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2. De Heusdenhoutseweg
vroeger

Heusdenhout
Heusdenhout is nu de naam van een wijk
in Breda. Dit is niet altijd zo geweest,
bovendien is de naam in de loop van de
tijd veranderd.
In oude documenten komt de naam
Heusdenhout voor maar dan anders
geschreven: Hosenhout, Hoesenhout,
Hoesennout, Huezenhout, Husenhout en
Heusenhout.

De eerste vermelding die we hebben 
kunnen vinden komt uit 1308, dus meer
dan 700 jaar geleden. In het Begijnhof
Cijnsregister uit 1427 staat:

(Jacob Ysaac ende Wouter van
Hosenhout, scepen in Breda, kennen dat
jonfrou Heylwy van der Voert gaf in
rechter aelmoesen sinte Kathelinen des
Beghijnhoofs tot Breda……………. 7
november 1308)

Omdat Wouter van Hosenhout in 1308
schepen van Breda was, een soort wet-
houder, denkt men dat er voor die tijd al
mensen in Hosenhout woonden dus al
rond 1280.
De gemeente Ginneken en Bavel bestond
uit kerkdorpen (Bavel, Ginneken en 
Ulvenhout), kapeldorpen en buurt-
schappen. Heusdenhout was net als
bijvoorbeeld Strijbeek en Galder een
kapeldorp. De Kapel van Heusdenhout
was er al rond 1500.
In 1942 is het westelijke deel van
Heusdenhout (groen in de tekening)
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Gemeentelijke herindeling

1. Inleiding
Voor het vak geschiedenis hebben wij de
opdracht gekregen een werkstuk te
maken over een straat of weg uit onze
eigen omgeving.

Waarom de Heusdenhoutseweg?
Het was natuurlijk moeilijk om een straat
of  weg te  kiezen. Breda heeft zoveel
interessante straten en wegen en 
sommige bestaan al heel erg lang. Wij
hebben gekozen om dit werkstuk over de
Heusdenhoutseweg te maken om een
aantal redenen.
Eén van ons woont in de wijk Heusden-
hout en fietst bijna elke dag door deze
straat naar school, naar sport of ergens
anders naar toe. In de wijk Heusdenhout
wordt een wijkblad uitgedeeld en hierin
staan vaak stukjes over de geschiedenis

Voorwoord 
De rubriek Uit Heusdenhouts Historie wordt even voortgezet met een junior-versie. 
Voorlopig éénmaal, heel bijzonder!
Vorig voorjaar werden we verrast door een verzoek van Lotte Krips en Veronique
Ledeboer. Zij wilden graag een interview. Doorgaans hebben we als werkgroep
veel contact met (wat) oudere mensen. Mensen met een geschiedenis, om het 
netjes uit te drukken. Zonder aarzeling hebben we als werkgroep Lotte en
Veronique te woord gestaan.
In het voortgezet onderwijs -dus ook op De Nassau- zijn thans projecten,
eigen initiatief en zelfwerkzaamheid aan de orde van de dag. Op zich
geweldig. Van hun geschiedenisdocent kregen de brugklasleerlingen de
opdracht om een artikel over een historische straat te maken. Lotte en
Veronique kozen voor de Heusdenhoutseweg.
Er wordt weleens geklaagd over de jeugd, maar de gedrevenheid van 
deze twee is aanstekelijk. Met een enthousiaste docent die een gerichte 
vraag stelt, adviseert en coacht, samen met enkele gemotiveerde leerlingen
is succes gegarandeerd voor alle partijen. Aan de voorwaarde tot plaatsing
dat het resultaat een zeven of meer waard moest zijn is ruim voldaan.
Beste lezer, kon u dat al op twaalfjarige leeftijd: er op uit gaan, het onder-
zoek doen en een dergelijk artikel maken? Onze complimenten 
aan Lotte en Veronique. 
We wensen u allen veel leesplezier. 
Zijn er nog meer jongeren die historie een leuk onderwerp vinden? 
Meld je aan via wijkraad@heusdenhout.nl  of info@paulusvandaesdonck.nl
Bellen mag ook: 076 5810024. Als werkgroep willen we je graag helpen.
Werkgroep Heusdenhouts Historie
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van de wijk. Hierdoor kregen wij belang-
stelling voor onze wijk en ook voor de
Heusdenhoutseweg. Omdat de weg al
heel oud is denken we er veel over te
kunnen vinden.

Waar komt de informatie vandaan?
In hoofdstuk 6 hebben we al onze 
bronnen vermeld. Behalve deze bronnen
hebben we ook gepraat met mevrouw
Kerstens en meneer Joosen van de
Heemkunde Kring en met onze ouders.
Het wijkblad “Heusdenhout Nieuws” 
was voor ons de belangrijkste 
informatiebron, vandaar uit zijn 
we verder gaan zoeken.
Natuurlijk willen wij de mensen die 
ons hebben geholpen bedanken 
voor hun hulp. We hopen dat u 
net zoveel plezier heeft aan het 
lezen van ons werkstuk als wij 
hadden aan het maken er van.

Veronique en Lotte 
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Inmiddels is het een Chinees restaurant.
Hoelang lang dat al zo is weten we niet,
maar het pand heeft haast niet leeg ge-
staan nadat de familie W. Kamp-Laming
er niet meer in woonde en werkte. Later is
het pas de Chinees geworden die het nu
is. Het gebouw is in vorm niet veranderd
maar nu heeft het wel allemaal kleurtjes

en het huis naast de Chinees staat er ook
nog maar is wel een beetje veranderd.
De bomen langs de weg zien er nog het-
zelfde uit maar de andere bomen niet.

4. Verschillen tussen vroeger
en nu

De Annakapel is eigenlijk niet zo veel
veranderd. Natuurlijk is hij wel af en toe
gerestaureerd. Vroeger zat er een rieten-
dak op, toen hebben ze er een pannendak
opgelegd en nu ligt er weer een rietendak
op. Wel mooi dat deze kapel er nog is en
weer gebruikt kan worden.

3. De Heusdenhoutseweg nu

De Heusdenhoutseweg waar we nu over
fietsen is een woonstraat in de wijk
Heusdenhout. Hij loopt van de Tilburgse-
weg aan de noordkant parallel aan de
Heerbaan waar hij aan de zuidkant op
uitkomt. De functie van verbindingsweg 
is overgenomen door de Heerbaan voor
verkeer door de wijk en door de snelweg
(A27) voor verkeer buiten de stad.
De Heusdenhoutseweg wordt nu eigenlijk
alleen gebruikt door mensen die er wonen
of er op bezoek komen. Er staan oude
huizen en ook nieuwere huizen. De
meeste huizen zijn wel groot en duur.
Naast de woonhuizen die aan de
Heusdenhoutseweg liggen zijn er ook nog
een paar gebouwen die er al heel lang
staan. 

De Annakapel
De mensen die in Heusdenhout woonden
moesten elke keer als ze naar de kapel
wilden naar het Ginneken lopen dus
bouwden ze in 1518 een kapel in
Heusdenhout: de Annakapel.

De Annakapel is heel
erg afwisselend ge-
bruikt: hij werd in de
16de eeuw gewoon als
kerk gebruikt maar
tevens als een school-
tje. Later als opslag-
ruimte. Nu wordt de
kapel gewoon weer
gebruikt voor trouwerij,
dopen en kerkdiensten.

De Chinees
Aan het einde van de
Heusdenhoutseweg
stond heel vroeger een
mooi café van de 
familie Kamp-Leemans.

ingepikt door Breda omdat de stad meer
ruimte nodig had. In1961 is de rest van
Heusdenhout (rood in de tekening) over
gegaan  naar  Breda. In  de periode
1969-1975  is  de woonwijk  Heusdenhout
zoals  die nu bestaat  ontstaan. Dus een
wijk in de gemeente Breda.

De Naam
Hose of Heuse betekende steel, stang 
of handvat in het Middelnederlands. 
Dus de bomen (meestal essen) werden
gekapt om stelen van te maken. 
In Heusdenhout groeiden veel van die
grote essen die heel geschikt waren voor
het maken van stelen. Heusdenhout was
een agrarische gemeenschap wat
betekent dat er veel boeren woonden.
Deze boeren hadden veel stelen nodig
voor hun gereedschap.

De Heusdenhoutseweg
In 1597 wordt de Heusdenhoutschenwech
voor het eerst genoemd in een grens-
beschrijving. Deze weg was een belang-
rijke verbindingsweg van Geertruidenberg
naar Antwerpen. De Heusdenhoutseweg
begon op een viersprong. Deze vier-
sprong was een historisch knooppunt.
(Het is de oude viersprong en lag vlakbij
de plek waar nu de Maalderij is. WHH)
Naar het oosten via Dongen naar 
ʼs- Hertogenbosch, naar het westen 
naar Breda, naar het noorden naar
Geertruidenberg en naar het zuiden door
Heusdenhout via Ginneken richting
België. 

Eerst was de Heusdenhoutseweg een
zandweg. Later werd de weg bestraat met
zogenoemde Napoleonkoppen. Nog later
werd de weg bestraat met klinkers.

De Heusdenhoutseweg is in de loop van
de jaren ook veel korter geworden. 
Door de aanleg van de spoorlijn van
Breda naar Tilburg in 1863 werd de weg
aan de noordkant in stukken geknipt.
Later heeft de weg stukken af moeten
staan aan de Moleneindstraat en de
Heerbaan (1965)



Hier begint nu de Heusden-
houtseweg. Deze foto is
genomen vanuit de Molen-
eindstraat. Hier liep de
Heusdenhoutseweg dus
verder naar het noorden
maar nu is de weg door-
gesneden door de Tilburg-
seweg. De Tilburgseweg is
nu veel belangrijker dan de
Heusdenhoutseweg terwijl
die vroeger nog niet eens
bestond.
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We hebben geen foto van
toen de weg nog van zand
was maar wel toen er nog
oude stenen lagen. Nu
liggen er klinkers. Asfalt
fietst wel veel fijner, maar
voor zoʼn oude straat is 
dat niet zo mooi. Omdat er 
veel ongelukken gebeurden
zijn er ook drempels in de
weg gemaakt. Nu kunnen
de autoʼs er niet meer zo
hard rijden. 

5. slotwoord

Wij vonden het een leuke opdracht.
Normaal fiets je naar school en denk je er
niet zo over na door welke straat je fietst.
Je kletst wat op de fiets en denkt alleen
maar of het regent of droog is. Nu we dit
werkstuk hebben gemaakt denken we er

wel eens aan hoe de weg er vroeger heeft
uitgezien. Sommige bomen stonden er
toen misschien al. Er reden toen geen
autoʼs of vrachtwagens maar alleen
boerenkarren met paarden of nog vroeger
liepen er alleen mensen. We fietsen nu in
drie minuten van het begin van de
Heusdenhoutseweg naar het eind.

Vroeger liepen de mensen een halve dag
van het begin naar het eind.

Noot van de redactie: Vanwege de lengte
hebben we de volgende stukken uit het
werkstuk niet geplaatst: inhoud, logboek
en bronnen.


