar.

In de Sprangsestraat (aan uw linkerkant) richting het industrieterrein vindt u
nog vele schoenfabrieken en schoenexporteurs. Tegenwoordig misschien
minder zichtbaar, maar de Langstraat is nog steeds een belangrijke speler als
het om de handel van schoenen en leder gaat.
Vervolg uw route en sla rechtsaf, Dr. Van Beurdenstraat.

Op weg naar het huis van Cees Roestenberg gelegen op het adres Dr. Van
Beurdenstraat 29, komt u langs de werkplaats lederhandel Harry Trommelen (nr.
16). Cees (dialect: Kiske) Roestenberg was tussen 1907 en 1940 actief als
vakbondsleider van de lederbewerkers. In Kaatsheuvel is zelfs een straat naar hem
vernoemd. De fabrikanten deden hun best hun werklieden tegen hem op te zetten
en noemden zijn woning het “dubbeltjeshuis”, omdat het gebouwd zou zijn van de
contributies van de vakbondsleden.

Aan het einde van de Dr. van Beurdenstraat hebben we de Gasthuisstraat bereikt.

Gasthuisstraat 30-32 is een dokterswoning uit 1910. Voorheen stond hier villa ‘Mollenberg’ met een
koetshuis en stallen achter de woning, die zijn afgebroken om een schoenfabriek te bouwen. Toen in
1917 de toenmalige dokter naar Tilburg vertrok, werd het pand een schoenfabrikantenwoning.
Toen en nu

Een stukje naar links, achter Gasthuisstraat 38, vindt u de schoenfabriek van familie Peeters. In de
Tweede Wereldoorlog gebruikt als klaslokaal.

We vervolgen onze weg richting de Markt. Loopt u eens de parkeerplaats van de Lidl op
(Gasthuisstraat 20-22). U ziet hier nog twee oude schoenfabrieken. In De Langstraat was ook sprake
van veel huisnijverheid. U leest hier meer over in het e-magazine. Het magazine is gratis te
downloaden via www.hotspotbrabant.nl of u vindt het op diverse punten langs de (fiets)route.
Bij de Markt slaan we rechtsaf (Peperstraat). U komt weer uit bij het startpunt. Loop even bij het
vernieuwde VVV Kaatsheuvel Loon op Zand en De Moer in de Peperstraat binnen voor meer
informatie. Ook is hier de Hotspot Brabant box verkrijgbaar: een box vol gratis vouchers, leuk om
mee te nemen voor onderweg en kennis te maken met diverse ondernemers in de regio.
Bronnen:
Foto Gasthuisstraat 30/32: Streetview, google maps
Overige foto’s, Kees Grootswagers en Heemkundekring De Ketsheuvel

