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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE…..deel 5 

In samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck 
 
Alle processen in de natuur verlopen volgens bepaalde 
wetmatigheden. Levende organismen bestaan bij de 
gratie van een aanwezig levensbeginsel en van 
natuurlijke condities, die groei bevorderen of deze 
juist afremmen. Hierbij zijn bijvoorbeeld omstandig-
heden als zwaartekracht, temperatuur, beschikbaar-
heid van zuurstof of andere gassen en daglicht van 
belang. 

Mensen hebben de mogelijkheid om met ‘eigen’ 
creativiteit en inspanning zaken tot stand te brengen. 
De uitkomsten van menselijke activiteit worden 
aangeduid met cultuur. Overigens moet de mens bij 
alle inspanningen terdege rekening houden met de 
natuurwetten. 

Natuurlijke processen en culturele processen lijken 
soms op elkaar.  

Bij stadsuitbreiding is dat goed te zien. Let eens op 
onderstaande afbeeldingen. Op de ene foto ziet u hoe 
een korstmos zich ontwikkelt op een grafsteen. 
Daarnaast een afbeelding van een zich uitbreidende 
bacteriestam op een kweekbodem. Beide natuurlijke 
processen. 

  

 

 

Bekijken we de groei van steden vanuit de ruimte dan 
is de gelijkenis frappant. Dorpen en steden ontstaan 
en worden vergroot door het ingrijpen van mensen. 
Vanuit een kern komt de uitbreiding tot stand, 
bedacht en gerealiseerd door mensen. 

 

 

 

Vooral tengevolge van betere hygiënische 
omstandigheden is de wereldbevolking in afgelopen 
decennia tot ongekende hoogte gegroeid. Ga eens na 
bij uw oudste familielid welk bevolkingsaantal 
Nederland had, toen hij of zij vroeger op de lagere 
school zat. Die toenemende bevolking moest uiteraard 
worden gehuisvest. Hierbij was niet alleen het aantal 
bepalend, maar ook de ruimte die men voor zichzelf 
wilde hebben. Andere trends als grootouders niet 
meer in huis nemen, kinderen ieder een eigen kamer 
geven en eerder zelfstandig laten wonen vroegen om 
nog meer ruimte.  

Er kwamen planologische besluiten om de groei van 
het woningbestand te reguleren. Niet alle plaatsen 
kregen evenveel gelegenheid om zich uit te breiden. 
Er werden groeikernen aangewezen.  

De van oorsprong kleine stad en vesting Breda werd 
zo’n groeikern. Vooral de status van vesting vormde 
vroeger een belemmering voor de uitbreiding van de 
stad. Het directe buitengebied van de vesting moest 
immers vrij blijven van bebouwing. Bij dreiging moest 
je de vijand al van ver zien aankomen. Bovendien had 
men een vrij schootsveld nodig om de vijand te 
verjagen. Snel af te breken (houten) bouwwerken 
werden soms wel toegestaan. Met het vervallen van 
de positie als vesting kon er worden uitgebreid en 
hoe!! 

 

 

Natuurlijke processen vergelijkbaar met 
de uitbreiding van steden. 

Steen in plaats van natuur ten gevolge van  
menselijk handelen. 
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Hoewel de Gemeente Ginneken en Bavel niet 
rechtstreeks het grondgebied van Breda raakte, 
kwam ook voor deze gemeente de dreiging van 
(gedeeltelijke) annexatie. In het voorwoord van het 
boek Geschiedenis der Gemeente Ginneken en Bavel 
uit 1941 zegt de toenmalige burgemeester Jhr. Mr. 
Th. E. Serraris: ‘Wanneer ik een voorwoord mag 
schrijven in deze Geschiedenis van Ginneken en Bavel, 
dan doe ik dit met gemengde gevoelens. Eenerzijds 
met een gevoel van weemoed, wijl het bestaan dezer 
schoone, bloeiende Gemeente weder ernstig wordt 
bedreigd. Reeds tientallen van jaren worden plannen 
gesmeed om deze Gemeente te doen verdwijnen of te 
verkavelen. …..’ 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het zuidelijke 
deel van de Baronielaan, de Boulevard Breda-
Mastbosch, was reeds per 1 mei 1927 een zeer klein 
deel van Ginneken en Bavel Breda geworden. Dat 
overgedragen gebied was slechts 10 hectare groot. 
Princenhage leverde per die datum 405 ha in en 
Teteringen 380 ha. Breda dat op 30 april 1927 nog 
slechts 282 ha groot was, werd daardoor de dag erna 
op 1 mei 1927 1077 ha, bijna vier keer zo groot.  

De landhonger van Breda was daarmee niet gestild. In 
1942 volgde een zeer grote annexatie, burgemeester 
Serraris vreesde er al voor. Princenhage levert dan 
2943 ha. in, Teteringen 436 ha en Ginneken en Bavel 
1235 ha. Naast het dorp Ginneken en omgeving en het 
gebied ten westen van de Mark tot aan Daesdonck, 
ging ook het westelijke deel van Heusdenhout tot 
Breda behoren. 

Daarnaast vond er een grenscorrectie plaats aan de 
noordzijde van de gemeente Ginneken en Bavel. 
Hierbij werd het gebied rond Heiningenhoef, dat tot 
Ginneken en Bavel behoorde, uitgeruild met een deel 
van het Heiveld dat tot Teteringen behoorde. De 
spoorlijn werd de nieuwe grens aan de noordzijde van 
de -nieuwe- Gemeente Nieuw-Ginneken. Zie de 
tekening. 

 

 

 

Nu bijna vijftig jaar geleden -op 1 juni 1961- ging het 
resterende deel van Heusdenhout over naar Breda. 
De gemeente Nieuw-Ginneken werd daardoor 281 ha 
kleiner. Een nagenoeg even groot oppervlak als de 
oorspronkelijke vesting Breda op 30 april 1927 nog 
groot was. 

Na de overdracht in 1961 volgt de omvorming van het 
oude en overwegend agrarische kapeldorp 
Heusdenhout naar een stadswijk. Er worden plannen 
gemaakt en in de periode 1969-1975 komt de invulling 
van de nieuwe wijk tot stand.  

 

 

 

In die tijd bestond er nog een andere denkwijze over 
de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk. In principe 
was alles wat er al aanwezig was lastig voor de 
planologisch ontwerpers. Zij waren gewend te 
beginnen met een blanco vel papier en te werken met 
rechte linialen.  

Fasering van de annexaties rond Heusdenhout. 

Een kaart uit de jaren 1955-1965 met de  
oprukkende stad ter linkerzijde. 
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In het bestemmingsplan lezen we bij paragraaf 2.3.1: 
De ruimtelijke structuur van Heusdenhout is 
gebaseerd op de mogelijkheden die er waren na het 
zoveel mogelijk behouden van de bebouwing rond de 
Heusdenhoutseweg en de Kapelstraat en het voor de 
rest zoveel mogelijk schoonvegen van de locatie. 

Rechttoe rechtaan was de boodschap. Het landelijke 
Heusdenhoutsstraatje werd een brede en rechte 
streep als nieuwe Heusdenhoutsestraat. Het verkeer 
vroeg nog verder zijn ruimtelijke tol. De A27 en de 
Heerbaan kwamen dwars door het gebied. Van de 
oorspronkelijke Hoogeindsestraat is nog slechts een 
zeer klein restant over. Daarnaast werd de nieuwe 
wijk ingeklemd tussen enkele grote 
verkeersknooppunten. De resterende delen werden 
vol ‘geplempt’ met fabrieken en kantoren. Het Heiveld 
is nog over en daar moeten we zuinig op zijn. 

‘Het zoveel mogelijk behouden ….’ uit de eerder 
genoemde passage moet met een stevige lading zout 
worden opgevat. Alle boerderijen -op een enkele na in 
Heiveld- verdwenen uit Heusdenhout, d.w.z. moesten 
verdwijnen. Met de kennis van nu weten we, dat ook 
oude boerderijen een mooie inpassing kunnen krijgen. 
De voorbeelden zijn in de directe nabijheid, 

bijvoorbeeld in Teteringen.  

Een voormalig bewoner van een boerderij vertelt: We 
moesten weg en veertien dagen nadat we onze 
boerderij hadden verlaten was het pand gesloopt en 
het terrein geëgaliseerd. 

We moeten het doen met wat er nu is. Maar wat we 
zeker kunnen doen is het samen delen van onze 
herinneringen aan het Heusdenhout van weleer. En, 
het vastleggen van verhalen en beelden van vroeger. 
De werkgroep is al enige tijd bezig met het 
interviewen van vroegere bewoners en het vastleggen 
van hun herinneringen. Zij zijn enthousiast om hun 
verhaal te kunnen doen en bereid om het 
fotomateriaal waarover zij beschikken beschikbaar te 
stellen. U zult er nog meer van vernemen. 

……wordt vervolgd. 

Voor aanvullingen en reacties op dit artikel -of 
informatie en foto’s over andere onderwerpen uit de 
historie van Heusdenhout- houdt zich aanbevolen: 

Werkgroep Heusdenhouts Historie 

Bel gerust 076 5810024 of reageer per e-mail naar 
nieuws@heusdenhout.nl 
 

De doelmatigheidsscore van de praktijk is 20% beter dan het landelijk gemiddelde. 

(bron CZ) 

 


