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Net als vroeger is er 
ruimte voor iedereen
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In het voormalige ketelhuis 
bevindt zich een echte 

smaakmakerGetuigen vele fotos van 
jubilarissen

Leerfabriek KVL is de 
ambachtsplaats voor 
creativiTIJD

De grote KVL fabriek 
was in de jaren ‘30 de 
grootste lederfabrikant
van Europa.

smaaKmaKers
JubiLea werden biJ KVL 
uitgebreid geVierd

de erfgoedfabrieK

internationaLe 
faam

www.KVLoisterwiJK.info 

De verhalen, voorwerpen en oude foto’s zijn verzameld 

tijdens de KVL Kroniekdag op 7 december 2013. Voor nog 

veel meer verhalen en filmpjes en de digitale versie van 

deze kroniek:



KVL Oisterwijk is innig verbonden met de Oisterwijkers. 

Herinneringen aan de KVL fabriek zijn volop aanwezig, in 

foto’s, bijzondere voorwerpen en zelfs film. Duik met ons 

mee in het verleden van deze bijzondere fabriek. 

Ervaar de ambacht, bedrijvigheid, sociale functie, 

internationale grandeur en de combinatie van wonen en 

werken. En zie hoe deze functies zich langzaam weer 

herstellen, weer tot bloei komen in het Oisterwijk anno nu. 

In dit magazine nemen wij u mee. Van de prachtige verhalen 

over de geschiedenis van KVL via de creatieve bedrijvigheid 

die nu op het terrein ontstaat naar de Oisterwijkse toekomst, 

waar KVL Oisterwijk weer volop in het leven staat. Geniet! 

INTrO



KVL Oisterwijk is industrieel erfgoed. Ooit was dit de grootste leerlooierij 

van Europa. Een uitgebreid gebouwencomplex op een terrein van 11 hectare. 

Naast de unieke bebouwing, is de rol als sociaal erfgoed zeker zo belangrijk. 

Veel Oisterwijkers en mensen uit de omliggende dorpen vonden een baan 

bij de KVL. Gezinnen stonden in het teken van de fabriek, kinderen groeiden 

op met KVL en meerdere generaties werkten er samen. ‘Ons’ KVL stond voor 

vakmanschap, trots en sociale verbinding.



internationaLe 
faam
De grote KVL fabriek was in de jaren ‘30 de grootste lederfabrikant 

van Europa. Tot ver in de jaren tachtig behoorde KVL tot één van de 

tien grootste lederfabrieken van Europa. Gastarbeiders uit Grieken-

land en Turkije kwamen hier werken. Er werd zaken gedaan met 

leveranciers uit Rusland en landen uit Oost- en West-Europa zoals 

Polen, Duitsland, Italië en Hongarije. 
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“Ik startte in 1977, op mijn zestiende. Mijn 

vader werkte hier en na één tel
efoontje kon 

ik aan de slag. Ik had mijn eindexamen nog 

niet gedaan, maar sprak aardig Engels, Duits 

en Frans, dus de fabriek wilde 
me hebben als 

telefoniste. Handig met al die internationale 

contacten.” (Franca van der Horst - van Ras]

Het nieuwe ‘Aquilon-lakleer’



“De eerst dag dat ik hie
r binnenliep... ik weet 

nog goed hoe 

ik onder de indruk w
as van de grootsheid 

van de fabriek.  

De plafonds, zo hoog e
n imposant.” (A. Verhagen]
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“In 1969 ben ik uit Griekenland hier naartoe gekomen om 
te werken. Na een jaar kwamen ook mijn vrouw en kinderen. 
Het was hier goed. Ik had werk, de kinderen konden naar 
school. Ik heb het nooit als moeilijk ervaren om in Nederland 
te wonen. Ik woon er dan ook nog steeds met plezier.” 
(S. Kiparissoudis]

met de
stoLmachine
wordt het Leer 
soepeL gemaaKt
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Bij KVL was plek voor iedereen. Verschillende generaties uit hetzelfde 

gezin vonden er een baan. Kinderen groeiden op met KVL. De jeugd 

van toen, het zijn de ouders van nu, maar de herinneringen aan de 

gebouwen, de reisjes, het vakantiewerk en de zonnestudio zorgen nog 

steeds voor pretlichtjes.

KVL famiLies



“Vroeger heb ik hier vakantiewerk gedaan. 
Het eerste jaar stond ik bij de kleefoven en het 
jaar daarop was ik hulpje van de loodgieter. 
Daarna ben ik de opleiding tot loodgieter gaan 
volgen en dat is tot op de dag van vandaag 
mijn beroep. Ik heb zelfs vanuit mijn baas nog 
eens voor KVL gewerkt. Toch mooi dat alles 
zo weer samen komt.” (Peter op ‘t Hoog]

Een gouden horloge bij een 25-jarig jubileum



Ondernemerschap en vooruitgang zijn onlosmakelijk verbonden. Lederfabriek Oisterwijk is in 1916 

opgericht door Chris van de Aa. Een bevlogen ondernemer. Hij bracht de fabriek steeds verder door na 

te denken over manieren waarop het werk beter en efficiënter gedaan kon worden. Door te kiezen voor 

moderne technieken als een ondergronds leidingstelsel, mechanische aandrijving en stoommachines. 

“Door de jaren heen heb ik heel veel techniek en 
machines voorbij zien komen. Toen ik begon, werden 
de huiden nog met de hand schoongemaakt. Je kunt 
je wel voorstellen hoe blij de mensen waren dat de 
ontvleesmachines kwamen.” (v.d. Berg]

“Ja, er werd ontzettend veel nagedacht over efficiënt gebruik 
van materiaal en automatiek. Het was een wereld die voorliep 
op school. Je moest razendsnel leren. Je begon met een 
maatje en naar gelang je zelf kennis opbouwde, werd je ook 
betaald.” (v.d. Berg)

“Ik was elektricien. Prachtig: beneden in het Ketelhuis hangt 
nog steeds de kast die ik ooit gemaakt heb.” (Ger v.d. Brand]

“Van ’77 tot ’90 was ik in dienst van de afdeling Elektro. 
Hier achter was het meest gevaarlijke deel van het terrein. 
Met de dikke koperen staven waar de hoogspanning naar 
laagspanning werd getransformeerd en de elektriciteit vervolgens 
door alle leidingen naar de verschillende gebouwen op het 
terrein stuurde.” (Ger v.d. Brand]

“Tja, die kanalen. Daar liepen alle leidingen doorheen: 
stoom, condens, water, elektra. KVL was zijn tijd ver vooruit 
met die ondergrondse kanalen. Maar als er een lek was, 
moest je er in. Daar kreeg je extra voor betaald. Een soort 
hittetoeslag. Of misschien beter: een gevarentoeslag. Je wist 
nooit wat je tegen kwam. We kregen penningen mee die je 
bij de ingang moest hangen zodat de mensen wisten dat er 
iemand in de kanalen aan het werk was.” (v.d. Berg]

Vooruitgang

De heer v.d. Berg
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handen uit 
de mouwen
Keihard werken voor een goede baas. Het werk was vies, de dagen 

lang. En ook al stond er een goed salaris tegen over: je moest er wel 

tegen kunnen. Toch bood KVL aan honderden mensen een vaste baan, 

gaf ze de ruimte om het vak te leren, om (door) te groeien. Mooi om te 

zien dat deze mentaliteit verbonden blijft aan de huidige en toekom-

stige bestemming van het KVL terrein. 
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“Mijn ouders woonden
 in de arbeiderswo

ning hier tegenove
r. 

Dat waren woninge
n van de fabriek. 

Mijn vader werkte h
ier, 

mijn zus werkte hie
r en ik heb één z

omer een vakantiebaa
ntje 

gehad. Maar het was hard
 werken, heel har

d werken. 

Met altijd de geur v
an chemicaliën en rottend 

vlees.” 

(Johan Frederiks]
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KVL stond voor de hoogste kwaliteit. Het leer werd over de 

hele wereld verkocht voor vervaardiging van jassen, tassen, 

portemonnees, ceintuurs en schoenen. Al doende leert men. 

Dit credo gold zeker voor KVL. Hard werken, handen uit de 

mouwen. Zo leerde je het ambacht van de leerlooierij. 

ambacht

“Als je wilde, kon je jarenlang aan het werk blijven hier. Overal was wel een 
plaatsje. Er werd echt vertrouwd op kennis en ambacht. Je leerde het vak 
van een oude rot. Het ging allemaal gemakkelijk en als je wilde, kon je van 
afdeling naar afdeling en zo steeds meer kennis opdoen.” (J. Verhoeven]
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“Mijn vader was werkmeester 
op de schuurderij. Jarenlang 
schuurde hij de vellen op precies 
de juiste dikte. Een nogal precies 
werkje. Bij KVL was er altijd veel 
vertrouwen in het vakmanschap 
van de medewerkers. Ook hadden 
ze een ideeënbus. Toen mijn vader 
het winnende idee had ingediend, 
kreeg hij maar liefst vijfhonderd 
gulden! Een gigantisch bedrag als 
je zestig gulden per week verdient. 
(H. De Laat - v. Logten]

“De voetbalclub? Ja, Neveloo 
bestaat nog. Op zondag gingen 
we stiekem achter door de rogge 
en haver naar de voetbalvelden. 
Het voetbal vonden we niet zo 
interessant, maar het publiek. 
Dat ging tekeer! Zo fanatiek 
waren ze. Dan stonden wij met 
open mond te kijken.” 
(Frans Vermeer]



1923 



Verbinding
KVL is van Oisterwijk. Bij KVL zorgde je voor elkaar. Naast een ambitieuze 

entrepreneur, was KVL ook een sociaal werkgever, een patron die zorgde voor het 

welzijn van zijn medewerkers. Er werden huizen gebouwd voor de (gast)arbeiders, 

feesten gevierd en mensen gehuldigd. Er was een voetbalclub, sociaal vangnet 

en een dokterspost. Die traditie van samenwerken en verbinden leeft voort in de 

huidige herontwikkeling van het KVL terrein.



“Vanuit KVL kwa
men er regelmatig sociale verzor

gers bij ons 

op bezoek om te kijken hoe het
 met mijn vader en het h

ele 

gezin ging. Het werkte echt tw
ee kanten op: KVL

 en mijn 

vader hadden elka
ar nodig en hielde

n elkaar daarom in de 

gaten. Een soort s
ociaal vangnet dus

.” (L. v. Roij]



In het hart van Brabant ligt een prachtig dorp, bijna verscholen tussen 

groene bossen, gekleurde heide en vele vennen. In dit dorp proef je de 

rijke geschiedenis van ondernemerschap, visie en vakmanschap. KVL is 

onderdeel van deze rijke geschiedenis. Maar toen de grootste leerlooierij 

van Europa in 2000 haar deuren sloot, raakte het terrein in verval. 

Nu bouwen de gemeente Oisterwijk, Bouwfonds Ontwikkeling, provincie 

Noord-Brabant en een handvol ambachtelijke ondernemers aan een nieuwe 

bestemming van de voormalige KVL fabriek. Zo blijft KVL niet in het verleden 

hangen en wordt een belangrijk onderdeel van de Oisterwijkse toekomst.

riJKe geschiedenis 
Van ondernemerschap, 

Visie en 
VaKmanschap



Leerfabriek 
kVL

ambachtspLaats 
Voor creatiVitiJd
KVL verbindt. Opnieuw geven de KVL-

gebouwen ruimte aan ondernemers, pioniers 

en studenten. In de Leerfabriek KVL versterken 

zij elkaar en draait alles om ambacht en 

creativiteit in de meest brede zin.



brigite Van haaften, 
gedeputeerde
cuLtuur en samenLeVing
De provincie Noord-Brabant vindt erfgoed belangrijk. Daarom 

willen we de komende jaren zo’n twintig erfgoedlocaties 

herontwikkelen en herbestemmen. Herbestemmen van dit 

erfgoed is: het behoud van waarden door nieuwe waarde te 

geven. Dat doen we om de schoonheid en de kracht van Brabant 

te behouden én te versterken. Dat levert een bijdrage aan een 

goed woon – en leefklimaat voor iedereen. 

Herontwikkeling en herbestemming geven een impuls aan de 

identiteit van een gebouw. Daarbij staat de beleving centraal, 

het verhaal van het gebouw. Dat bindt mensen. In dit gebouw 

bijvoorbeeld, de fabriek van KVL, leefden mensen, ontmoetten ze 

elkaar. Bewoners van Oisterwijk weten dat hun vader, opa en an-

dere familieleden hier werkten. Daardoor voelen zij zich betrok-

ken, en het is belangrijk dat te behouden. Die verhalen moeten 

verteld worden, die moeten gehoord worden. Dit tijdschrift levert 

daar een grote bijdrage aan. 

De geschiedenis van de gebouwen, het verhaal dat er achter zit 

en het karakter dat erfgoedcomplexen daarmee krijgen, heeft 

nog een functie: het maakt het voor ondernemers een waarde-

volle plek om zich te vestigen. Steeds meer zie je dat onderne-

mers zich maatschappelijk betrokken voelen, en hier het belang 

van inzien. Door op een betrokken manier met de geschiedenis 

van een gebouw om te gaan, levert die ook meerwaarde voor de 

nieuwe functies. Het bindt burgers, gebruikers en ondernemers. 

Op die manier kunnen geschiedenis en cultuur de motor zijn van 

economische ontwikkeling. Zo maken we samen Brabant mooier 

en sterker doordat we investeren in erfgoed, in een nieuwe 

betekenis en functie voor de omgeving. 

Job-house: 
JiJ 

ontwiKKeLt 
brabant

Brabantse jongeren (van vmbo tot universiteit) helpen de komende jaren om de oude 

gebouwen van de Leerfabriek KVL tot leven te wekken. Onder meer via stages of 

afstudeeropdrachten. Ze metselen, timmeren en ontwerpen. Ook denken ze mee 

over de communicatie, nieuwe concepten, marktonderzoek en exposities. En ze 

organiseren bijeenkomsten. De oude bedrijfskantine, het Leerlokaal, is daarin extra 

bijzonder. Dit gebouw wordt als het ware aan de jongeren gegeven om er te leren en 

te experimenteren.

 

De inzet van jongeren is een initiatief van JOB-house, ofwel: Jij Ontwikkelt Brabant. 

Niet alleen in Oisterwijk, maar ook op andere plaatsen in Brabant vraagt de provincie 

jongeren om hulp bij het behoud van onze Brabantse iconen. Kijk voor meer informatie 

op www.brabant.nl/erfgoedfabriek



broedpLaats 
Voor ambachten erfgoedfabrieK 
De komende tijd komen de gebouwen één voor één tot leven. Langzaam 

aan ontstaat er een plek waar je kunt creëren, ontwerpen, entertainen 

en werken. Een broedplaats voor ambachten van authentieke producten, 

ideeën, plannen en bloeiende bedrijfsconcepten. Een plek waar je ook even 

de rust kunt nemen voor een goede kop koffie, zakenlunch of businessdiner.

Leerfabriek KVL gaat actief activiteiten programmeren voor creatie, 

experiment en evenement. En werkt ondertussen dagelijks aan het 

beheer en het begeleiden van de huurders. De ‘Ambachtsplaats voor 

creativiTIJD‘ biedt ruimte aan onderzoek, ontwikkeling, vernieuwing 

en uitwisseling. Samen met de huurders wordt er gewerkt aan 

invullingen die de raakvlakken opzoeken van ambachten, nieuwe 

technologieën, vrijetijdsbesteding en groen ondernemerschap. 

KVL wordt een plek waar op ambacht gebaseerde moderne 

werkplaatsen zich vestigen, die refereren aan de authentieke 

omgeving en de geschiedenis.

Leerfabriek KVL is één van de locaties die behoort tot de Erfgoedfabriek 

van de provincie Noord-Brabant. Het doel van de Erfgoedfabriek is 

om beeldbepalende cultuurhistorische complexen te behouden voor 

de toekomst én te laten functioneren als identiteitsdragers van het 

bijzondere leef- en vestigingsklimaat in Brabant. De provincie renoveert 

en herontwikkelt Leerfabriek KVL samen met marktpartijen. Met als 

centraal thema: de 'Ambachtsplaats voor creativiTIJD’. KVL wordt een 

plek waar op ambacht gebaseerde moderne werkplaatsen zich vestigen, 

die refereren aan de authentieke omgeving en de geschiedenis.



eigenwijseigenwijs
de KwaJongens Van 
Vroeger ziJn de 
ondernemers Van nu
Durfals die een stapje verder zetten. Die het 

beste presteren in een ongedwongen sfeer  

vol vrijheid, flexibiliteit en vernieuwende 

bedrijfsconcepten. Die pioniers, bedrijven en 

instellingen strijken nu neer. Vol trots over  

hun producten.



het KVL terrein herbergt 
biJzondere ondernemers. 

VoorLopers in hun 
VaKgebied, door en door 

ambachtsmensen. 

AmbAchtelijke 
ondernemers



ambachteLiJKe 
baKKeriJ Voor 
brood en patisserie 
dat aLLe tiJd en 
aandacht KriJgt

ambacht, innoVatie en 
VriJe tiJd gaan hand in 

hand biJ dutch made 
precision biKes 

In de Leerfabriek KVL gaat Robèrt nog 

een niveau hoger met zijn patisserie en 

gaat hij brood bakken hoe brood hoort 

te zijn: eerlijk zonder toevoegingen. 

Eigenlijk moet dat wat je straks koopt 

Bij Robèrt al op zijn voordat je thuis bent.

In de voormalige brandweergarage ontwerpt 

en bouwt Chris van der Gaag fietsen op maat. 

Ambacht, innovatie en vrije tijd gaan hand in 

hand bij Dutch Made Precision Bikes (DMP). 

De Synus racefietsen worden 100% 

handgemaakt in Oisterwijk en zijn inmiddels 

een begrip in de (race)fietsindustrie.

“Mijn eerste racefiets kreeg ik voor mijn 8e verjaardag, een tweedehandsje, liefdevol opgeknapt 
door mijn vader samen met de plaatselijke garagehouder. Hiermee is naast de liefde voor de 
sport, ook mijn liefde voor de fiets en de techniek ontstaan. Niets is mooier dan het geluid 

van een perfect draaiende aandrijving of het zoeven van perfect lopende wielen. 
Daar geniet ik nog steeds van.”

“Als het ambacht zo’n centrale plaats heeft, is het mooi als je het ook echt 
kunt ervaren. Daarom komt er langs de beide bakkerijen een lange gang met een 

glazen wand zodat bezoekers kunnen zien hoe er gewerkt wordt.”



SmaakmakerS

Het oude ketelhuis met de stoommachine is in 2010 als 

eerste gerestaureerd. Deze restauratie was mogelijk met 

geld van de provincie uit het project Mijn Mooi Brabant. 

Het ketelhuis is het eerste rijksmonument op het terrein 

dat is opgeknapt. Inmiddels is het Ketelhuis in de wijde 

omgeving bekend als evenementenlocatie Leerfabriek 

Oisterwijk. Vol enthousiasme heeft horeca-ondernemer 

Alwin Houwing als een echte pionier de schouders er 

onder gezet om aandacht te trekken voor het KVL-terrein.

In het Ketelhuis bevindt zich de Machinekamer. 

Hier staat de historische stoommachine uit 1924 met 

de draaistroomgenerator van Société d’Électricité et 

de Mécanique uit de fabrieken van Carels in Gent. 

Dit industrieel pronkstuk wordt dankzij betrokken 

Oisterwijkse vrijwilligers (vaak oud-werknemers van 

KVL!) in authentieke staat teruggebracht.

in het VoormaLige 
KeteLhuis beVindt zich 
een echte gangmaKer



sundaymorning@eKwcsociaLsofa

De ververij wordt een plek om te experimenteren. 

Het Europees Keramisch Werk Centrum daagt hier 

kunstenaars, designers en vooral ook ondernemers uit om de 

grenzen op te zoeken met klei. Een verblijfplaats bij uitstek 

om te innoveren, evolueren en vooral te ontdekken.

Een buurtbank waar je elkaar dagelijks op een spontane manier kunt 

ontmoeten, dat is een SocialSofa. Het mozaïeken van een sofa doe je 

samen. Samen in een werkplaats of gewoon op straat, een praatje maken 

en tegelijkertijd iets moois creëren. Het mozaïeken in het SocialSofa-atelier 

gebeurt voornamelijk door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voor en door mooie mensen!

“Naast de banken gaan we op Leerfabriek KVL ook andere kunstvormen met mozaïek maken. 
De werkplaats wordt openbaar gebied en vrij toegankelijk als workshopruimte. 

Een echte ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’.”

“Als je 3 maanden intern bent, wordt de zondagmorgen 
hetzelfde als de donderdagmiddag. Tijden vloeien in elkaar over 

als je aan het experimenteren bent met mooie dingen. 

AmbAchtsplAAts voor creAtivitiJD



restaurants, 
terrassen, winKeLs 
en een breed aanbod 
cuLtuur en historie
In het oude dorpshart van Oisterwijk vindt de 

levensgenieter alles wat hij zich kan wensen. 

Restaurants, terrassen, winkels en een breed 

aanbod cultuur en historie. De monumentale panden 

van KVL en de herbestemming van dit Oisterwijkse 

erfgoed zijn een eigentijdse toevoeging. 

Geniet van het prachtige dorpscentrum, het uitzicht 

op de eeuwenoude Lindeboom, het trouwlaantje 

en de vele voorzieningen en zet de stap naar de 

andere kant van het spoor waar verleden, heden en 

toekomst samen komen. 

KVL vertelt een belangrijk deel van de Oisterwijkse 

geschiedenis. Van ommuurd terrein naar een plek waar 

iedereen welkom is. Waar het leven gekenmerkt wordt 

door dezelfde Brabantse gastvrijheid als op De Lind. 

Een plek die inspireert, een plek met een eigen karak-

ter, een plek die past bij het rijke leven in Oisterwijk.

een pLeK die inspireert,  
een pLeK met een eigen 
KaraKter, een pLeK die 
past biJ het riJKe LeVen 
in oisterwiJK.



Voel de kracht van KVL. De komende jaren wordt het terrein van 

de voormalige KVL fabriek herontwikkeld. De oude gebouwen 

worden opgeknapt en krijgen een nieuwe functie als werk- en 

ambachtsplaats. Er worden opnieuw woningen gebouwd op het 

terrein. Op de plek waar verleden, heden en toekomst elkaar 

ontmoeten, komt de ziel van KVL weer tot leven.

toekomst



almijstraat

KVL WEST
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De centrale 
ligging
 De centrale ligging: tussen het centrum, woonwijk, bedrijventerrein 

en nabij het station, maakt het KVL-gebied ideaal voor een mix van 

nieuwe gebruikers die elkaar ontmoeten en inspireren. 

In de herontwikkeling van de fabrieksgebouwen willen we het 

verhaal vertellen zodat KVL ook onderdeel van de Oisterwijkse 

toekomst blijft. Dat doen we door respectvol om te gaan met het 

verleden van dit unieke terrein en de elementen te behouden die 

de eigen identiteit versterken.



KVL is 
wonen. 
Net als 
vroeger, 
is er 
ruimte 
voor 
iedereen. 

“Mijn vader werkte al in de fabriek. 
Toen ik begon, werkten er ongeveer 
duizend mensen. Er stond een grote 
kantine waar ieder jaar feest was. 
Dan werd er een huis verloot. Ja echt, 
een huis. Eén van de arbeiderswoningen 
die naast de fabriek stonden.“ (v.d. Berg]

iedereen. 
“Mijn vader werkte al in de fabriek. 
Toen ik begon, werkten er ongeveer 
duizend mensen. Er stond een grote 
kantine waar ieder jaar feest was. 
Dan werd er een huis verloot. Ja echt, 
een huis. Eén van de arbeiderswoningen 
die naast de fabriek stonden.“ (v.d. Berg]



Wonen op een historische plek met allure. Waar het 

kloppend hart en de grootsheid van de vroegere fabriek 

nog voelbaar zijn. Met het station, winkels, terrassen en 

een prachtig dorpscentrum op loopafstand. In KVL West 

is het leven goed. U kunt kiezen uit verschillende typen 

hoekwoningen, tweekappers, bouwkavels en rijwoningen. 

De eerste woningen en bouwkavels in KVL West zijn eind 

2014 klaar voor de verkoop. Prijzen al vanaf € 180.000 

v.o.n. Voor meer informatie over het huis van uw dromen, 

neem contact op met Bouwfonds 

www.woneninkvl.nl

Een statige wijk, 
rustig en groen.

KVL West

Wonen in KVL West

Een ruim opgezette wijk, rustig en groen. Deze buurt ademt de 

chique sfeer van de jaren ’30. KVL West wordt een woonbuurt 

waar iedereen zich thuis voelt. Geïnspireerd op de Oisterwijkse 

allure en trots, krijgen de verschillende woningen een 

smaakvolle retro architectuur. Er is veel aandacht voor groen 

en speelvoorzieningen.

KVL West ligt ten westen van het monumentale hart van het KVL 

terrein en is bereikbaar vanuit de Gasthuisstraat. De woningen 

worden gebouwd van baksteen. De kleur varieert per woning van 

wit naar oranjerood en antracietbruin. Leidraad is: samenhang in 

diversiteit.



Een eigentijds verlengstuk van het Oisterwijkse dorp. 

Met 125 nieuwe woningen is KVL Dorp een wijk waar 

mensen elkaar kennen en elkaar groeten op straat. 

Een wijk die symbool staat voor de Brabantse gastvrij-

heid en hartelijkheid. Een wijk waar u zich thuis voelt. 

KVL Dorp ligt ten noorden van het monumentale hart van 

het KVL terrein. Aan de rand van deze wijk haken wonen 

en ambachtelijke bedrijvigheid haken op elkaar aan. 

De ruim opgezette (rij)woningen bestaan uit twee of drie 

verdiepingen en onderscheiden zich door de kleur van het 

metselwerk. De tintverschillen binnen een rij woningen 

worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. 

KVL Dorp komt tot leven in 2016, wanneer alle woningen 

van KVL West gereed zijn.

KVL Dorp 

KVL Dorp komt tot leven in 2016, wanneer alle woningen 

van KVL West gereed zijn.

KVL is..
intens 

tevreden. 



KVL 
Centraal
 

Een 
nieuwe 
Parel

Wonen in één van de industriële panden die het KVL terrein rijk 

is. Rondom de historische kern van KVL groeit een wijk die past 

in de luxe sferen van zijn omgeving. De vroegere Lakfabriek 

wordt herbestemd tot 20 grondgebonden woningen. 

KVL Centraal bestaat uit nieuwe gebouwen en monumenten die 

in het hart van het KVL terrein liggen. Samen met de nieuwe 

woongebouwen vormen zij KVL Centraal. Deze wijk wordt 

gebouwd rondom het U-gebouw en het Ketelhuis. 

Trots, dat is wat ik voel als ik wandel over het eeuwenoude 

‘Trouwlaantje’ onder een haag van lindenbomen, langs de 

monumentale panden met bijzondere winkels en gezellige terrassen. 

Hier proef je de geschiedenis van onze Parel in ‘t Groen. 

Oisterwijk is een dynamische, groene gemeente in Midden-Brabant. 

De gemeente bestaat uit de kernen Oisterwijk, Moergestel en het 

buurtschap Heukelom en telt bijna 26.000 inwoners. Oisterwijk is een 

gastvrije gevarieerde gemeente, waar het goed wonen en recreëren 

is. Een gemeente, ingebed in opvallend veel natuurschoon, waarvan 

de bossen en vennen landelijke bekendheid genieten, met volop 

mogelijkheden voor een flinke fiets- of wandeltocht. 

Maar in Oisterwijk is ook volop bedrijvigheid. Oisterwijk is van oudsher 

een ondernemersdorp en is dat ook altijd gebleven. De Koninklijke 

Verenigde Leder was ooit de grootste leerlooier van Europa. 

Vandaag telt de gemeente maar liefst 2.200 ondernemers en 

ondernemingen. Samen goed voor 10.500 banen. 

De kwaliteiten van Oisterwijk, mooi wonen, recreëren en ondernemen, 

worden voortgezet op het voormalige fabrieksterrein van KVL. 

Jarenlang was de KVL een vervallen plek, waar niemand iets te 

zoeken had. De glorie van weleer was helemaal verdwenen. Met de 

herontwikkeling van KVL keert deze glorie weer terug. Er ontstaat 

rondom de historische fabrieksgebouwen een nieuwe woonwijk. 

In het midden van de wijk zien we straks weer bedrijvigheid en 

hedendaagse ambachten. Er groeit een nieuwe ‘parel’ in onze mooie 

gemeente. Zeker weten dat u en ik in de nabije toekomst met een 

trots gevoel wandelen op onze KVL.

Hans Janssen,

burgemeester gemeente Oisterwijk



Een 
doorkijk 
naar de 

toekomst 
waar 

wonen, 
werken en 
genieten 

op KVL 
samen 
komen. 

De karakteristieke stelconplaten en de bestaande klinker-

verharding op het terrein zijn hergebruikt en benadrukken de 

industriële sfeer en uitstraling. De schoorsteen, het gedenk-

teken, de brandweergarage en het perron zijn monumentale 

gedenktekens aan het KVL van weleer. Voor de nieuw te 

bouwen wijken wordt gekozen voor baksteen. Het unieke 

metselwerk van de monumenten is een inspiratiebron. 

De ruimtes tussen de woningen en gebouwen zijn groen. 

Bomen, pleinen en speelvoorzieningen brengen het terrein 

tot leven, geven het Brabants karakter. 

Er wordt gepraat en gelachen. Hard gewerkt aan mooie 

producten. Een mix van nieuwe gebruikers op het gebied van 

wonen, werken, cultuur en ambacht brengt nieuw leven op 

het KVL terrein. Vertaalt de unieke aantrekkingskracht uit 

het verleden naar een intens tevreden toekomst.

Een 
doorkijkje 
naar de 
toekomst
 



Kees Van ierseL | Jan buiJnsters | franca Van der horst - Van ras | hans Jansen | 
dianne merKs | fcn ierseL | feLix de witte | f. sahin | V. hercK | Johan frederiKs | 
e. bergman | peter op 't hoog | g. VeLwt | L. V. roiJ | m.J. Van ras | bart woLfs | 
h. de Laat - V. Logten | J. Van Logten | m. de brouwer | m. huiJbregts | 
J. VogeLs - smit | m. Van zeLst | frans Vermeer | marianne Vd. heuVeL | m. VerheiJen | 
ad Korthout | V. behr | fLorian Van behr | Vd. berg | ger Vd.brand| J.L Van eLderen | 
c. nerbaLeL Vd poL | Loes westgeest | a. groenLand | a. Verhagen | ad schoenmaKers | 
marga de graaf | Jo KeteLaers | s. Kiparissoudis | a. Van pinxteren | schuchmann | 
theo schut | marK V. steen | J. VerhoeVen | Jw. Van gesteL | sJan seeKegts | p. faas |
m. Van ameLsVoor | Jan en gerard Vd. berg | g.h.J. nouwens | cees pasmans

coLofon we bedAnken  
wel 50 mensen  
voor hun 
medewerking
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