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Bedacht of ontstaan
Wie oude landkaarten wat beter bekijkt
ziet dat de Tilburgseweg nogal afwijkt
van de andere wegen in de voormalige
gemeente Ginneken c.a. 
Rechttoe, rechtaan, bijna wiskundig,
volgens de stelregel: de kortste
verbinding tussen twee punten is een
rechte lijn. Uniek is de naam niet. Ook
Goirle, Hilvarenbeek, Moergestel en
Oisterwijk hebben momenteel een
Tilburgseweg.
Je ziet het meteen, de Tilburgseweg is
bedacht. Van de andere wegen in de
voormalige gemeente Ginneken c.a.
valt direct op dat ze min of meer zijn
ontstaan. Aanvankelijk immers liepen
de vroegere bewoners uitsluitend
alleen daar waar ze -te voet of met een
kar- goed konden gaan. 
Te hoge, lage en ruige gedeelten 
werden vermeden, evenals andere
natuurlijke hindernissen. 
Die wegen ogen niet als vooraf -op
papier- ontworpen, maar min of meer in
de loop der eeuwen door omstandig-
heden en veelvuldig gebruik gevormd.
Overigens gebeurt dat nog steeds. 
Kijk eens naar de ‘kruip-door-sluip-
door’ fiets- en looproutes. Deze komen
-na enige tijd- spontaan tevoorschijn in
een door landschapsarchitecten op het
tekenbord -of sinds kort digitaal- 
ontworpen wijk of park.  

Tilburgseweg, de Steenweg van Breda 
naar ‘s-Hertogenbosch

In samenwerking met Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck

UIT HEUSDENHOUTS
HISTORIE  15

Kaart 1836-1843: De toenmalige weg door Heusdenhout ontmoet ‘Het laag van den Dijk’ bij ‘Den Vuilen Bras’. 
Zie het bredere wegdeel linksboven de ‘H’ van Heiveld. Er is dan nog geen spoorlijn.

Deel van de kadasterkaart uit 1832. De steenweg Breda-’s-Hertogenbosch, 
rechttoe rechtaan, dwars door de landerijen. Bij Dorst was in die tijd Tol 1 gevestigd. 



VOOR BEWONERS, DOOR BEWONERS 11

Breda-ʻs Hertogenbosch over Tilburg er
moest komen.

Tilburgseweg wordt woonstraat
In 1822 werd de aarden baan vanaf de
Driesprong richting Dorst dwars door de
landerijen aangelegd en later bestraat.
Voor Heusdenhout is dat deel met name
interessant. Bijna geheel lag deze nieuwe
weg immers op het grondgebied van de
gemeente Ginneken c.a., in Heusdenhout
dus. Aanvankelijk was er weinig be-
woning. Her en der lagen er -soms wat
verder van de weg- een aantal boerde-
rijen. De krapte in de vesting Breda
zorgde er voor dat er langs de toegangs-
wegen, zoals Haagdijk, Ginnekenweg,
Teteringsedijk en dus ook Tilburgseweg,
meer ʻburgerʼwoningen werden gebouwd.
Op de kadasterkaart van 1832 wordt de
weg nog De Steenweg van Breda naar 
ʼs-Hertogenbosch genoemd. Toen in 1925
de kerk aan de Driesprong werd gebouwd
en even later de school, verschoof het
belang van een deel van de Tilburgseweg
wat meer in die richting. 

Toenemende verkeersdruk
Naast de redelijk lange levensduur kent
de weg nogal wat uitvoeringsvormen. In
de loop der tijd is er aanzienlijk aan de
weg gesleuteld. Het werd een steeds
belangrijker route tussen de steden. De
oorspronkelijk van sloten voorziene ver-
bindingsweg werd een drukke verkeers-
ader. Een aantal jaren geleden is de weg
heringericht en wordt de hoofdstroom
omgeleid. Het eerder toenemende ver-
keer, waarbij langzaam en snel verkeer
nog op één baan reden, had een reeks
van ongevallen tot gevolg. In de loop der
tijd zijn er vele gewonden gevallen en ook
ongelukken met dodelijke afloop kwamen
vaak voor.

Noodlottig ongeval
Een door zijn dochter Jeanne goed 
gedocumenteerd ongeval is dat van

Loon op Zand knooppunt
Eén van die richtingen liep over de hei
richting Dongen. De huidige Dongense
Baan bij Dorst herinnert daar nog aan. Via
Dorst ging het richting Loon op Zand. De
route vormde een deel van de eeuwen-
oude heerbaan van Breda over Dongen
naar Loon op Zand en zo verder via de
Oude Bosschebaan naar ʼs-Hertogen-
bosch. Het was een zo kort mogelijke
verbinding, rekening houdend met de
landschappelijke beperkingen, maar geen
rechte lijn. Loon op Zand was toen een
zeer belangrijk knooppunt. De heerbaan
naar ʼs-Hertogenbosch kruiste er die
tussen Waalwijk en het toenmalige hei-
dorp Tilburg. In Loon op Zand vond dage-
lijks de overdracht plaats van personen en
goederen. Voerlui uit de richting Breda
ontmoetten er de voerlui uit ʼs-Hertogen-
bosch. Historicus Jan van Iersel uit Loon
op Zand weet er heel veel van. Zie zijn
site: www.janvaniersel.nl/

Over Tilburg
De oorspronkelijke weg naar het toenma-
lige Tilburg ging vanaf Den Vuilen Bras via
de nog steeds bestaande Baarschotse-
straat in Dorst. Er kwam echter een 
kentering. Loon op Zand en Dongen
wilden de route Breda-ʼs-Hertogenbosch
graag blijvend laten lopen over hun 
plaatsen. Het was immers de kortste weg
en economisch gezien van belang. Zij
leverden (financiële) inspanningen om de
weg te behouden. De zandweg die door
de Loonse en Drunense duinen liep, werd
er zelfs zuidelijker voor aangelegd. Het
stuifzand zat de voerlui dikwijls dwars. 
Het mocht niet baten. Na veel (politiek)
geharrewar en getouwtrek over belangen
en financiën werd een aantal dagen per
week de route Breda-Tilburg gevolgd.
Door de groeiende (laken)industrie werd
het economisch belang van Tilburg steeds
groter. Ofschoon de weg wat langer was,
werd voor die route gekozen. In december
1821 besloot Koning Willem I dat de weg

Dat gaat naar Den Bosch toe
Wie vroeger de -door wallen omringde-
stad Breda in oostelijke richting verliet
ging door de Boschpoort. In de richting
van ʼs-Hertogenbosch dus. Men kwam op
de Teteringsedijk, ook wel Den Dijk ge-
noemd, die volgens historicus Karel
Leenders al in de twaalfde eeuw bestond.
Historicus Christ Buiks zag de naam in
schriftelijke stukken uit 1540 vermeld. 
Vanaf de Teteringsedijk kon je via de
Heusdenhoutsestraat in Heusdenhout
komen. Thans is de voormalige aan-
sluiting van die weg op de Teteringsedijk
nog te zien, schuin tegenover de Hero.
Het gebied van Teteringen, dat vroeger
veel groter is geweest dan later het geval
was, behoorde vόόr de Franse inval -
1793/1794- toe aan Breda. Deze stad had
over dat gebied de jurisdictie, de rechter-
lijke bevoegdheid. Het gebied was de
zogenoemde buitenpoorterij en lag dus
buiten de wallen van Breda. In 1795 wist
Teteringen zich van Breda los te maken
en als zelfstandige gemeente verder te
gaan.

De Teteringsedijk liep aanvankelijk van
Breda door tot aan de molen in de buurt-
schap Moleneind, net ten noorden van
Heusdenhout. Het is de locatie waar nu -
in de Maalderij- Scouting Driesprong is
gevestigd. Later liep de Teteringsedijk tot
wat - nu nog steeds- de Driesprong wordt
genoemd. Men vervolgde zijn weg door de
Lagedijk -ook Het laag van den Dijk ge-
noemd- oostwaarts tot aan de molen.
Omdat de spoorlijn Breda-Tilburg er nog
niet lag, het was vόόr 1863, liep het tracé
toen iets anders. De Lagedijk begon toen
bij de Driesprong. Nabij de molen ver-
breedde de weg zich en splitste zich in
een drietal richtingen. De locatie werd
vanwege de toestand van de weg -het
was er vaak een modderpoel- Den Vuilen
Bras genoemd. Het is de plek waar nu in
de Nieuwe Kadijk de op- en afritten naar
de Posthoorn zijn gelegen.

Rechts het begin van de vroegere Tilburgseweg vanaf de Driesprong. De situatie is er drastisch gewijzigd. Er staan thans weer jonge bomen.
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Adjudant-Onderofficier Dirk
Boumeester. Bovendien weten zijn
dochters Tiny en Jeanne er
boeiend over te vertellen. 
De heer Boumeester woonde 
aanvankelijk met zijn gezin aan 
de Tilburgseweg. Hij werd door 
de legerleiding overgeplaatst 
naar Roosendaal en het gezin 
verhuisde erheen. Zijn echtgenote
en de twee oudste kinderen 
konden daar echter niet wennen.
Vader vroeg overplaatsing aan en
het gezin kwam weer terug naar
Heusdenhout aan de Tilburgse-
weg, nagenoeg in het zelfde huis.
Zijn dochter Tiny trouwde op 
donderdag 24 november 1949 
met Henk Firing. Zij gingen 
inwonen bij de ouders van Henk
aan De Teteringsedijk. Beiden
waren erg actief in de Mgr. Hamergroep,
de scouting aan de Driesprong. 
Op zondag 4 december, in de winter, 
gingen de heer en mevrouw Boumeester
te voet vanaf hun woning Tilburgseweg
215 naar de H. Mis in de noodkerk. 
Na de viering liepen zij naar de Tetering-
sedijk, waar het jonge bruidspaar Tiny en
Henk sinds kort woonde. Vanwege de
weersomstandigheden en de toestand van
de weg reden zij met de bus terug naar
huis. Aangekomen op de Viersprong -nog
steeds de naam van de kruising Tilburgse-
weg met Heusdenhoutseweg en Molen-
eindstraat- stopte de bus en stapten zij uit.
Bij het verlaten van de bus en lopend
langs de voorzijde er van, waaide plotse-
ling zijn militaire pet af. De heer Bou-
meester was die dag in militair uniform.
Impulsief greep hij naar zijn pet en liep

deze achterna. Toen sloeg het noodlot
toe. Onverwacht, plotsklaps tevoorschijn
komend vanachter de bus, werd hij aan-
gereden door een motorrijder uit Rijen.
Deze reed in de richting Tilburg. 
Het was nog wel een autoloze zondag en
de motorrijder had geen ontheffing om te
rijden. 
De gevolgen waren dramatisch. In de
daarop volgende nacht van 5 december
1949 om ongeveer 02.30 uur overleed,
zonder nog afscheid te kunnen nemen, 
de vader van dit grote gezin.
In het Mgr. Hamerhuis was er op don-
derdagavond een rozenkransgebed voor
de overledene. De kerk van de parochie
van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
aan de Driesprong was eerder door oor-
logshandelingen zwaar beschadigd en
werd nog hersteld. 

De heer Boumeester werd op 
vrijdag 9 december 1949 be-
graven vanuit de St. Jozefkerk.
De garnizoenscommandant van
het 3e Militaire Gewest had een
afscheidsprotocol voor de militaire
eer voorgeschreven. Onder meer
aalmoezenier Beuken -de latere
stichter van de Michaëlkerk- deed
de uitvaartmis. Met hem had de
heer Boumeester samen gewerkt.
Op het -nog steeds bestaande-
kerkhof van de
Driesprongparochie aan de
Kameelstraat werd de heer
Boumeester ter aarde besteld.
Een zeer gewaardeerd militair en
minzaam persoon was plotseling
overleden.

Het is slechts één van de vele
ongevallen op de Tilburgseweg, waarbij
doden en gewonden te betreuren zijn. Het
verkeer gaat gewoon door en kent geen
moment om er even bij stil te staan.

Beschikt u nog over verhalen en fotoʼs uit
het vroegere Heusdenhout? Laat het ons
weten. We scannen de fotoʼs, slaan deze
op en u krijgt ze ongeschonden terug. Uw
verhalen noteren we als verslag voor de
heemkundekring en leiden meestal tot
publicaties. De jongere generatie heeft er
recht op te weten, wat hier eens was.
Voor reacties 076 5810024 of
nieuws@heusdenhout.nl.

(Noot van de redactie: Gemeente
Ginneken c.a.: cum annexis, met den 
aankleve van dien.)

De uitvaart van Dirk Boumeester, met militaire eer vanuit de naburige St. Jozefkerk. 
De kerk aan de Driesprong werd toen hersteld van de ravage na de oorlogshandelingen.

Bruidspaar Jo Boumeester, de oudste dochter, met Nardus Heus. 
Links haar vader en moeder en rechts de schoonouders van de

bruid. Jeanne zit -met strik- uiterst rechts. De Tilburgseweg 
ondergaat één van de vele wijzigingen. 


