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Door Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Voormalige afvalstortplaatsen in en nabij 
Heusdenhout.Van afval naar grondstof, 
zuinig zijn is van alle tijden.

Kringloop

Dankzij het uitvinden van fotografie en film en mede door 
lucht- en ruimtevaart kan elk plekje van de aarde in beeld 
gebracht worden. Vanuit de ruimte is de aardbol prachtig, 
maar erg nietig in die oneindige ruimte met ontelbare 
hemellichamen op enorme afstanden. Zagen we niet allen 
deze bijzondere beelden op de tv? 
Het zou ons het besef moeten geven om zuinig te zijn op 
dat relatief kleine bolletje waarop alle levende wezens en 
toekomstige generaties mogen leven.
Met dat zuinig zijn valt het overigens wel mee. Het aantal 
bewoners nam enorm toe en allen willen zij profiteren van 
welvaart, maar een gelijke verdeling daarvan, ho maar. Een 
verhoudingsgewijs zeer beperkt aantal financieel ‘rijken’ 
bezit meer dat de rest van de wereldbevolking. Daar komt 
nog bij dat de grondstoffen, die nodig zijn om de welvaart 
te laten groeien onder hen die deze moeten missen, steeds 
schaarser worden. Vandaar dat termen als kringloop, 
cyclische processen, recycling en hergebruik aan de orde 
van de dag zijn. Afval laten ontstaan moet vermeden worden. 
Ontstaat het desondanks, dan is het weer omzetten van 
wat eerder afval werd genoemd voor gebruik in nieuwe 
toepassingen noodzakelijk.

Alles had waarde

Alle mensen die voor het midden van de jaren vijftig van 
de vorige eeuw zijn geboren is het verstandig omgaan met 
schaarse middelen met de paplepel ingegoten. De schrale 
dertiger jaren, de oorlogsperiode en de wederopbouwjaren 
daarna hebben op hun gedrag grote invloed gehad.

Voor gebruikt hout was altijd wel een ander doel en 
wanneer er echt niets meer van te maken was konden er 
nog kachelhoutjes van gehakt worden. Elke ochtend waren 
er samen met de kachelhoutjes oude kranten nodig om de 
kachel(s) aan te maken. In de (bij)keuken, waar dagelijks 

werd gekookt en op maandag de kookwas werd verhit, stond 
de cuisinière, de keukenkachel. In de achterkamer stond een 
kleinere kachel. In de voorkamer of beste kamer pronkte 
de haard die overigens zelden aangemaakt werd. Er moest 
al ‘hoog’ bezoek komen wilde dat gebeuren. Kolen waren 
prijzig, vandaar dat de restanten van het uitgedoofde vuur en 
de asla in een handzeef geschud werden. Wat er doorheen 
viel verbeterde zo het zandpad. De sintels die in de zeef 
overbleven en niet geheel waren verbrand kregen daartoe 
alsnog een volgende gelegenheid.

Kleding kende een lang leven, was de een er uit gegroeid 
dan ging het kledingstuk naar een jonger broertje of zusje, 
het werd eindeloos versteld, verknipt en vermaakt tot iets 
anders. Zelf kleding maken of breien was ook een wijd 
verbreide bezigheid, evenals het stoppen van kousen en 
sokken.

Op schoenen was men erg zuinig, vooral die men zondags 
droeg of waarmee men naar school ging. Schoenen werden 
tot in den treure opgelapt en verzoold. Het dragen van 
houten klompen kwam nog veel voor. Brak de kap van een 
klomp en was de onderkant nog redelijk, dan werd de kap 
met een metalen bandje vastgezet. In en direct na de oorlog 
kwamen ook klompschoenen voor, een houten zool met 
bandjes van….rolluikband. 

 Heusdenhoutseweg 1969: Per woning 1 verzinkte 
vuilnisbak, thans 3 kliko’s. Foto Ben Speekenbrink, SAB.
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Zuinigheid voor alles 

Hand- en tuingereedschap ging meerdere generaties mee. 
Parapluis idem dito, gingen ze stuk dan repareerde Kooke de 
Paraplu deze.

De wintervoorraad in de kelder werd in de zomer en herfst 
aangevuld door te wecken of door het maken van zuurkool. 
Een siertuin is leuk, maar liever besteedde men de hof voor 
het kweken van groenten en fruit. 
Etensresten waren voor de huisdieren, voor het eigen varken 
of voor dat van de buren. Van een geslacht varken werden tal 
van producten gemaakt. 

Het bikken van stenen werd -zeker kort na de oorlog- 
veel gedaan, de gebruikte kalkspecie liet relatief gezien 
gemakkelijk los en de stenen werden hergebruikt. Steenafval 
was nuttig voor de verharding van paden en wegen. Wat 
thuis echt geen functie meer had werd opgehaald, zo waren 
er ophalers voor oude metalen, lompen en hazen- en 
konijnenvellen. Wat daarna overbleef werd verbrand of in de 
grond gestopt. Omdat het veelal materiaal van natuurlijke 
oorsprong betrof verging dat daar op den duur wel.

Verdergaande ontwikkelingen

Door bevolkingsgroei en voortschrijdende industrialisatie 
kwam er steeds meer afval. Men ontdekte nieuwe producten 
met nieuwe chemische samenstellingen. Er werden locaties 
aangewezen waarop afval werd verzameld, veelal buiten een 
stad. De industrialisatie zorgde er ook voor dat het bezit van 
een auto binnen het bereik kwam van ‘gewone’ mensen. Er 
kwamen meer wegen om het verkeer ruim baan te geven.
Door het oostelijk deel van Heusdenhout kwam een stukje 
A27. Maar een wegdek leg je niet zomaar aan, er is een 
degelijke ondergrond nodig. Hiervoor wordt onder meer geel 
zand gebruikt dat in de nabijheid van zo’n weg uit de grond 
werd gehaald. Zo ontstonden er zandwinputten. 

Dat die putten vaak werden gebruikt om afval in te storten 
leek een mooie oplossing, maar daarmee werd wel een 
wissel op de toekomst getrokken. 
Afgedankte auto’s werden veelal door particuliere bedrijven 
verzameld, in onderdelen verkocht of tot schroot verwerkt. 
Ook Heusdenhout kende enkele van die bedrijven, zoals 
Bastiaansen, Huijbregts en Kreitlein.
Maar het tij keert, afval wordt steeds meer gezien als nieuwe 
grondstof.

Voormalige stortplaatsen Hero

In Heusdenhout was er een speciale plek voor alle afval van 
de Hero conservenfabriek. Deze lag tussen de Tilburgseweg 
en de spoorlijn en had voor de bevolking de bijnaam ‘Den 
vuilen Hero’. De jeugd zocht daar in het pas gestorte afval of 
er nog iets bruikbaars bij zat. Deze vuilstort is opgegaan in 
het bedrijventerrein Moleneind-Oost. Toen er zo’n veertig jaar 
geleden op de betreffende plek funderingen gemaakt werden 
voor enkele bedrijfspanden kwamen er nog vele resten boven.

 Sokken stoppen, destijds een vaak voorkomende 
bezigheid.

 Reparatie van gebruiksvoorwerpen was standaard.

 Vuilstortplaats van de HERO conservenfabriek. 
Luchtfoto T. Slagboom.
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Zandwinputten Tilburgseweg

In Heusdenhout op een perceel in de hoek van de 
Tilburgseweg en de oprit van de A27 richting Oosterhout 
werden de put van Rasenberg en de put van Stolwerk 
gegraven. De firma Stolwerk had er later een sloopbedrijf 
waar onder meer puin van gesloopte gebouwen werd 
verwerkt tot steen- en betongranulaat. Een van de putten is 
met afval dichtgestort.

Bavelse Berg

Nabij Heusdenhout, tussen Bavel, Dorst en Heusdenhout, 
waar eerder leemputten waren, werd in 1967 op verzoek van 
de gemeente Breda een vuilstort ingericht. De Grontmij/
Sweco exploiteert die (nu voormalige) vuilstort sinds 1970, 
daarvoor deed dat de firma Rasenberg. Massa’s afval zijn er 
via het overgebleven deel van de Hoogeindsestraat naar deze 
plek gebracht. De vuilstort heeft een aanzienlijke oppervlakte 
en is op het hoogste punt 23 meter hoog.

 Zandwinput op het terrein van Stolwerk aan de Tilburgseweg. Foto: Ton Damen.

 Vuilnisstortplaats tussen Bavel, Dorst en Heusdenhout in 
opbouw. Foto Johan van Gurp, SAB.

 Zwaar materieel op de vuilstortplaats tussen Bavel, Dorst 
en Heusdenhout. Foto Gemeentelijk Vervoerbedrijf Breda, 
SAB.
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 Vuilnisstortplaats Rasenberg, hoek Tilburgseweg en oprit 
A27 richting Oosterhout. Foto Ben Speekenbrink SAB.

Meer informatie?
Reageren kan via info@breda-oost.nl of  
076 5810024
Werkgroep Heusdenhouts Historie
zeker ook voor de huidige bewoners die van 
elders kwamen en hier zijn komen wonen.

Hemelsbreed gemeten met Google Maps zijn de afstanden 
vanaf het einde van de doodlopende weg op de top tot de 
kerk in Dorst 1,36 km, tot de Annakapel in Heusdenhout 1,54 
km en tot de kerk in Bavel 2,15 km. 

Het woord berg in de naam is voor het vlakke Nederland 
sterk overdreven. Een verhoging in het landschap wordt pas 
een berg genoemd vanaf 200 meter, sommigen hanteren 
zelfs 500 meter. Lager dan die hoogten wordt een verhoging 
in het landschap aangeduid met het woord heuvel en (zeer) 
lage heuvels met glooiing. 

De vuilstort bracht in het verleden gas op. Nu vormen er 
vele zonnepanelen het zonlicht om tot elektriciteit. Noord-
Brabant kent veel van die voormalige vuilstorten. Al wat 
daar ligt is over vele eeuwen mogelijk interessant voor 
archeologen.




