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Situering
Aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, net ten westen van de oude kern van Best gesitueerd. In de
negentiende eeuw heette deze straat nog Molenweg, en was deel van de doorgaande route
tussen Oirschot en Sint Oedenrode. Aan de overkant, op de hoek (nr. 7) staat de statige villa
Zonnehoek uit 1936, die aan beide zijden wordt geflankeerd door woonhuizen uit dezelfde
periode (Oranjestraat 2-6 en Nieuwstraat 9-21). Rechts daarvan (nr. 23 en 25) staat het dubbele
woonhuis met de voormalige klompenvakschool uit de jaren dertig van de twintigste eeuw, dat
op 06-11-2012 werd aangewezen als gemeentelijk monument.

Beschrijving
Typering en hoofdvorm
Tweelaags woonhuis met schilddak en middenrisaliet. Links van dit symmetrisch opgebouwde
woonhuis een van oorsprong eenlaagse aanbouw met opbouw van latere datum. Daarachter een
eenlaagse kantoorvleugel. Achter de oorspronkelijke hoofdmassa een grote serre.
Ontstaansgeschiedenis
In 1907 ontstonden de eerste plannen voor een telefoonkantoor, mede door initiatief van de
burgemeester Dobbelaere en de directeur van de boterfabriek Adrianus de Wert. De
gemeenteraad besloot op 24 april 1908 om een hulptelegraaf- en telefoonkantoor te vestigen
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op het adres C 213 (Nieuwstraat, pand van kleermaker Alphons Cras). Het kantoor werd op 1
mei 1909 opengesteld en A. de Wert kreeg de eerste telefoonaansluiting.
In 1925 bouwde de nieuwe postkantoorhouder Hermanus Cornelissen een nieuw woonhuis aan
de Nieuwstraat 32 met daarbij een ruimte voor het hulppostkantoor. Het hulptelegraaf- en
telefoonkantoor werd toen samengevoegd met het hulppostkantoor. Door de groei van de
Bestse bedrijven als Trico Best, Klompenfabriek van der Velden en de Bata, nam het
telefoonverkeer aanzienlijk toe. Op 21 juni 1938 werd een automatische telefooncentrale
geïnstalleerd. Naast brieven zorgde het postkantoor ook voor verzenden van pakketpost, ook
veel klompen van de klompenmakers uit Best. Tevens was het postkantoor bedoeld voor
geldtransacties, zoals het betalen van rekeningen en het uitbetalen van uitkeringen.
Op 13 april 1959 werd J.F.J. Bierings benoemd tot kantoorhouder. Het kantoor verhuisde naar
Nieuwstraat 58.i
Tussen 1959 en 1972 was het pand in gebruik als woonhuis met winkel. In 1972 werd het pand
gerestaureerd in opdracht van dhr. Grimme onder leiding van architect van Beurden uit Oirschot
en kreeg de winkel de functie van praktijk aan huis. In 1978 is het pand in opdracht van
makelaar Willems uitgebreid met een kantoorvleugel achter de oorspronkelijke aanbouw, en in
1984 is een verdieping op de oude aanbouw gezet, beide onder architectuur van de Bestse
architect M. Witlox. De entree van het oorspronkelijke kantoortje is in 1994 gemoderniseerd. In
1997 is aan de achterzijde een grote serre toegevoegd.
De opbouw op de linkeraanbouw misstaat niet in het gevel- en straatbeeld. Er is een duidelijk
onderscheid gemaakt met het oorspronkelijke pand, maar de vormgeving van de puien is sterk
geënt op de oorspronkelijke gevelopeningen. De kantoorvleugel, serre en de vernieuwde
entreepartij hebben geen toegevoegde waarde.
Gevels
Voorgevel
Voor- en zijgevels zijn opgetrokken in een handvormsteen in vlaams verband, en kennen een
doorlopende horizontale band van 4 uitgemetselde rollagen tussen begane grond en
verbiedingsramen. Ook tussen de verdiepingsramen, onder de dakrand, zijn rollagen
aangebracht. Centraal in de voorgevel staat een middenrisaliet die door de goot steekt en is
afgedekt met een piramidekapje. In deze partij is de entree met bovenlicht en hardstenen
stoepje opgenomen. De risaliet is voorzien van metselwerkornamenten aan weerszijden van de
entree. Naast deze risaliet aan weerszijden drievlaks kozijnen, op de begane grond voorzien van
een vast kalf en schuiframen. Op de verdieping 6-ruits roederamen. De bovenramen op de
begane grond waren oorspronkelijk voorzien van glas-in-lood, en de onderramen van luiken.
Linkerzijgevel
De oorspronkelijke linkerzijgevel (het aangebouwde hulppostkantoor) bestond uit een eenlaagse
platte aanbouw, vrijwel in de voorgevelrooilijn van de hoofdmassa. Deze is in de jaren tachtig
verhoogd met een plat afgedekte opbouw, t.b.v. vergroting van de woning.
In de oude zijgevel zijn twee dichtgezette openingen aanwezig. De entreepartij van het
kantoordeel liep iets om de hoek door en is vrij recent gemoderniseerd.
Rechterzijgevel
Deze gevel is vrijwel ongewijzigd, en toont de oorspronkelijke massavorm van de woning: het
dak loopt aan de achterzijde met een knik verder door zodat de gootlijn hier lager is. In de gevel
staan verder twee tweevlaks kozijnen met vast kalf en schuiframen en een 6-ruits roederaam op
de verdieping.

Achtergevel
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De oorspronkelijke achtergevel is door een aanbouw vrijwel aan het zicht onttrokken. Het dak is
nog grotendeels ongewijzigd qua vorm en materiaal. Wel is bij de verbouwing van 1984 de
opbouw deels over het dak doorgezet.
Interieur
Het interieur is bij verschillende verbouwingen volledig gemoderniseerd waardoor geen
bijzondere interieurelementen bewaard zijn gebleven. De houten gordingenkap is niet
gewijzigd. De kreupele stijlen en schoren zijn afgetimmerd en deels weggewerkt in de wanden.
Tuinen en bijgebouwen
De diepe achtertuin bevat geen bijzondere elementen. Wel staat rechts naast de woning, aan de
Nieuwstraat een stalen poort in een schansmuur met stalen ornamenten die in elk geval al in
1981 aanwezig was.

Waardenstelling
De situering, massavorm, contouren en verhoudingen en de bouwstijl van het pand zijn van
stedenbouwkundig, architectuurhistorisch en sociaalhistorisch belang, vanwege:
1. Situationele en ensemblewaarde

Belang van het object wegens bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien
van zijn omgeving.
De waarde van het pand ligt in eerste instantie in de ensemblewaarde. Het blok is samen
met de woning op de hoek (Zonnehoek), de woningen 2 t/m 6 aan de Oranjestraat, de 7
woningen Nieuwstraat 9-21 en de klompenvakschool daarnaast een herkenbaar en
kenmerkend vooroorlogs ensemble.
2. Architectuur- en kunsthistorische waarde

Belang van het object/complex wegens bijzondere of kenmerkende architectuur.
De architectuur is kenmerkend voor de jaren 20 en 30 van de twintigste eeuw. Door de
tijdsgebonden ornamentiek heeft het pand architectuurhistorische waarde.
3. Cultuurhistorische waarde

Belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
Vanwege de oorspronkelijke functie (postkantoor) heeft het blok ook sociaaleconomische
waarde. Ook de verbondenheid van het postkantoor met de Bestse fabrikantenfamilie de
Wert en de klompenindustrie in Best draagt hieraan bij.
4. Gaafheid en herkenbaarheid

Belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en herkenbaarheid van het
exterieur.
De gaafheid van de voorgevel en zijgevels (alleen de entree van het makelaarskantoor
verstoort het beeld) draagt bij aan een sterk en herkenbaar karakter verbonden met een
specifieke bouwperiode (het interbellum).
Het interieur heeft geen historische waarde meer m.u.v. de kapconstructie.
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Foto’s en afbeeldingen

BAG-kaart uitsnede

Bonnekaart 1930

Straatbeeld.
Voorgevel en
linkerzijgevel
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Archieffoto
(ansichtkaart) met aan
de overzijde de zeven
woningen nr 9-21.

Het woonhuis met
hulppostkantoor voor de
tweede wereldoorlog

Archieffoto BHIC 1981
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Metselwerkornamentiek
en entreedeur
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Kozijnen begane grond

i

Website Stichting geschiedenis van Best, http://www.geschiedenisvanbest.nl/
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