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UIT HEUSDENHOUTS 
HISTORIE 36 
Door Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Het Heiveld of de stapsgewijze teloorgang 
van een stuk landelijk gebied in 
Heusdenhout.

Inleiding

‘De geschiedenis herhaalt zich’ is een bekend gezegde. In de 
Tweede Wereldoorlog verloren velen het leven en werden er 
vele huizen, fabrieken en overige gebouwen vernietigd. De 
jaren daarna kende schaarste op veel gebied, vooral ook wat 
de beschikbare woonruimte betreft. Het was nog de tijd van 
de grote gezinnen en zelfs heel gebruikelijk dat men introk 
bij de ouders of dat oma of opa dan wel beiden inwoonden 
bij het gezin van dochter of zoon. De bevolking groeide en 
het duurde jaren voordat het meest schrijnende gebrek aan 
woningen werd opgelost en ook de noodwoningen konden 
verdwijnen.
Sinds die tijd is er veel bijgebouwd. De wat ouderen onder 
ons zagen hier en daar zelfs de woningen die in hun jeugd 
werden gebouwd vervangen worden door nieuwbouw. Ook 
ging met vaker de hoogte in omdat de bouwgrond schaars 
en daardoor te duur werd. Ook nu staan de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke overheden weer voor de 
uitdagende taak om een woningtekort op te heffen, zoals 
ruim zeventig jaar geleden.

  De toename van de Nederlandse bevolking.

Dilemma

Het bouwen op zich is in de loop der jaren sterk geëvolueerd. 
Er worden nieuwe materialen, machines en gereedschappen 
gebruikt, er wordt beter geïsoleerd en delen van een 
bouwwerk kunnen worden geprefabriceerd zonder bij de 
productie last te hebben van weersinvloeden. Er zijn echter 
andere problemen opgetreden. Bij alle activiteiten wordt 
er (wereldwijd) teveel CO2 uitgestoten. Ook de bouwsector 
zit met dat probleem. Bovendien zijn er door de industriële 
processen gedurende vele jaren talloze chemische stoffen, 
die aangeduid worden met de geheimzinnige afkorting PFAS, 
in de (bouw)grond terecht gekomen. Deze belemmeren 
op diverse plaatsen om zonder meer te bouwen dan wel 
maken het bouwen op zo’n plek niet mogelijk. Of dat alles 
nog niet genoeg is vormt het minder goed beschikbaar 
zijn van bouwgrond ook een probleem. Er is toch ruimte 
genoeg om te bouwen zult u denken. In dorpen en steden, 
maar ook daarbuiten. Maar de vraag is of er al niet teveel 
van het buitengebied is opgeofferd, terwijl in de bebouwde 
omgeving van stad en dorp eigenlijk een ruimere hoeveelheid 
groen zou moeten blijven of komen. Het laatste is vooral 
noodzakelijk in verband met de duidelijk op ons af komende 
klimaatcrisis. Een lastige keus voor bestuurders, wordt de 
beslissing: een verdere aantasting van het buitengebied en/
of het verder volbouwen, het verstenen, van stad en dorp?

  Reconstructie van Breda, de stad kende ± 500 jaar geleden 
nog heel veel buitengebied. 
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Heiveld

In het noorden van de voormalige gemeente Ginneken en 
Bavel, in Heusdenhout, lag van oudsher een gebied met de 
veldnaam Heiveld. De vroegere begroeiing daarvan is uit 
de naam wel duidelijk. Later werd het Heiveld ontgonnen 
en vormde het een agrarisch gebied. Een klein deel van 
de kadasterkaart van Heusdenhout uit 1827 is afgebeeld, 
hierop is de veldnaam aangegeven. Om het lezen van de 
naam gemakkelijker te maken is de naam horizontaal gezet, 
het kaartje is hiervoor een kwart slag linksom gedraaid. De 
noordzijde is nu links. 
Het gebied Heiveld lag ten oosten van de Zandstraat, in 
kleine letters is die naam nog net op de tekening te lezen. 
Ook de Viersprong staat op de kaart, de kruising tussen die 
Zandstraat en de Tilburgseweg. De Tilburgseweg werd in 
1822 als tolweg aangelegd en is dus volgend jaar 200 jaar 
oud.
De naam Moleneindstraat, ten noorden van de Viersprong en 
de naam Heusdenhoutseweg ten zuiden daarvan zijn door 
B&W van Ginneken en Bavel vastgesteld in 1936. De naam 
Zandstraat was één van de vele eerdere namen, evenals 
Heerbaan van Antwerpen op Geertruidenberg, Heerbaan en 
Molenweg.

  Op de kadasterkaart uit 1827 in dun schuinschrift de 
veldnaam Heiveld.

Van het zelfde gebied is nogmaals een kaartje afgedrukt, nu 
uit 1869. Dit kaartje staat met de noordzijde boven, zoals al 
jaren alle landkaarten worden afgebeeld. De stippellijn met 
korte dikke streepjes geeft de grens aan tussen Heusdenhout 
aan de onderzijde en Teteringen aan de bovenkant. Het is 
wat onduidelijk hoe de grens precies loopt bij de afgebeelde 
boerderijen, maar we nemen aan dat de kadasterkaart 
leidend is. 

Zoals in 1822 de Tilburgseweg werd aangelegd dwars door 
de jaren eerder afgebakende percelen gold dat ook voor 
de spoorweg die in 1863 werd geopend. Op dit deel van het 
kaartje ligt deze op het grondgebied van Teteringen, maar 
iets verder naar het oosten bij de Heiningenhoef, vroeger de 
Galgenhoef genaamd, doorsnijdt deze een deel van 

Heusdenhout. De aanleg van de Tilburgseweg en die van 
de spoorlijn waren voor het gebied Heiveld al relatief grote 
infrastructurele werken, die het oorspronkelijke Heiveld 
behoorlijk hebben aangetast

  Deel van een landkaart uit 1869.

Grondruil

In 1942 werd het westelijke deel van Heusdenhout door Breda 
geannexeerd. Op het kaartje is dat het lichtgroene gedeelte. 
Tegelijkertijd werd aan de noordzijde van Heusdenhout een 
grenscorrectie uitgevoerd. Het grondgebied van Heusdenhout 
dat ten noorden van de spoorlijn lag werd daarbij Teterings 
grondgebied. Omgekeerd ging een gebied van Teteringen dat 
ten zuiden van de spoorlijn lag vanaf dat jaar tot Heusdenhout 
behoren. De grens werd daardoor op dit deel veel duidelijker, 
waarschijnlijk mede ingegeven uit efficiency-overwegingen en 
gunstig voor de gemeentelijke diensten van beide gemeenten.

  Grenswijzigingen in 1942.
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Verdere verstening

In het noordelijke deel van Heusdenhout en het zuidelijke 
deel van Teteringen stonden hier en daar verspreid 
boerderijen. In de loop der jaren werden aan weerszijden 
van de Moleneindstraat huizen gebouwd. De status van 
tolweg verdween voor de Tilburgseweg en ook langs deze 
weg werden aan beide kanten huizen gebouwd. Het werd een 
belangrijke en drukke toegangsweg naar Breda.
Op de luchtfoto is te zien dat door de aanleg van de Nieuwe 
Kadijk, in de volksmond de Noordelijke Rondweg, het Heiveld 
nog verder werd aangepast. Ten oosten van die weg werd het 
bedrijventerrein Moleneind-oost gerealiseerd. Een heel klein 
stukje van het oorspronkelijke Heiveld bleef over, ingeklemd 
tussen spoorlijn, de Nieuwe Kadijk en de bebouwing van de 
Moleneindstraat en de Tilburgseweg.

  Huidige situatie in vogelvlucht.

Plannen voor toekomstige invulling

De tijd schrijdt voort en het gemeentebestuur maakt keuzes, 
ook op het gebied van woningbouw. Er moeten woningen 
komen op het hele kleine stukje Heiveld dat in de loop 
der jaren nog overbleef, is er besloten. Het voordeel is dat 
voor die woningen het buitengebied van Breda niet hoeft te 
worden aangetast. 

Maar op de doelstelling het realiseren van meer groen in de 
wijk Heusdenhout werkt het remmend, jammer. 
Met moderne technieken is het misschien mogelijk het 
geluid van denderende treinen op de spoorlijn, ook ’s nachts, 
en dat van heel druk autoverkeer op de Nieuwe Kadijk in de 
woningen aanvaardbaar te houden. Voor nieuwe bewoners 
blijft er dan ten minste voldoende woongenot. 
Hoe het ook zij, de nieuwe bewoners zijn in Heusdenhout van 
harte welkom, zij kunnen er ten slotte ook niets aan doen.

  De geplande bebouwing in de oranje kleur. 

Reacties op dit artikel of op de eerder verschenen 
artikelen in dit kader die te bekijken zijn op de site:
http://www.breda-oost.nl/uitheusdenhoutshistorie 
sturen naar info@breda-oost of telefonisch melden 
via telefoonnummer 076 5810024.
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