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UIT HEUSDENHOUTS 
HISTORIE 34 
Door Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Inleiding

Met het eerste nummer van het gezamenlijke wijkblad vorig 
jaar december zijn Brabantpark Nieuws en Heusdenhouts 
Nieuws samen opgegaan in die nieuwe periodiek. Wat 
de leeftijd betreft verschillen de namen Brabantpark en 
Heusdenhout eeuwen van elkaar. Een goede reden om eens 
terug te kijken en te achterhalen waar die namen vandaan 
komen en of er historische relaties bestaan.

Namen

Voor de naam Brabantpark hoeven we niet zo ver terug 
in de tijd, zo’n vijfentachtig jaar. Zoals de naam al doet 
vermoeden behoorde deze aanvankelijk toe aan een park, 
een villapark. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd 
dit park aangelegd met als straten Brabantlaan, Hertog 
Hendriklaan, Hertog Janlaan en de reeds bestaande 
eeuwenoude Lovensdijk. Alle namen verwijzen naar het 
hertogdom Brabant van weleer waarvan onze provincie het 
noordelijke deel vormde. Na de tweede wereldoorlog werd de 
uitbreiding van Breda voortvarend aangepakt. Er was immers  
woningnood. Aansluitend aan genoemd villapark kwam er 
meer bebouwing met als centrum het Brabantplein. Dat 
grotere geheel werd een aanzienlijke wijk en kreeg ook de 
naam Brabantpark.

Heusdenhout heeft een totaal andere geschiedenis. De 
voormalige grote gemeente Ginneken en Bavel kende 
drie kerkdorpen Ginneken, Bavel en Ulvenhout en drie 
kapeldorpen Galder, Heusdenhout en Strijbeek. Daarnaast 
omvatte het nog vele buurtschappen. De oorspronkelijke 
naam van Heusdenhout is Hosenhout. Deze naam zien 
we in oorkonden terug aan het eind van de dertiende 
eeuw. Er wordt dan gemeld dat Walteri de Hosenhout 
scepen van Breda is, nu wordt deze functie wethouder 
genoemd. In de loop der jaren heeft de naam Hosenhout 
vele schrijfwijzen gekend. Men nam het vroeger niet zo 
nauw met de spelling van namen.Kortom, er bestaat een 
aanzienlijk leeftijdsverschil tussen de namen Brabantpark en 
Heusdenhout.

Oorspronkelijke situatie

In het midden van de 19e eeuw bleken grote vestingwerken 
zoals een stadsomwalling, stadspoorten, bastions en 
lunetten een achterhaalde zaak. Vele vestingsteden gingen 

over tot ontmanteling. Zo ook de voormalige vestingstad 
Breda die slechts een oppervlakte kende van nog geen 
300 hectare, grofweg gezegd het gebied tussen de huidige 
singels. In het schetsje is Breda te zien ingeklemd tussen de 
gemeenten Teteringen en Princenhage.

 De situatie aan het eind van de 19e eeuw.

De gemeente Teteringen die veel groter was, ruim 2300 
hectare, werd in 1795 tijdens de Franse tijd een zelfstandige 
gemeente. De leus: ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’, 
die de Fransen ook in deze streken brachten gaf de zet om 
zelfstandig te worden, mede omdat de leiding van de vesting 
zich weinig gelegen liet liggen aan de buitenpoorters, de 
bewoners op het platteland buiten de vesting. Pieter van 
Ginneken was de drijvende kracht om die zelfstandigheid als 
gemeente te bereiken.

Sluipende verstedelijking

Breda wilde rigoureus uitbreiden maar dat viel niet in goede 
aarde bij de omringende gemeenten. Omdat binnen de 
singels de ruimte schaars was werd daarbuiten gebouwd 
langs verbindingswegen zoals Ginnekenweg, Haagweg en 
Teteringsedijk. Er kwamen in de buurgemeenten van Breda 
wijken tot stand zoals in Zandberg. Ook werkplaatsen en 
fabrieken werden er gerealiseerd. Het aantal inwoners 
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van Teteringen steeg tot ongenoegen van Breda, dat vele 
pogingen tot annexatie in werking stelde. Na diverse 
teleurstellende pogingen lukte het Breda uiteindelijk, in 1927.

Annexatie 1927

Bij deze 1e annexatie viel een ruim gebied van Teteringen toe 
aan Breda, de jarenlange protesten mochten uiteindelijk niet 
baten, zie de letters A in de tekening. Het grondgebied dat 
overging bedroeg 380 hectare en van de ruim 8900 inwoners 
van Teteringen werden er bijna 6800 inwoner van Breda. De 
gemeente Ginneken c.a. moest een klein stukje inleveren 
in de nabijheid van de Baronielaan, het is donkergroen op 
de grote tekening. Omdat het voor dit artikel niet relevant is 
laten we de gevolgen voor de gemeente Princenhage buiten 
beschouwing. 

  AAA Teteringen verliest grondgebied 
in 1927.

Annexatie 1942

De landhonger van Breda bleef ook na de 1e annexatie 
bestaan. In het oorlogsjaar 1942 vond een 2e annexatie plaats 
waarbij ook de gemeente Ginneken en Bavel niet buiten 
schot bleef en inwoners en grondgebied kwijtraakte. Het 
betrof het dorp Ginneken met omgeving en het westelijke 
deel van Heusdenhout, zie het lichtgroene deel op de grote 
afbeelding. Er waren flinke protesten met name gericht tegen 
de annexatie van Ginneken. Het dorp viel na de annexatie 
weliswaar onder de gemeente Breda maar de gevolgen voor 
het wonen op zich waren te overzien. Voor de bewoners van 
het westelijke deel van Heusdenhout was dat wel anders. 
Bewoners van de Lage Kantstraat, een groot deel van de 
Heusdenhoutsestraat en een stukje Heusdenhoutseweg 
moesten verhuizen toen de uitbreidingsplannen van Breda 
vorm kregen. Vooral voor bewoners die er agrarisch actief 
waren een harde dobber: of stoppen met het bedrijf of elders 
grond kopen.

Annexatie 1961

Voor Breda waren die twee annexaties niet genoeg. 
In 1961 viel de rest van het kapeldorp Heusdenhout en een 
deel van het gebied waar nu de wijk IJpelaar is ten prooi aan 
de expansiedrift. Er zouden vele woningen moeten worden 
gebouwd. De in 1942 ontstane gemeente Nieuw-Ginneken 
wilde het karakter van groene gemeente behouden en zo’n 
grote woonwijk paste niet in dat beeld. Ook vreesde men 
als gemeente zo’n omvangrijk project niet aan te kunnen. 
Zo werd het dorp Heusdenhout een wijk van Breda, zoals 
Ginneken en Princenhage dat in 1942 overkomen was.

 De opeenvolgende annexaties van gemeente Ginneken en 
Nieuw-Ginneken.

Brabantpark

Het grondgebied van de huidige wijk Brabantpark is 
dus ontstaan uit een deel van het grondgebied van de 
gemeente Teteringen dat in 1927 gemeente Breda werd 
en het westelijke deel van Heusdenhout dat in 1942 door 
de gemeente Nieuw-Ginneken aan Breda moest worden 
afgestaan. De opeenvolgende annexaties zijn in de grote 
schets aangegeven.

 De opeenvolgende annexaties van gemeente Ginneken en 
Nieuw-Ginneken.

Kadaster

Aan de kadastrale nummering is de oude situatie nog 
enigszins terug te halen, zie de gratis te bekijken kaart op 
www.kadasterdata.nl. Zo te zien hebben de percelen op het 
grondgebied dat Teteringen in 1927 moest afstaan een code 
met de naam Breda gekregen. De percelen die vanuit de 
gemeente Ginneken en Bavel in 1942 werden overgedragen 
dragen een code met de naam Ginneken.

Reageren op dit artikel of op de eerder verschenen artikelen 
op de site: http://www.breda-oost.nl/uitheusdenhoutshitorie ? 
Dat kan met een bericht naar info@breda-oost.nl
Ook telefonisch kunt u reageren naar nummer 076 5810024.

Werkgroep Heusdenhouts Historie


