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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 
In samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck (lees verderop meer over Heemkunde) 

Hoe kom ik in Heusdenhout? Nou dat is simpel, met lijn 1 of lijn 7 van de stadsdienst vanaf het station van Breda. 

Ja nú , dat klopt, maar in vroeger tijden ging dat anders. Men verplaatste zich met paard en kar of hondenkar, met 

koets of sjees en -later- met de vélocipède en nog later met de fiets. Maar de meeste mensen gingen toen echter -

noodgedwongen- te voet, ‘per pedes apostolorum’. Of, zoals in onze tijd ook nog wel wordt gezegd ‘met de 

benenwagen’ of ‘met lijn elf’. Voor (fabrieks)arbeiders was ’n uur of meer lopen per dag naar het werk in de stad -

en ’s avonds weer terug naar huis- geen uitzondering. Op wegwijzers langs de routes werd in die dagen de afstand 

naar andere plaatsen niet aangegeven in ‘kilometers’, maar in ‘uren gaans’. Hierbij stond ‘één uur gaans’ voor 

ongeveer vijf kilometer. 

In deze uitgave en de volgende twee nummers van het wijkblad zullen we drie mogelijkheden toelichten om in het 

verleden Heusdenhout te bereiken. In twee van deze gevallen is die mogelijkheid er nog steeds. 

Vanuit Breda kon je in vroeger dagen in Heusdenhout komen 

via de Teteringsedijk, toen nog geschreven als 

Teteringschedijk. Op het kaartje hiernaast is met een 

dikke lijn aangegeven welk deel van de Teteringsedijk de 

grens vormde tussen de gemeente Teteringen en de 

gemeente Ginneken en Bavel. Zoals te zien lagen de 

landerijen waar later de HERO Conservenfabriek zou 

worden gevestigd in Teteringen. De buurtschap heette Den 

Dijk en wat verder De Driesprong.  

Komend vanaf Breda richting Heusdenhout, ging je op de 

Teteringschedijk ter hoogte van het huidige huisnummer 

166 (toen nr. 154) rechtsaf. Je kwam dan in de gemeente 

Ginneken c.a. (c.a. is de afkorting van ‘cum annexis’, dat 

betekent ‘alles wat daartoe behoort’). Momenteel lijkt het 

een inrit, maar het was het begin van de 

Heusdenhoutschestraat. In de volksmond het 

Heusdenhoutsstraatje genoemd. Er staat nu een modern 

gebouw in de weg of liever op het begin van de oude 

Heusdenhoutschestraat. De bestrating van kasseien, ook 

kinderkopjes genoemd, die er nu nog ligt is duidelijk van 

vroeger jaren.  

Op de ene hoek van de Heusdenhoutschestraat (nu Teteringsedijk 168) was Zadelmakerij Kessel gevestigd. Op de 

andere hoek stond een fors huis van twee bouwlagen, voorzien van een schilddak. Dat is een dak met twee 

trapeziumvormige dakvlakken aan de lange zijde, in dit geval aan voor - en achterzijde. Verder zijn er twee 

driehoekige dakschilden aan de kopse kanten van het huis.  

Hier woonde de familie H. Sweep-Hoeben. Hun woning werd op Pinkstermorgen 10 mei 1940, bij het begin van de 

tweede wereldoorlog, getroffen door een Duits luchtbombardement. De schade aan het woonhuis was enorm. De 

gehele voorgevel en een groot deel van de zijgevel zijn daarbij ingestort. Ook de inboedel bleek grotendeels 

vernield. De familie was tijdens het bombardement, vanwege ‘de vlucht uit Breda’, gelukkigerwijs niet thuis.  

Een modern gebouw blokkeert de voormalige route naar 
Heusdenhout via de Heusdenhoutschestraat 
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In opdracht van de weduwe Chr. M. Hoeben* dient architect Ir. P.A.M. Siebers uit Ulvenhout op 11 januari 1941 bij 

‘De Heeren Burgemeester en Wethouders van Ginneken en Bavel’ een bouwaanvraag in voor een boven- en een 

benedenwoning in één pand.  

-*De weduwe Hoeben is de moeder van dr. Hein Hoeben, de oprichter van het persbureau ‘De Katholieke 

Wereldpost’. Vanwege de publicaties van dit persbureau tegen het nationaal-socialisme in de jaren dertig wordt 

Hein Hoeben in 1940 opgepakt door de Duitsers. Hij sterft in gevangenschap te Berlijn op 28 februari 1942 ten 

gevolge van  ziekte en uitputting. Hij wordt begraven in Berlijn en op 25 juni 1949 herbegraven in Teteringen.- 

De dubbele woning is, ter vervanging van het 

gebombardeerde huis, bestemd voor twee van haar 

dochters en haar schoonzoon. Er is een ontheffing nodig 

voor twee woningen boven elkaar en voor het overschrijden 

van de voorgevelrooilijn vanwege een erker. Op 14 februari 

1941 verlenen B&W van Ginneken en Bavel toestemming tot 

de bouw. Doorgaans is de plaats van de voordeur bij een 

hoekwoning bepalend voor de straat waaraan een woning 

ligt. Op de vergunning krijgt de ene woning als adres 

Teteringschedijk 154 en de tweede woning 

Heusdenhoutschestraat 171. Later wordt dit gewijzigd in 

Teteringschedijk 166 en 166a. De bouwsom is 10.500 

gulden. Aannemer Drik van den Broek uit Heusdenhout realiseert de bouw. In augustus 1941 kunnen Mejuffrouw C. 

Hoeben en de familie H. Sweep-Hoeben hun nieuwe pand betrekken. Dat pand staat er nog, zie bovenstaande foto.  

Hoe de Heusdenhoutschestraat in vroeger dagen vanaf de 

Teteringsedijk verder liep is op het kaartje uit 1885 goed 

te zien. Het slingerde door de landerijen en kwam uit bij 

de St. Annakapel. De Mgr. De Vetstraat en het eerste 

deel van de huidige Heusdenhoutsestraat volgen in grote 

lijnen het traject van het vroegere landelijke 

‘Heusdenhoutschstraatje’. Het eerste deel van de huidige 

Kapelstraat, tussen Gastakker en Heusdenhoutseweg, is 

het laatste stuk van de voormalige 

Heusdenhoutschestraat. Via deze route kwam je uit in 

‘Heusdenhout-Centrum’  

Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere 

historische onderwerpen over Heusdenhout, schroom niet en bel: 076-5810024. We blijven belangstellend naar 

oude verhalen en foto’s. Reageren per e-mail kan natuurlijk ook: nieuws@heusdenhout.nl 

Werkgroep Heusdenhouts Historie 

Rechts het nieuw gebouwde huis van de familie H. Sweep-
Hoeben en mejuffrouw C. Hoeben uit 1941 

Laatste deel van het ‘Heusdenhoutschstraatje’ komend vanuit 
Heusdenhout 
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