Wandelroute centrum Waalwijk
Circa 2,5 kilometer
Route centrum Waalwijk

Bron: eigen bewerking van maps.google.com
Start: Raadhuisplein, Waalwijk
Het voormalig raadhuis van gemeente Waalwijk dateert uit 1932 en is
ontworpen door Kropholler (1882 – 1973). Kropholler was autodidact en zijn
stijl was traditoneel, autoritair en gericht op het nationale ‘volkseigen’. In 1932
werd het raadhuis geopend.
Tegen de voorgevel is het bordes gebouwd. Het is geflankeerd door een koe en
os van zandsteen, de symbolen voor de veeteelt en de lederindustrie die
zorgden voor de toenmalige welvaart. Het bordes is verder bekroond met twee
zittende leeuwen die de wapens van Nederland en Noord-Brabant dragen.
Centraal in de gevel prijkt het wapen van Waalwijk.
Sinds 2010 is het nieuwe stadhuis in gebruik genomen, gelegen achter ’t
raadhuis.
We lopen richting Hooisteeg via de Grotestraat (richting Rabobank)
Hooisteeg: De huisjes die u hier ziet zijn oude arbeiderswoninkjes.
Nagenoeg alle huisjes werden indertijd gebouwd voor en bewoond
door schoenmakers. Voorheen stond op het grasveld waar nu een
schoenmaker staat, een tweede rij huisjes. Deze zijn in 1968
afgebroken. (bron: GAW nr. 10053).
Aan het einde van de Hooisteeg slaan we rechtsaf, de Winterdijk
op.

Op de plaats van Winterdijk 41 werd in 1866 een looierij gebouwd.
Voor looien was veel water nodig. Dit kon uit de destijds ernaast
gelegen Kloosterheul gehaald worden. Naast nummer 41 ziet u nog
het oude pakhuis dat in 1897 werd gebouwd. Met moeite kunt u nog
op de gevel lezen: “Handel in huiden, schors en leder”. De eigenaar
was familie Van Riel uit Breda. Omstreeks 1935 verkochten ze de
panden. (bron: GAW nr. 72422)
We lopen terug naar het Raadhuisplein en slaan daar linksaf de Stationsstraat in en lopen door
Stoomschoenenfabriek Van Schijndel en Van Dooren de Greeff (circa 500 meter, ter hoogte van
nummer 113).
De beeldbepalende panden roepen herinneringen op aan een
bloeiperiode van de industrie met als centrum Waalwijk. De
industrialisering zorgde voor veranderingen in de markt. Het
hoge pand werd gebouwd rond 1909 in opdracht van de
(top)schoenfabrikant A.H. van Schijndel. Hij was de
grondlegger van de Koninklijke stoomschoenenfabriek en
vormde daarmee de overgang naar de machinale
massaproductie. Het lagere pand van Van Dooren de Greeff
had zich toegelegd op de productie van drijfriemen. De
directie van beide panden woonden in huizen aan of nabij de
fabriek. De directeur Van Schijndel woonde op de hoek van
de Stationsstraat (bij de stoplichten) en Van Dooren de
Greeff had zijn woning aan de fabriek verbonden. Beide
panden zijn tegenwoordig omgebouwd tot modern
appartementencomplex.

De route vervolgen we richting de stoplichten en bij de voormalige spoorlijn, het Halvezolenlijntje,
slaan we rechtsaf. We blijven aan deze zijde van de Spoorlijn. Na Hotel Waalwijk rechtsaf, Mr. Van
Coothstraat.
Mr. Van Coothstraat 55 treft u een enorm pand; het voormalige Lederinstituut T.N.O. (Toegepast
Natuurwetenschappelijk onderzoek) en de vakschool voor de leder- en schoenindustrie. Met
financiële ondersteuning van de rijksoverheid, de gemeente Waalwijk en in het bijzonder het legaat
van Mr. Van Cooth werd het pand begin 20e eeuw gebouwd. Zo kon ingespeeld worden op de
dringende behoefte aan vakmanschap en kennis van grondstoffen en materialen. Lederbereiding en
schoenfabricage werden bijvoorbeeld hier onderwezen. De handel met het buitenland werd
bevorderd door de kwaliteit van de producten naar een hoger niveau te tillen.
Leerlingen kwamen uit alle windstreken. Tal van hen werden
bedrijfsleider of directielid. Het aantal leerlingen liep snel
terug, parallel aan de dalende vraag in de Langstraat. In 1975
sloot de school haar deuren. Tot 1997 is T.N.O. in Waalwijk
gevestigd gebleven waarna het verhuisde naar Eindhoven.

Aanschouw de statige panden aan de Mr. Van Coothstraat onderweg naar Grotestraat 168. Dit
pand is een voorbeeld van één van de fabrikantenvilla’s in Waalwijk.

Loop een stukje terug (richting ING bank) en u bent weer op steenworpafstand van het startpunt
verwijderd.
Praat na op een terrasje in het centrum van Waalwijk en loop even binnen bij Toerisme & UITpunt
Waalwijk / Bibliotheek Waalwijk (achter de Sint Jan-kerk) 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 Mr. Van Coothstraat 55 / Grotestraat 168: kopie streetview google maps.
Overige foto’s zijn gemaakt door Linda de Rooij.

