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Wij zijn vertrouwd met het idee dat een stad zich voortdurend uitbreidt. Regelma
tig worden nieuwe plannen gepubliceerd hoe de groei van Breda vorm gegeven moet
worden. Dit groeiproces kwam echter pas goed op gang in de negentiende eeuw met de
ontmanteling, de sloop van de vestingwerken rond Breda. Het is daarom niet ten on
rechte dat wij, voor een beter begrip van de stedebouwkundige ontwikkeling van Bre
da, eerst uitgebreid stilstaan bij de ontmanteling en het daarop volgend Plan van Uitleg.
Deze vormen namelijk het beginpunt van de industralisatie van Breda, de uitbreiding
van de stad over het omringende platteland, de annexatieproblematiek van het eind van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuwen tal van andere stedelijke ontwik
kelingen.

De stedebouw in Nederland in de negentiende eeuw

De laatste grote stadsuitbreidingen vóór de negentiende eeuw vonden in Neder
land plaats gedurende de zeventiende eeuw: de beroemde uitleg van Amsterdam met de
Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht en de uitleg van Haarlem en andere ste
den. Na die tijd zijn er in Nederland nauwelijks grote stedebouwkundige projecten on
dernomen. Toen met name vanafhet midden van de negentiende eeuw de steden in Ne
derland behoefte hadden aan uitbreiding bestond er dus geen ononderbroken Neder
landse traditie op het gebied van de stedebouw. In Utrecht probeerde men daarom
terug te grijpen op een zestiende-eeuws plan, het Plan Moreelse, maar in andere steden
spiegelde men zich voornamelijk aan de voorbeelden van Parijs en Brussel. Een belang
rijke belemmering voor de ontwikkeling van de stedebouw in de negentiende eeuw
was vanjuridische aard. Er bestonden geen wetten die gemeenten de macht gaven om
door particuliere eigendommen rooilijnen te trekken of deze geheel of gedeeltelijk tot
straat te bestemmen. Onteigening was in principe wel mogelijk maar was in de praktijk
niet eenvoudig. In feite was het alleen mogelijk uitbreidingen te realiseren op gronden
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BREDA Plan van Uitleg Eerste ontwerp van F.W. van Gendt, 1870.

1. De eerste schets voor een Plan van Uitleg voor Breda van F.W. van Gendt laat een tamelijk eenvoudig
ontwerp zien. De rechthoekige bouwblokken worden omgeven door een Singelgracht en de
belangrijkste straten zijn verlengd tot aan de reeds bestaande uitvalswegen. Het station is met de stad
verbonden middels een nieuwe weg door het Valkenberg (origineel: GAB, afd. 1-3/4, inv. nL 3060, brief
met plattegrond dd 30 september 1870; hertekend: P. van Gils).
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die tevoren door de overheiq in eigendom verworven waren, ofom een ofandere reden
reeds haar eigendom waren, Voeg daarbij dat de overheid niet genegen was in te grijpen
in de maatschappelijke verhoudingen en het is duidelijk dat er van een goed klimaat
voor de ontwikkeling van 4e stedebouw nauwelijks sprake kon zijn.

Het waren in eerste ins~antie ook geen architekten, maar civiel-ingenieurs die zich
bezig hielden met de stadsu~tleg. W.N. Rose ontwierp tussen 1842 en1858 diverse uit
breidingsplannen voor Rot~erdammetbrede lanen en rechthoekige bouwblokken.J.G.
van Niftrik ontwierp in 18p6 een uitbreidingsplan voor Amsterdam, geïnspireerd op
het voorbeeld van Parijs. Later in de negentiende eeuw reikten de Oostenrijker Camillo
Sitte en de Engelsman Ebenezer Howard de stedebouwkundige instrumenten aan om
een goede stadsplanning te gaan bedrijven. Canlillo Sitte legde de nadruk op de estheti
sche aspekten van de stedebouw, Howard ontwikkelde de tuinstadgedachte. De ont
sporing van de stedebouwkundige ontwikkelingen in de negentiende eeuw leidde in
Nederland tot de Woningwet van 1901. Pas met deze wet verschafte de overheid zich de
juridische instrumenten voor een stedebouwkundige planning.

De aanleiding tot de ontmantelil1{<{en

De vestingbouw in Nederland bepaalde zich tot ver in de zeventiende eeuw tot het
aanleggen van vestingwerken rond steden. Daarna verschoof het accent steeds meer
naar verdedigingslinies. Als resultaat van deze ontwikkeling kwam in 1874 de Vesting
wet tot stand, die bepaalde dat het zwaartepunt van de landsverdediging zou worden
gelegd in het gebied dat begrensd werd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het
oosten en de Stelling van het Hollands Diep in het zuiden. 1 Behalve de ontwikkelingen
in de vestingbouwkunde in Nederland hebben natuurlijk ook andere zaken een rol
gespeeld. Wij noemen de aanleg van spoorwegen die de oorlog veel mobieler maakte.
Het Zuider Spoorwegnet, dat aangelegd werd vanaf 1863, lag bovendien grotendeels
buiten het gebied dat gedekt werd door de vesting Breda en de Zuider Waterlinie. In de
zelfde tijd begon ook de industrialisatie van Nederland. De industrie eiste veel ruimte,
veelmeer ruimte dan de vestingsteden konden bieden.

Eerdere ontmantelingen in Nederland: aanleg van stadswandelingen

Reeds vóórdat rond 1870 een groot aantal vestingen ontmanteld werden, waren er
in Nederland vestingen opgeheven. Deze waren vooral te vinden binnen de Hollandse
Waterlinie. De betreffende steden hadden hun vestingwerken grotendeels omgevormd
tot openbare groengebieden. Deze parkengordel werd in die tijd meestal aangeduid als
de stadswandeling. Arnhem legde op de plaats van zijn stadswal in 1817 een slingerende
wandeldreefaan met uitzicht op het omringende landschap.2 De bekende tuinarchitekt
J.D. Zocher leverde in 1821 het ontwerp voor de omwerking van de stadswallen van
Haarlem.3 Dezelfde kreeg in 1829 opdracht plannen te maken voor de parkaanleg op de
wallen van Utrecht. 4 Als soortgelijke ontmantelingen kunnen genoemd worden Leeu
warden, Alkmaar, Amersfoort, Harlingen, Middelburg en Zwolle. 5 De behoefte aan
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stadsuitbreiding was in deze periode nog niet zo groot en er bestond daarom geen enkel
bezwaar de vrijgekomen vestinggronden te bestemmen tot parkaanleg en begraafplaat
sen. Toen Breda en soortgelijke vestingen aan de beurt waren om ontmanteld te worden
was de bevolkingsdruk op de steden echter aanmerkelijk toegenomen. Bij de ontman
telingen van na 1860 werd daarom primair aandacht gegeven aan het ontwikkelen van
bouwterreinen.

Frederik Wil/em van Gendt

Voor het ontmantelen van de vestingen die door de Vestingwet overbodig werden
moest natuurlijk een kundig man worden gezocht. Het Ministerie van Financiën vond
deze in de persoon van Frederik Willem van Gendt, architekt te Arnhem. Hij was gebo
ren in 1831 als oudste zoon vanJ.G. van Gendt, hoofdingenieur van de waterstaat.6 Van
Gendt heeft het beroep van architekt in de praktijk geleerd. Hij was assistent-architekt
in dienst van de gemeente Amsterdam van 1856 tot 1857, onder-architekt van de ge
rneente 's Gravenhage van 1857 tot 1862 en stadsbouwmeester of gemeentearchitekt
van Arnhem vanaf 1862. In Arnhem heeft Van Gendt zich van meet afaan intensiefmet
stedebouw beziggehouden. 7 Hij wees voortdurend op het belang van een planmatige
uitbreiding van de stad en verwierp het liberale idee dat het bouwrijp maken van de
grond en het ontwerpen van stratenplannen aan partikulieren kon worden overgelaten.
In 1863 ontwierp hij een grote uitbreiding oostelijk van Arnhem op de Arnhemse Enk.
De raad verwierp het plan. Ook met andere plannen tot stadsuitbreiding en riolerings
en saneringsplannen kwam hij verschillende malen in konflikt met de gemeenteraad.
Naar aanleiding hiervan nam hij in 1866 ontslag.

FW. van Gendt associeerde zich van 1867 tot 1877 met zijn broer, de architekt G.J.
of].G. van Gendt, voor het partikuliere werk, vooral in Arnhem. Zijnjongste broer, A.
H. van Gendt, was spoorwegingenieur. Deze was onder andere medeverantwoordelijk
voor de bouw van het Centraal Station in Amsterdam, het station waarvan de bekende
architekt Pierre Cuypers de voorbouw ontworpen heeft. In 1865 richtte Van Gendt het
bouwkundig weekblad De Opmerker op.

Met ingang van 1januari 1868 werd Frederik Willem van Gendt als ingenieur toe
gevoegd aan de directeuren der registratie en domeinen. Zijn dienstverband was tijde
lijk, aanvankelijk voor twee jaren. Daarna werd hij steeds voor één jaar herbenoemd.
Zijn taken bestonden uit het ontwerpen van algemene plannen van ontmanteling voor
de voormalige vestingen en het maken van bestekken. Voorts moest hij toezicht houden
op deze ontmantelingen en op het onderhoud van de wegen, bruggen, sluizen, water
leidingen en voormalige militaire gebouwen. Verder moest hij de directeuren der re
gistratie en domeinen technische bijstand verlenen bij onderhandelingen met de ge
meentebesturen over afstand van grond. Tenslotte moest hij de minister voorstellen
doen tot verkoop en verpachting van voormalige vestinggronden. In 1868 werden hem
de vestingen Maastricht, Venlo, Bergen op Zoom, en Coevorden ter ontmanteling op
gedragen. In 1869 volgden Breda en Nieuweschans, en in 1874 nog eens Groningen,
Delfzijl, Deventer, Zutphen, Nijmegen, Elden, Grave en 's Hertogenbosch. Van Gendt
vatte zijn taak enthousiast op. De meesteplaatsen, die thans nog de eer hebben tot de versterkte te
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behooren, sparen geene moeite, om zich van het ijzeren keurslijf te ontdoen en een nieuw veld voor
handel en industrie te openen. (.. .) De slechting der vestingwerken heiftgroote en onbepaalde voor
deelen, aldus Van Gendt in zijn blad De Opmerker. 8 Door zijn Plannen van Uitleg was
Van Gendt een van de meest produktieve stedebouwkundigen in Nederland in de ne
gentiende eeuw. Aan diverse ontmantelingen die door Van Gendt geleid zijn zijn reeds
publikaties gewijd, maar een monografie over Van Gendt ontbreekt tot nu toe.

Breda aan de vooravond Val1 de uitleg

Weleer was deze stad in noodzakelijk enge muren ingesloten, uitbreiding was onmogelijk, com
municatie-middelen waren gering, handel, industrie, scheepvaart konden geen vlucht nemen, en hoe
rustig, eenvoudig en stil het leven daar binnen was, hoe veifrisschend en streelend bij afwisseling ook
de schoone omgevingen op de bewoners werkten, toch bleifBreda en moest Breda blijven wat het
was; die steenen omgording hield alle leven en ontwikkeling tegen. Sints ettelijkejaren is dat anders
geworden. Poorten zijn gesloopt, vestingwerken zijn geslecht, men schept ruim adem, men gevoelt
dat die enge kluisters zijn weggevallen, de vleugelen zijn niet langergekortwiekt; naar buiten, naar
het ruime, de behoifte maar ook de gelegenheid is dáár voor uitbreiding, voor ontwikkeling. 9 Aldus
de anonieme schrijver van de brochure 'De Toekomst van Breda', uitgegeven in 1875.

In 1830 nog was de vesting Breda in allerijl in staat van verdediging gebracht om
het hoofd te kunnen bieden aan een eventuele Belgische aanval. In 1842 werden de
vestingwerken uitgebreid met twee lunetten, de Lunetten A en B. In 1868 echter werd
Breda als vestingstad opgeheven en werden de terreinen, die door het Departement van
Oorlog voor militaire doeleinden niet meer nodig werden geacht overgedragen aan het
Domeinbestuur. 1o

De vraag is nu of vanuit de Bredase gemeenschap invloed is uitgeoefend op het
Vestingbesluit van 1868. Deze vraag is zeker niet eenvoudig te beantwoorden. De
meeste invloed in deze richting zou uitgeoefend moeten zijn door industriëlen. Deze
hadden hier immers het meeste belang bij. In Maastricht bijvoorbeeld werd de minister
van financiën in 1867 ontvangen met een banket. 11 Diverse sprekers maakten van deze
gelegenheid gebruik hun verlangen kenbaar te maken tot ontmanteling van de vesting
Maastricht en uitbreiding van de stad, begeleid door de nodige toasts. Tijdens de feest
viering ter gelegenheid van het 371fz-jarig bestaan van de Bredase 'Vereeniging voor
Handel en Nijverheid' in 1882 noemde de voorzitter weliswaar de bevordering van het
slechten van het Keurslijf der Vestingwerken als een van de wapenfeiten van de vereniging,
maar hij deed daarmee de feiten toch enigszins geweld aan. 12 Ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan in 1870 gafdiezelfde voorzitter een overzicht van de geschiedenis van
de vereniging, en initiatieven die zouden moeten leiden tot de sloping van de vesting
werken werden toen door hem niet genoemdP3 In 1870 sprak hij alleen de wens uit dat
de toekomst van Breda door de slechting zou verbeteren.

Op 1 oktober 1863 werd de spoorlijn van Breda naar Tilburg geopend. Hierbij
was de volledige ministerraad tegenwoordig, waaronder de minister van Binnenlandse
Zaken, Thorbecke. Een uitstekende gelegenheid om eventuele verlangens naar voren te
brengen. In de berichtgeving rond de opening vinden we geen verwijzingen naar plei
dooien die gehouden zouden zijn ten gunste van de opheffing van de vesting. 14 Midden
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op de Grote Markt echter was een grote tent opgesteld, waarin een tentoonstelling
werd gehouden van land- en tuinbouwprodukten. Breda verwachtte veel van de nieu
we spoorwegen in verband met de mogelijkheid tot een sneller vervoer van tuinbouw
produkten en daardoor de mogelijkheid tot een grotere afzet. In Breda was nauwelijks
grote industrie en de tuinbouw, die blijkbaar een belangrijke bron van inkomsten
vormde, had geen hinder van de vestingwerken. Ook De Lepper, die toch een grondige
studie heeft gemaakt van het Bredase leven rond 1862, heeft geen sporen gevonden die
erop duiden dat er vanuit de Bredase gemeenschap op aangedrongen is over te gaan tot
slechting van de wallen. IS

Anderzijds is het zo dat al vóór de vestingwerken helemaal geslecht waren er bui
ten de Waterpoort op Princenhaags grondgebied een groot aantal fabrieken gebouwd
was. In 1871 waren daar een marmerzagerij , een ijzergieterij en een suikerfabriek in aan
bouw. De behoefte aan grond voor uitbreiding en industrie was dus wel degelijk aan
wezig. 16

Eenzelfde probleem konstateren wij in Bergen op Zoom. In 1870 verwachtte de
gemeenteraad van dit vestingstadje dat het grootste deel van de vestinggronden voor de
tuinbouw gebezigd zou gaan wordenY Deze werd op dat moment al op vrij grote
schaal door de inwoners bedreven buiten de vestingwerken. In 1870 hadden de eerste
veilingen van vestinggronden plaats in Bergen op Zoom en prompt werden ter plekke
twee grote beetwortelsuikerfabrieken gebouwd. De welvaart van Bergen-op-Zoom zal er
dus niet onder lijden dat de vesting opgeheven is, vooral nu de ondernemingsgeest krachtig te voor
schijn treedt, aldus Van Gendt. 18 Hieruit moeten wij waarschijnlijk toch konkluderen dat
de gemeentebesturen van Breda en Bergen op Zoom de mogelijkheden tot industriële
ontwikkeling verkeerd hebben beoordeeld.

Breda was overigens niet onvoorbereid op de nieuwe tijd die ging aanbreken. 19 In
1856 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een gasfabriek. In 1861 werd er een
kommissie ingesteld om plannen te ontwerpen voor nieuwe bestrating, riolering en
trottoirs. Vanaf 1862 worden er grote bedragen geleend om deze werken te kunnen rea
liseren. In 1872 was de riolering van de binnenstad binnen de ring van Haven en de
Oude Vest voltooid en waren de meeste straten van trottoirs voorzien. Diverse stinken
de en ongezonde watertjes werden gedempt: de Oude Vest in gedeelten van 1863 tot
1885, de Mosselkreek van 1865 tot 1869, de Donk van 1865 tot 1880 en later nog de
Gampel van 1875 tot 1885. In 1865 tenslotte, werd een nieuwe bouwverordening inge
voerd.

De ontmanteling van Breda

De ontmanteling van de vesting Breda ving aan met het slopen van de stadspoor
ten. 20 In december 1869 werden de Ginnekenpoort en de Bosschepoort aanbesteed en
in het voorjaar van 1870 met enkele aanliggende werken gesloopt. 21 Injuni van datjaar
werd de Waterpoort aanbesteed en enige maanden later geslecht. 22 In december 1870
volgde de aanbesteding van de Haagpoort, die in het voorjaar van 1871 als laatste poort
onder de moker zijn einde vond. 23 Deze poorten bezitten geene kunstwaarde, zoodat de com
missie voor het bewaren en opsporen der overblijfsels van de vaderlandsche kunst zich de zaak niet
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BREDA Plan van Uitleg Ontwerp van F.W. van Gendt, 1872.

2. Op deze tweede schets heeft Van Gendt aan de westzijde een midenboulevard tOegevoegd, waardoor de
bouwblokken minder diep worden. Verder is het militaire terrein ter plaatse van bastion Leugenaar
verdwenen maat daarentegen eenzelfde terrein aan de oostzijde van de stad vergroot (origineel: Breda's
Museum, inv. nr. 422, cat. nr. 680; herrekend: P. van Gils).
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behoeft aan te trekken, kan Van Gendt ons tot onze geruststelling meedelen. 24

De slechting van de eigenlijke vesting kwam slechts langzaam op gang. Het Lunet
Coehoorn bij de Terheijdenseweg en de werken tussen het station en de Terheijdense
weg werden aanbesteed in 1870.25 In het voorjaar van 1871 volgde de eerste veiling van
geslechte vestinggronden, enkele kleine stukken tussen de straatwegen naar Moerdijk
en Oosterhout, de huidige Terheijdenstraat en Ceresstraat. 26 In 1873 volgde de slech
ting van vestingwerken ter plaatse van het huidige Seeligterrein en enkele andere klei
nere slechtingen.27 Tegen het einde van dat jaar begon er schot te komen in de zaak: de
vestingwerken tussen de straatwegen naar GiImeken en naar Antwerpen werden aan
besteed.28 Ondertussen werden de eerste nieuwe straten aangelegd bij het station.29 In
augustus 1874 werd het definitive Plan van Uitleg voor de terreinen ten westen van de
Mark vastgesteld. 3o Eind 1874 volgde de aanbesteding van de slechting van het gedeel
te tussen de voormalige Haagpoort en de voormalige Waterpoort. 31 In december 1875
werd aanbesteed het slechten van de vestingwerken tussen de Weg naar Ginneken en de
reeds geslechte terreinen buiten de voormalige Boschpoort en het graven van het ooste
lijke deel van de Singelgracht. 32 Deze werken zijn uitgevoerd in 1876 en in feite was de
ontmanteling daarmee voltooid. Op 29 oktober 1878 werd een publieke verkoping ge
houden op verzoek van de aannemer Verlegh van materialen, die gediend hadden voor
de slechting van de vestinggronden te Breda. Te koop werden aangeboden onder ande
re twee locomobilen, kiprails, spoorrails, tonmolens, baggerbakken, een baggeraak,
kipkarren, kruiwagens, werkpaarden enzovoorts. 33

Een tijdlang was er sprake van de bastions Duifhuis en Bekaf, bij het Kasteel, te be
houden als laatste herinnering van de omwalling van Breda. In 1880 werden ook deze
werken geslecht. In 1881 werd de overeenkomst gesloten tussen het Rijk en de gemeen
te waarbij deze laatste de wegen en wateren overnam op de geslechte vestinggronden en
waarbij een aantal financiële zaken geregeld werd. Deze overeenkomst mogen we be
schouwen als het sluitstuk van de eigenlijke ontmanteling. 34

Na deze werkzaamheden resteerden toch nog een aantal overblijfselen van de oude
vestingwerken. Buiten de Singelgracht bevonden zich nog gedeelten van de oude
vestinggracht. Ter plaatse van de voormalige Lunetten A en B kon men nog de gemet
selde reduits aantreffen. Het reduit van Lunet A werd gebruikt als petroleumberg
plaats. In 1893 werd de sloop van dit reduit aanbesteed.35 Met het puin werden de we
gen in het Wilhelminapark verhard. Van de restanten van de oude vestinggrachten werd
in 1893-1894 een gedeelte vergraven in de vijvers van het Wilhelminapark. Pas in 1897
en in 1907 maakte het Rijk plannen voor de effening van vestinggronden en de demping
van grachtdelen rond het voormalige Lunet A en ten noorden van de Haagweg.36 Een
aantal stukken voormalige vestinggracht werd niet door het Rijk gedempt maar werd
met de aanpalende vestinggronden in veiling gebracht. Het werd aan de nieuwe eige
naren overgelaten deze grachtdelen te dempen. Nu nog leven er mensen die zich kunnen
herinneren dat ze als klein kind in de dertiger jaren in de buurt van deze watertjes
gespeeld hebbenY Het laatste vestingwerk dat nog bestaat, zij het in zeer vervallen
toestand, is het gemetselde reduit van Lunet B op het terrein van de Milieudienst aan de
Hoornwerkstraat. 38
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Het Plan van Uitleg van Van Gendt

Het grootste voordeel voor de steden zelve is echter, dat ergelegenheid tot uitbreiding op groote
schaal bestaat en dat die vergrooting zonder kosten van onteigening kan geschieden. De Staat toch
stelt de gemeentebesturen in de gelegenheid, om in gemeenschappelijk overleg een plart voor aanleg
van wegen en straten vast te stellen, zoodat de steden kosteloos in het bezit komen der gronden, die
voor hetpublieke verkeer nodig zijn. De omstandigheid, dat de Staat degronden voor dit doel afstaat,
strekt tot waarborg, dat hierbij niet op bekrompen wijze zal worden te werkgegaan en dat niet alleen
voor breede straten, maar ook voorpleinen zal worden zorggedragen. ... De bestaande wegen ofmid
delen tot gemeenschap worden door het Rijk verkort en in een beter alignement gebracht, zodat de
steden zonder eenige uitgaven hoegenaamd een behoorlijk plan van uitbreiding kunnen ontwelpen
en vaststellen, aldus Van Gendt in 1870 in De Opmerker in een artikel getiteld 'Iets over
de uitbreiding van steden na wegruiming der vestingwerken'.39

De onderhandelingen betreffende het Plan van Uitleg hebben zich voornamelijk
afgespeeld in vergaderingen van Van Gendt en het gemeentebestuur. Deze zijn niet
schriftelijk vastgelegd en ook andere toelichting is vrij karig.

De eerste schets voor een Plan van Uitleg werd door Van Gendt in september 1870
aan het gemeentebestuur gezonden.4o Als we de plattegrond bekijken zien we dat Van
Gendt zijn ontwerp gemodelleerd heeft rond de Singelgracht. Hij heeft de belangrijkste
straten verlengd tot aan de reeds bestaande uitvalswegen: hij verbond de Korte
Boschstraat met de Terheijdenseweg, de Boschstraat met de Teteringsedijk, de Ginne
kenstraat met de Ginnekenweg, de Haagdijk met de Haagweg en de Prinsenkade met
de huidige Markkade. Vanuit het station liet Van Gendt een weg naar de stad lopen, de
huidige Willemstraat, die zich ten zuiden van de brug over de Singelgracht in tweeën
splitste. Eén tak liep door het Valkenberg naar het Kasteelplein en één naar de Korte
Boschstraat. De rest van het plan is opgevuld met een stelsel van ringboulevards en ra
diaalstraten. In de Singelgracht zitten een aantal scherpe bochten. Het was Van Gendt er
duidelijk om te doen zoveel mogelijk de loop van de oude vestinggracht te volgen om
zo weinig mogelijk grond te hoeven verplaatsen. Van Gendt verzocht de gemeente over
deze plattegrond zijn mening te geven. De speciaal hiervoor ingestelde Commissie
voor de Ontmanteling had wél de nodige aanmerkingen op de procedures rond de ont
manteling, maar op het Plan van Uitleg heeft de commissie in zijn rapport, dat behan
deld is in de geheime raadsvergadering van 29 juli 1871, geen kommentaar. Een tweede
kaartje, gedateerd 1872, laat een singelgracht zien met een meer vloeiend verloop.41 In
dit plan zijn ook enkele middenboulevards toegevoegd. Een volgende tekening van Van
Gendt, gedateerd 17 februari 1873, vertoont voor het eerst het enorme exercitieterrein
aan de oostzijde van de stad, het latere Chasséveld, waardoor de aanvankelijk voor
gestelde ringboulevard in stukken werd geknipt. 42

In 1874 was de aanleg van nieuwe straten bij het station zo ver gevorderd dat de
Willemstraat, de Frederikstraat, Hendrikstraat en Mauritsstraat (huidige Meerten Ver
hoffstraat, Menno van Coehoornstraat en Terheijdenstraat), de Cingelgracht (de huidi
ge Delpratsingel), de Stationsweg en de Nieuwe Prinsenkade door het Rijk aan de ge
meente konden worden overgedragen.43

In juli 1874 stuurde Van Gendt het definitieve ontwerp in voor de geslechte
vestinggronden ten westen van de rivier de Mark. 44 Het gemeentebestuur voegde aan
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Ontwerp van L.C.A. de Haan, circa 1870-1874.

3. Als enige omwikkelde L.CA. de Haan een alternatief, overigens zonder invloed op het uiteindelijke
plan. Het is zelfs de vraag in hoevrre aan deze schets bekendheid is gegeven (origineel: GAB, THA, inv.
nr. 1945-308 en 1945-311; hertekend: P. van Gils).

het stratenplan binnen de Singelgracht de latere Gasstraat toe om de verbinding tussen
de latere Gasbrug en de Hoge Brug te vergemakkelijken. In het gebied buiten de huidi
ge Singelgracht stelde de gemeente nog drie straten voor, onder andere de huidige
Beekstraat en Oranjeboomstraat. Van Gendt was blijkbaar van mening dat het niet no
dig was buiten de Singelgracht veel wegen aan te leggen. Tevens uitte de gemeenteraad
in zijn kommentaar de algemene wens dat de wegen en de Singelgracht zoveel mogelijk
in een rechte richting mochten worden gelegd. 45 Een ontwerp van Van Gendt, geda
teerd 7 april 1875, toont ons tenslotte de situatie zoals deze ook uiteindelijk gerealiseerd
. 46
IS.

De plattegrond der stad Breda, uitgegeven door A.J. Bogaerts, ter gelegenheid van
de Provinciale Tentoonstelling voor Nijverheid in 1875, verschaft ons een fraaie blik op
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de stand van zaken op dat ogenblikY De straten rond het station werden reeds be
bouwd. Ten westen van de Mark staan de straten reeds aangegeven zoals ze later ook
zullen worden aangelegd. Ten oosten van de stad zijn de ontwikkelingen nog duidelijk
in een planfase. De bolwerken rond het kasteel zijn nog als bestaand aangegeven.

VeJjraaiing ofnijverheid?

De ontmanteling legde meteen een fundamenteel verschil bloot in de diverse
zienswijzen op de toekomstige ontwikkeling van Breda. Nadat in 1870 was begonnen
met het slechten van de vestingwerken werden er in Breda in korte tijd een groot aantal
fabrieken opgericht. Nog vóórdat de vestingwerken geslecht waren werden er al ge
bouwd buiten de voormalige Waterpoort op Princenhaags grondgebied. In 1871 waren
daar de marmerzagerij van W. van Glabeek, de ijzergieterij van de 'firma Merkelbach,
Marbais en Cie.' en de suikerfabriek 'Van Aken, Segers en Compagnie' in aanbouw. 48

In 1872 werd ten noorden van de spoorlijn bij de Terheijdenseweg een luciferfabriek
opgericht en ten zuiden van de spoorlijn de stoombierbrouwerij van F. Smits, de nog
steeds bestaande brouwerij aan de Ceresstraat. 49

In 1874 werd de grond aan de straten bij het station in veiling gebracht. De Kamer
van Koophandel zag hier ruime mogelijkheden voor de ontwikkeling van het fabrieks
wezen, gunstig als dit terrein gelegen was aan bevaarbaar water en aan de spoorweg. De
gemeenteraad verzocht in 1874 echter aan het Ministerie van Financiën bij verkoop in
de voorwaarden op te nemen dat de, in de Willemstraat, Frederikstraat en de Hen
drikstraat te bouwen woningen uit twee bouwlagen zouden moeten bestaan en dat er
geen stoomwerktuigen zouden mogen worden opgericht.

De Kamer van Koophandel was echter van mening dat Breda niet alleen door ver
fraaiing haar vooruitgang moest zoeken, maar ook de gelegenheid moest scheppen
voor een krachtige ontwikkeling van handel en nijverheid, om hierdoor de betrekkelij
ke voorspoed van een talrijk garnizoen, dat echter vandaag ofmorgen verplaatst kon worden,
te vervangen. 50

Burgemeester De Man was het daarmee niet oneens. Bij zijn installatie in 1870 zei
hij al dat hij in het belang dergemeente en hare ingezetenen al het mogelijke zal doen) hetwelk thans
te meer noodig is daar ten gevolge van de slechting der vestingwerken het niet zeker is dat degemeente
voortdurend in het bezit zal blijven de Koninklijke militaire academie, en van het garnizoen) twee
bronnen van bestaan) die voor de gemeente onmisbaar zijn) zodat voor de toekomst naar middelen
zullen behooren te worden uitgezien orn handel en nijverheid te verlevendigen) 51 woorden die
door de Vereeniging voor Handel en Nijverheid met instemming werden begroet. 52 In
1877 konstateerde de Kamer van Koophandel nog eens met spijt dat bij de slechting van
de vestingwerken meer gelet was op verfraaiing van de gemeente dan op bevordering
van de handel. 53 In 1878 zag de Kamer van Koophandel weer gunstige mogelijkheden
voor de ontwikkeling van het fabriekswezen in het gedeelte van de stationsbuurt ten
westen van de Emmastraat. 54 Ook in deze hoop zou de Kamer van Koophandel worden
teleurgesteld.

Maar er waren ook andere geluiden te horen. De wallen zijn geslecht, de poorten zijn
verdwenen. (..) Breda wordtgroot) machtig) rijk. (. ..) Degeest der Yankees scheen in de Bredanaars
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BREDA "Plan voor eenen Toegangsweg naar het Station" van A.J. F. Cuypers, 1875.

4. In deze plattegrond heeft Cuypers enige, in dejaren 1871-1873 ontwikkelde ideeën verwerkt. Hij ging
uit van een zeer representatieve woonwijk rond het station voorzien van villa's en en en buitenplaats of
een botanische tuin. Binnen de Singelgracht ligt centraal een lvJuziektuin ten behoeve van ,Huziek,
Sociëteit, Concertzaal, voor het uitdeelen IJan School en andere prijzen, vuurHJerken en andere vermakelijkheden.
Daaromheen had hij kapitale, aaneengesloten huizen gedacht met een allervrolijkst uitzicht op de schoonste
gedeeltm vooYl1oemd (origineel: GAB, afd. II-25, inv. nr. 33; hertekend: P. van Gils).

te zijn gellaren, zo spot de bekende Bredanaar Philipsen. Dwaze Bredanaars, cqeluk en voor
spoed te verwachten Val1 eenfabrieksstad. (. ..) Is Tilburcq dan de stad uwer voorliefde? (. ..) Richtfa
brieken op, Breda, maal' ZOI;g datge ook de naam behoudt van lieve, vrije, opene en gezondecqemeen
te, die zo gaarne door de vreemdeling als woonplaats wordt verkoren. 55

De stadsarchitekt, AJF. Cuypers, merkte in een notitie uit 1873 of 1874 op dat de
Singelvaart van de Gasfabriek tot de Antwerpsepoort zeer geschikt was voorfabrieken,
leg- en losplaatsen voor hout, stenen, PUÎ11 en bagger en voor mestplein.56 De brug bij de gasfa
briek moest volgens hem dan ook een draaibrug zijn om dit gedeelte van de Singel
gracht bevaarbaar te maken. In de buurt van het station en het Valkenberg voorzag
Cuijpers echter een representatieve woonwijk. De grootste uitbreiding van fabrieken
op de geslechte vestingwerken zou inderdaad plaats vinden in de omgeving van de
Tramsingel en de Nijverheidssingel. De reden dat industriële ontwikkeling langs de
Tramsingel en Nijverheidssingel werd toegelaten zal zijn dat er op dat moment al een
industriegebied was ontstaan aan de westzijde van de Mark. Industrie was bovendien
gebonden aan de aanwezigheid van bevaarbaar water zodat er verder weinig keus meer
was, gezien het feit dat het gemeentebestuur de buurt vóór het station wilde bestemmen
tot woonbuurt voor aanzienlijken. De westzijde van de stad was in die tijd reeds over-
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wegend een arbeidersbuurt. Dit zal in de overwegingen zeker meegespeeld hebben, al
wordt dat nergens uitdrukkelijk vermeld. De keuze industrieën te vestigen aan de west
zijde van de stad heeft vèrstrekkende gevolgen gehad. Rond de Leuvenaarstraat en de
Middellaan ontstonden nieuwe arbeidersbuurten evenals op Princenhaags grondge
bied, aan het begin van de Haagweg, rond het Duitenhuis en aan het Dijkje. En na 1902
werdjuist hier de sociale woningbouw gepland. Deze ontwikkeling heeft dus tot op de
dag van vandaag de stedebouwkundige ontwikkeling van Breda beïnvloed.

Geen alternatieve plannen

In tegenstelling tot andere grote provinciesteden die in dezelfde tijd ontmanteld
werden zijn voor Breda geen alternatieve plannen gemaakt voor de nieuwe uitleg. Het
enige waar we over beschikken is een kadastrale kaart van de vestingwerken waarop in
dunne potloodlijnen een Plan van Uitleg is aangegeven. 57 Het plan is niet gedateerd en
niet gesigneerd. Handschriftvergelijking leert ons echter dat het plan waarschijnlijk ge
tekendis door L.C.A. de Haan. Deze was in 1874 gepensioneerd landmeter en lid van de
gemeenteraad. Het plan is waarschijnlijk ontworpen vóór 1874. Over het plan heen zijn
namelijk weer de straten getekend die in 1874 aangelegd zijn bij het station. In 1869
bracht De Haan een plan ter tafel in de algemene vergadering van de Vereeniging voor
Handel en Nijverheid voor eene (. ..) ontworpen verbeterde waterleiding voor deeze stad. 58 Dit
plan kan wel hetzelfde zijn als dat dat hiervoor is genoemd. Als we het project van De
Haan eens goed bekijken mogen we blij zijn dat dit plan niet is uitgevoerd. De Singel
gracht is te smal en bovendien is hij kaarsrecht. Ook de straten zijn zonder uitzondering
smal en lijnrecht. Het plan als geheel is saai en mist iedere allure. Als dit plan uitgevoerd
zou zijn zou de nieuwe uitleg één grote Amsterdamse Pijp geworden zijn. De Haan
heeft in 1875 nog een plan getekend voor diverse toegangswegen naar het station.59

Veel weerklank hebben deze plannen niet gehad.
Van de stadsarchitekt A.J.F. Cuypers beschikken we over een notitie getiteld 'Ge

dachten over de geslechte en nog te slechten vestinggronden te Breda, 1871-72-73'.60
Cuypers was was stadsarchitekt van Breda van 1833 tot 1874.61 Met ingang van 1875
werd Cuypers als stadsarchitekt opgevolgd door G. Lamers. Cuypers bleefdaarna nog
raadsadviseur. Cuypers was ten tijde van de ontmanteling al aan het einde van zijn car
rière. Hij was inmiddels 66 jaar oud. Hij was dus niet een persoon waarvan veel initia
tieven ofnieuwe plannen verwacht konden worden.

Op het plan van Van Gendt als zodanig had Cuypers geen aanmerkingen. Wèl
pleitte hij er voor de toegangsweg naar het station via de Boschstraat te nemen en niet
via een nieuwe weg door het Valkenberg. Hij ging uit van een representatieve woon
wijk rond het station en aan de huidige Sophiastraat en Mauritsstraat. Hier zouden ka
pitale aaneengesloten huizen gebouwd moeten worden met uitzicht op parkaanleg en
een botanische tuin. Tussen het station en de Militaire Academie zouden villa's moeten
verrijzen en andere fraaie partikuliere huizen met fraaie tuinen. Cuijpers ging er blijk
baar niet van uit dat Breda nog buiten de Singelgracht zou uitbreiden, evenmin als Van
Gendt trouwens. Hij pleitte er zelfs voor de huidige Nieuwe Boschstraat onbebouwd te
laten en in te richten tot moestuinen. Ter plaatse van de huidige Bosschebrug zou een
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pittoresk voetgangersbrugje moeten komen dat met een vrolijk wandelpad aansluiting
moest geven op de Teteringsedijk. Hij heeft geen tekeningen gemaakt voor een alterna
tiefPlan van Uitleg. Wèl tekende ook hij in 1875 een 'Plan voor eenen Toegangsweg
naar het Station', waarin de hiervoor beschreven ideeën terug te vinden zijn. 62

Victor de Stuers en de wallen rond het Kasteel van Breda

Er zijn wel eens mensen die zich afvragen waarom de wallen rond Breda niet be
waard gebleven zijn. Zij wijzen dan op de fraaie wallen van onder andere Willemstad en
Heusden. Zoals uit het voorgaande al gebleken is zou behoud van de vestingwerken
nauwelijks te kombineren zijn geweest met de behoefte aan grond voor stadsuitbrei
ding en industrie, nog afgezien van de ekstra kosten en de problemen die ontstaan zou
den zijn met de aan Breda grenzende gemeenten. In dit verband is het daarom interes
sant te vermelden dat er toch nog een poging gedaan is althans een gedeelte van de
vestingwerken te behouden.

In 1874 werd op instigatie van de Minister van Binnenlandse Zaken het College
van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst opgericht.63 Deze
oprichting was weer het onmiddellijke gevolg van de publikatie van het artikel Holland
op zijn smalst van Victor de Stuers in de Gids in 1873. In dit artikel hekelde hij de ver
waarlozing van de monumenten, het vandalisme jegens oude kerken en kastelen en de
wansmaak in Nederland in het algemeen. In het College van Rijksadviseurs nam De
Stuers dan ook een belangrijke plaats in. In 1874 nog adviseerde het College van Rijks
adviseurs de vestingwerken die het Kasteel van Breda omgaven niet te ontmantelen. 64

Zij pleitten er voor het karakter van citadel voor het kasteelcomplex te behouden. Van
de Minister van Oorlog werd inderdaad de verzekering ontvangen dat dit gedeelte van
de vestingwerken niet geslecht zou worden. Voor een eventueel behoud van de oude
stadspoorten kwam de oprichting van het College te laat.

Van Gendt kon het met de zienswijzen van het College in het geheel niet eens zijn.
In artikelen in De Opmerker uit 1876 en 1877 zegt hij van het College dat de verhouding
waarin zij tot onze hedendaagse Bouwkunst staat, (...) stellig door geen vakman, die het met de
Kurlst wèl meent, in het belang der laatste kunnen geacht worden. 65 Verder verwijt hij het Col
lege nadeelig (te zijn) voor den bloei onzer hedendaagsche Bouwkunst, (en) overdreven zucht naar
het oudawetsche, terwijl zekere drijvers ( ederland) onder den domper der middeleeuwen wilden
zetten.

In het begin van 1879 werd het College echter al weer opgeheven ten gevolge van
interne tegenstellingen. Prompt werd op 8 oktober 1879 de slechting van de werken om
en bij de Koninklijke Militaire Academie aanbesteed, als laatste grote werk in verband
met de ontmanteling. 66

In 1879 nog bezocht dominee Craandijk Breda. 67 De dominee keek met schrik uit
naar het moment dat de hoge wallen die het kasteel omringden en de prachtige laan van
linden op de wal zouden moeten vallen als slachtoffer van de vestingwet. Dit 'vanda
lisme' was toen echter niet meer te voorkomen. Het bastion Duifhuis werd geheel ver
graven, maar ter plaatse van het bastion Bekafwerd een nieuwe exercitiebatterij voor de
kadetten aangelegd. Het terrein van de K.M.A. werd hierdoor aanzienlijk vergroot,
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wat ook wel de reden geweest zal zijn de twee bastions tóch te slechten. De oefenbatterij
had in zijn aanzien nog wel iets van de oude wallen, maar ook deze batterij werd op zijn
beurt weer geslecht in mei 1939 om plaats te maken voor nieuwe lesgebouwen van de
K.M.A.68 Niet alleen Victor de Stuers en dominee Craandijk, maar ook de kadetten
van de K.M.A. waren niet zo gelukkig met het slechten van de wallen. In de Cadetten
Almanakken van 1880 en 1881 werd met verontwaardiging gefulmineerd tegen de
slechting. Een walletje maken was namelijk de enige ontspanning die de kadetten zich
konden veroorloven. Om hen te gerieven werd daarom ook een nieuwe Wandelallee
aangelegd, die nog steeds bestaat, onder de naam 'het Walletje'. 69

De Tàekomst van Breda

Hetjaar 1875 was een belangrijkjaar voor Breda. De slechting van de vestingwer
ken was reeds voor een groot deel voltooid en die van de nog resterende vestingwerken
aan de oostzijde van de stad zou nog datzelfdejaar worden aanbesteed. De eerste perce
len geslechte vestinggrond, in de buurt van het station, werden in veiling gebracht. In
dat jaar verscheen ook de brochure De Toekomst van Breda. Hierin riep de anonieme
schrijver de Bredanaars op de Jan-Saliegeest van zich af te werpen en zich eendrachtelijk
te verenigen om te werken aan de opbouw van het nieuwe Breda. Gemeentereiniging,
brandweer, woonomstandigheden en gezondheidstoestanden waren volgens de schrij
ver dringend aan verbetering toe. 70

Injuli en augustus 1875 werd op de geslechte vestinggronden, ter plaatse van de
huidige Seeligsingel, de Provinciale Tentoonstelling van Nijverheid-, Landbouw- en
Kunstvoortbrengselen gehouden. Deze werd geopend op 12juli 1875 door prins Hen
drik, de jongere broer van koning Willem lIl. 71 In het voorwoord van de catalogus
wordt het houden van deze tentoonstelling gemotiveerd door te stellen dat, met de ont
manteling van de vestingwerken het voor Breda hoog nodig was een nieuwe fase in te
treden. In zijn toespraak tot de prins en de genodigden tijdens de opening zei de voor
zitter van de tentoonstellingskommissie,j.F. de Booy, onder andere dat Breda, vrijgela
ten uit de banden van de vestingwerken, behoefte had aan ontwikkeling van zijn nijver
heid. De verslaggever van de Bredasche Courant gooide er nog een schepje bovenop:
Overal zien wij vooruitgang en beschaving, leven en levenslust. Het is rij in deze dagen alles een
nieuw leven heeft, ofalles er toe bijdraagt om, bij vroolijkheid en uitspanning, bij muziek en zang,
een blijvend nut te stichten. 72 In het boekje 'Breda en de Bredanaars, door een Bredanaar',
eveneens uit 1875 geeftJan Philipsen ons een levendige beschrijving van de stad Breda
op de drempel van een nieuwe tijd. De slechting van de vestingwerken komt er in aan
bod, de Toekomst van Breda, de nijverheid, de ondernemingsgeest, en natuurlijk de
brandende kwestie of Breda al of niet een fabrieksstad moest worden, zoals al eerder
aangehaald.

Een leegte in het hart

Behalve de enthousiaste reakties van De Booy en Philipsen zijn er nog andere me-
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ningen te horen. Niet iedereen was zo blij met de sloop van de vestingwerken. De
meeste reizigers die Breda bezochten stelden alleen belang in de historie en in pittoreske
stadsbeelden en hadden weinig waardering voor de nieuwe uitbreidingen. Zo noemde
Henry Havard in zijn 'Hollande Pittoresque', uitgegeven in 1878, de nieuwe wijken van
Breda in het geheel niet. DomineeJ. Craandijk trof daar in 1879 een woest en ledig ter
rein aan, waar zand en gras nog de overhand hadden. Uit de dorre vlakte rezen voor zijn
oog de half afgegraven heuvels op, die van de oude vestingwerken overgebleven wa
ren. 73 In 1887 kwam hij weer terug in Breda. Bij het verlaten van het station kon hij
konstateren dat er vrij wat huizen verrezen waren. Terugkomend van de Blauwe Kei, on
derweg naar de Teteringsedijk, kwa.m. de dominee langs de terreinen der gesloopte vesting
werken over een nieuwaangelegden onbehagelUkm buitensingel, de huidige Wilhelminasingel.
Het kon volgens hem nog heel wat duren eer de stad van deze zijde een vriendelijker voorkomen
verkrUgt. Slordig en verwaarloosd liggen er nog de met riet begroeidepoelen, de overbliffiels der voor
maligegrachten. Wat betreft de Ginnekenweg moest hij echter opmerken dat menige nieu
we huizenreeks zoowel bU Ginneken als aan deze zijde der stad sinds ons vorig bezoek is verrezen m

vooral bU Breda een gansche, fraaUe stadswUk is aangebouwd. 74 De Bredanaar Mr. P.D. van
Hal schreef in 1879 een aantal artikeltjes in de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche
Courant. Maar zo het aanzien onzer stad thans minder krUgshaftig is, het is ook nu minder ouder
wetsch. Zie slechts om u hier van te overtuigen dat prachtig kwartier aan het station, die moderne
huizen in de Willem-, Frederik-, Hendrikstraten, en langs de Sil1gels, die squares en vooral die ver
korte verbindingen met Ginneken, Princenhage en Tèteringen, waardoor deze dorpen om zoo te zeg
gen zUn ingelfifd. 75 De nieuwe wijken konden echter de herinnering aan de oude wallen
maar moeilijk wegnemen. In 1882 kwanl Van Hal in dezelfde krant nog eens terug op de
ontmanteling. De smaakvolle buitenkwartieren met hun singels en squares konden, in weerwil van
hun veifraaiing (de) leegte in het hart die de oude omwalling nagelaten had niet opvullen.76

De schrijfster Louise Stratenus, een onverbeterlijke romantica, legde in 1890 nog
háár mening over de ontmanteling vast. Een ieder kent den weg die van de stad naar buiten
voert. Eerst de laatste straat dier plaats, de HaagdUk, (. ..), en daarna het open veld, zonder enige
poëzie, eene vlakte waar meestal1'Ondreizende marskramers ofkermislieden hunne houten wagens
opslaan; de wallen die men omlaag heiftgehaald met het doel om de plaats te veifraaien, hebben met
hun verdwijnen alles ellen troosteloos achtergelaten. De stad is vóór alle dingen eene vesting, haar te
ontmantelen stondgelUk met haar naakt en kaal te maken. 77

Een meer gemiddelde toerist was c.c. Huijsmans, die in 1883 enkele kennissen
kwam opzoeken in zijn geboorte- en vroegere woonplaats Breda. Onze goede gastvrouw
deed mij de voorslag om heden een toertje te rijden. Zij haddm hetplangevormd om mij de verande
ring aan de zUde van het Haagje te doen zien. (. ..) wen bleven wij nog enige tijd, men zou mU de
nieuwsten aanleg laten zien (de buiten cingels). 78 Een bewijs dat de Bredase inwoners ook
trots waren op hun nieuwe stadsuitleg.

In het oudste toeristische gidsje van Breda, Breda en Omstreken in Woord en
Beeld, uit 1897, werd geen aandacht besteed aan de nieuwe aanleg. Als eerste kennisma
king met Breda werd echter wèl een wandeling rond de stad langs de Singels aanbevo
len. De Geïllustreerde Gids voor de Baronie van Breda uit 1907 trok er heel wat meer
ruimte voor uit. Onder het hoofdstuk De Nieuwe Stad valt een uitvoerige beschrijving
te lezen van de nieuwe wijken vanaf het station langs de singel aan de oostzijde van de
stad tot aan het Van Coothplein.
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5. Deze schets uit 1873 vertoont voor het eerst het enorme exercitieterrein aan de oostzijde van de stad. De
oorspronkelijk voorgestelde ringboulevard werd hiermee in twee stukken geknipt. De weg door het
Valkenberg staat nog slechts rudimentair aangegeven. Eveneens valt te zien dat Van Gendt nog worstelt
met dejuiste vormgeving van de straten aan de westzijde van de stad (origineel: GAB, afd. 1-314, inv. nr.
3060, plattegrondje dd 17 februari 1873; hertekend: P. van Gils).
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UI' vergelijking: andere ontmantelingen van Van Gendt

De eerste ontmantelingen die door Van Gendt aangevat werden waren die van
Maastricht en Bergen op Zoom. In Bergen op Zoom begon de ontmanteling in 1868,
aan de zijde van het station.79 Het eerste Plan van Uitleg, uit 187080 , laat een stelsel zien
van koncentrische straten, doorsneden door enkele radialen. Op die manier is een soort
geplooid raster ontstaan. Het zuidelijke gedeelte van de vestingwerken werd het eerste
onder handen genomen. Op een kaartje uit 1869 is de Straatweg naar Antwerpen aan
gegeven als 16 meter breed, de overige belangrijke straten als 15 meter en de minder be
langrijke straten als slechts tien meter breed. De straten zijn uiteindelijk iets breder ge
worden, namelijk respektievelijk 18 en 12 meter. Dit gedeelte van het plan wordt aan de
zuidzijde afgerond door een singelweg, waar overigens géén water langs ligt! In 1874 is
de ontmanteling van dit gedeelte ten zuiden van de stad afgerond. In 1876 werd er ge
praat over de ontmanteling van het Noorderfrontier volgens eenzelfde stratenplan als
het zuidelijke gedeelte. In 1879 echter stelde Van Gendt voor een zeer brede singelweg
te maken van bijvoorbeeld 50 meter breed, beplant met een dubbele laan ofvoorzien van
plantsoen. Deze weg moest de inwoners van Bergen op Zoom een aangename wande
ling bieden.

De ontmanteling van het Noorderfrontier werd pas in 1883 aanbesteed. 8J Inder
daad werd hier een zeer brede boulevard aangelegd, 50 meter breed, oorspronkelijk ook
de Boulevard genaamd, het huidige Bolwerk Noord plus Zuid, met haaks daarop de
huidige Burgemeester Stu1emeyerlaan van 40 meter breed. Aansluitend op de Boule
vard werd in 1886 het Volkspark ontworpen door Lieven Rosseels uit Leuven, die ook
het Valkenberg in Breda ontworpen heeft.

De overige door Van Gendt geleide ontmantelingen kunnen wij onderscheiden in
twee groepen: die van de kleine steden en die van de middelgrote steden. Het Plan van
Uitleg voor de kleine steden vertoont duidelijk één grondvorm. Op de plaats van de
vroegere wal werd een weg aangelegd. De voormalige vestinggracht was in het Plan
van Uitleg nog duidelijk te herkennen in de zig-zag lopende singelgracht. Deze gracht
werd uiteraard voorzien van een singelweg aan de binnenzijde. Tussen deze twee wegen
werden dwarsstraten gepland zodat een serie min ofmeer vierkante bouwblokken ont
stond. Een gedeelte van de vestinggronden was in de meeste gevallen reeds gebruikt
voor de aan1eg van een stationsemplacement. Volgens dit patroon zijn de steden Coe
vorden, Delfzijl, Deventer en Zutphen ontmanteld. Venlo had geen gracht, maar verder
wèl hetzelfde patroon van twee rondlopende wegen en dwarsstraten. Over de ontman
telingen van Nieuweschans, Elden en Grave is in de literatuur niets te vinden.

De ontmanteling van de middelgrote steden, Maastricht, Groningen en Nijme
gen, verliep echter geheel anders. In Maastricht82 werd reeds vóór het Vestingbesluit
van 1867 door industriëlen aangedrongen op ontmanteling van de vesting. Toen het
besluit eenmaal een feit was en het Rijk met de ontmanteling was begonnen weigerde de
gemeente Maastricht de kosten voor het bestraten en rioleren van de nieuwe wegen te
betalen. Dit veroorzaakte eenjarenlang geharrewar tussen het Rijk en de gemeente. Pas
in 1881 nam de gemeente de vestinggronden van het Rijk over. Daarna legde de ge
meente een nieuwe straat aan naar het station, de zogenaamde Percée. In 1884 werd
door de gemeenteraad het plan goedgekeurd voor de aan1eg van het Villapark ten
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zuiden van de stad. Deze aanleg met brede boulevards en een rondpoint was ontworpen
door de stadsarchitekt W.]. Brender à Brandis. De vesting Groningen werd opgeheven
in 1874.83 In 1875 legde Van Gendt een voorlopig Plan van Uitleg aan de gemeente
voor. Dit plan werd grotendeels bepaald door eenvoudige, rechthoekige bouwblokken
op de plaats van de voormalige wallen. Aan de noordzijde van de vesting werd de wal
omgewerkt tot plantsoen. Het slingerende verloop van de vestinggracht werd gehand
haafd. De gemeente liet echter in 1878 een plan maken door de architekt Bert Brouwer
uit's Gravenhage met grote pleinen en een ringboulevard. Het plan dat uiteindelijk ver
wezenlijkt is, is een samenvoeging van beide plannen.

In Nijmegen werd eveneens door Van Gendt enkele jaren later, in 1877, zijn Plan
van Uitleg aan het gemeentebestuur voorgelegd. 84 De gemeente benoemde een specia
le kommissie om zich met deze zaak bezig te houden. Adviseur van deze kommissie was
de reeds eerder genoemde WJ Brender à Brandis, stadsarchitekt van Maastricht. Het
plan van Van Gendt werd uitvoerig bediskussieerd, en dit leverde behoorlijk wat kri
tiek op. In 1878 werd door de gemeente Nijmegen kontakt gelegd met Bert Brouwer,
de ontwerper van het plan van Groningen. Deze ontwierp een geheel nieuw plan voor
Nijmegen dat, na de overname van de vestinggronden door de gemeente, inderdaad
uitgevoerd is. Dit is het bekende plan met het grote rondpoint, het huidige Keizer Ka
relplein, waar zes brede boulevards op uitkomen. Deze aanleg bepaalde het hele plan en
vormde het hele plan tot een eenheid.

De ontmanteling van Den Bosch, vanaf 1875, wijkt nogal afvan die van de overige
vestingsteden. 85 Een groot deel van de vroegere omwalling moest hier gehandhaafd
blijven om waterstaatkundige redenen. Alleen de buurt bij het station werd in 1890 op
gehoogd en verkaveld volgens een plan van gemeentearchitekt F.M.L. Kerkhoff.

Breda is daarmee de grootste stad die door Van Gendt ontmanteld is en daadwer
kelijk van een Plan van Uitleg voorzien.

De Ideale Stad van Van Gendt

We kunnen ons afvragen ofVan Gendt bij het ontwerpen van zijn steden een be
paald ideaalbeeld voor ogen had. Het antwoord zouden wij moeten vinden in 'De Op
merker, weekblad voor architecten, ingenieurs, fabrikanten, aannemers en werkbazen',
waarover Van Gendt sinds 1866 de redaktie voerde. Bij lezing hiervan worden wij ech
ter teleurgesteld. Het blad richtte zich vooral op praktische, technische zaken, zoals
spoorwegaanleg, bruggenbouw, stoomachines, verschillende typen bestratingen en
zovoorts. We kunnen slechts drie artikelen noemen over een stedebouwkundig onder
werp, namelijk het al eerde genoemde artikel 'Iets over de uitbreiding van steden na we
gruiming der vestingwerken' (uit 1870), 'De rechte lijn en de symetrie' (uit 1877) en
'Over de versiering van steden' (uit 1879). In 'De rechte lijn en de symetrie' trekt deBel
gische architekt Henri Beyaert van leer tegen de negentiende-eeuwse steden die ge
bouwd werden in een dambordpatroon en de lange rechte straten van soms wel twee ki
lometer lang. 86 In een redaktioneel kommentaar, dat we dus wel op rekening van Van
Gendt mogen schrijven, wordt gesteld dat het systeem van rechte straten inderdaad te
veroordelen is, zowel uit artistiek oogpunt als uit oogpunt van hygiëne. De enigen die
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er plezier van hebben zijn de spekulatiebouwers, aldus Van Gendt. Ook in het artikel
'Over de versiering van steden' van eh. Blanc87 wordt gefulmineerd tegen de louter
geometrische aanleg.

Het materiaal overziende komen we tot de konklusie dat Van Gendt vooral een
praktisch man was, niet iemand om zich bezig te houden met theoretische bespiegelin
gen. We hoeven van hem dan ook geen model te verwachten voor een Ideale Stad. Hij
zal zich wél gebaseerd hebben op bestaande voorbeelden, en naar de uiterlijke vorm te
oordelen moeten dat vooral Wenen en Antwerpen geweest zijn. Blijkens De Opmerker
was Van Gendt voldoende op de hoogte van de internationale ontwikkelingen om deze
plannen gekend te hebben.

De Ringstrasse in Wenen werd geopend in 1865.88 In 1857 was de afbraak van de
vestingwerken van Wenen goedgekeurd en in 1859 was het ontwerp voor de invulling
van de vrijgekomen gronden gereed. Opvallende kenmerken van het plan zijn de grote,
brede ringweg (de Ringstrasse) en de rechthoekige bouwblokken die met de brede zijde
naar de stad gericht zijn. De pleinen in dit plan zijn rechthoekige squares met een plant
soen in het midden, die in het rasterpatroon zijn uitgespaard. Met de sloop van de
Spaanse vesting rond Antwerpen werd begonnen in 1859 en deze was in 1866 vol
tooid. 89 Het plan van aanleg van ingenieur Theodor Van Bever voor de geslechte
vestinggronden werd goedgekeurd in 1865. In 1868 kregen de boulevards hun namen.
Kenmerken zijn ook hier een brede ringweg, de Leien, en eenvoudige, rechthoekige
bouwblokken. De huidige Franklin Rooseveltplaats is een square, oorspronkelijk met
een plantsoen in het midden.

Van Gendt heeft in zijn ontwerpen uitdrukkelijk niét gekeken naar Parijs met zijn
stelsel van boulevards en sterpleinen. Naar de reden hiervan kunnen wij slechts gissen.
Misschien dat de driehoekige bouwblokken en de vele puntige straathoeken in de ge
dachte van Van Gendt een goede verkaveling in de weg stonden. Mischien ook dat hij
niets voelde voor de barokke vormgeving en meer zag in een eenvoudige, sobere verka
veling. Het plan dat de architekt Bert Brouwer ontwierp voor Nijmegen is duidelijk
wél beïnvloed door het Parijse voorbeeld.

Een typisch kenmerk van de Van-Gendtplannen is dat de singelgracht rond het
plan beschouwd werd als de grens van de stad. In Breda was er ook een praktische reden
om de Singelgracht aan te leggen, de waterafvoer. Langs de Zuid-Westsingel, Zuidsin
gel en Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom ligt echter géén water en deze vormt dus
louter een stedebouwkundige afronding van het Plan van Uitleg. In het kronkelende
verloop van de singelgracht in veel Van-Gendtplannen moeten we waarschijnlijk de in
vloed zien van de ontmantelingen uit het begin van de negentiende eeuw, toen de stads
wallen nog omgebouwd werden tot een parkgordel ofstadswandeling. In Breda heeft
Van Gendt echter onder druk van het gemeentebestuur de Singelgracht zo recht moge
lijk gemaakt. Onnodig te zeggen dat het station en het spoorwegemplacement in alle
plannen van Van Gendt een belangrijke plaats innemen.

De invulling van zijn plannen zal Van Gendt zich gedacht hebben met gebouwen in
neo-klassisistische stijl. Hij duidde zichzelfbij voorkeur aan als architekt en moet dus
voor ogen gehad hebben hoe zijn plannen er in drie dimensies uit hadden moeten zien.
Van Gendt was verantwoordelijk of mede-verantwoordelijk voor de schouwburgen
van Groningen en Arnhem die beide in neo-klassisistische stijl gebouwd zijn. Verder
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heeft hij veel huizen in Arnhem gebouwd. Blijkens zijn kommentaar in De Opmerker
moest hij niets hebben van de neo-gotiek.90 In zijn plannen heeft Van Gendt geen plaat
sen gereserveerd voor monumentale gebouwen als kerken, een schouwburg, kazernes
of een gerechtsgebouw. In zijn plattegronden hebben wij al een afkeer gekonstateerd
van het Parijse voorbeeld en deze afkeer zal waarschijnlijk ook voor de ruimtelijke uit
werking van zijn plannen gegolden hebben.

Het Plan-Van Gendt nader beschouwd

Nu we het Plan-Van Gendt in grote lijnen bekeken hebben is het misschien
dienstig de onderdelen van het Bredase plan eens nader onder de loep te nemen.

* De Singelgracht

Vóór 1870 waren er voortdurend problemen met de waterafvoer van de Boven
Mark en de Aa of Weerijs.91 Regelmatig kwamen er overstromingen voor op het
grondgebied van Princenhage en Ginneken. In 1869 al, vóór dat hij de nodige plannen
van de ontmanteling had ontworpen, overlegde Van Gendt reeds met het Heemraad
schap van Mark en Dintel over de waterafvoer. 92 Begin 1870 stelde het Heemraadschap
voor een kanaal te graven van de Weerijs, ten westen van de stad langs door de vestings
werken naar de Mark bij de spoorbrug. Het Heemraadschap leverde er ook meteen een
kaartje bij. We mogen Van Gendt wel dankbaar zijn dat hij de Singelgracht fraaier heeft
vormgegeven dan in het plan van de Ingenieur van het Heemraadschap. Door de aanleg
van de Singelgracht werden de problemen in ieder geval radikaal opgelost. In het ge
meenteverslag van 1877 werd tevreden vastgesteld dat sedert de voltooying van het westelijk
gedeelte der Singelgracht (...) geene klagten wegens den afvoer van het overtollige water van de bo
venlanden zijn vernomen. 93 De Singelgracht nam tevens een oude taak over van de ver
dwenen vestinggracht, namelijk het spuien van de Oude Vest, de Kasteelgracht en de
Gampel. Als er gespuid moest worden, werden schotbalken aangebracht in de Wil
lemsbrug en de Haagpoortbrug. De sluis het Vlooiennest en de Gampelsluis werden
geopend en de Inundatiesluis bij het huidige Van Coothplein werd gesloten, waarna het
water zijn weg zocht door de Oude Vest.

De Singels namen nóg een taak over van de oude vestingwerken. Het gidsje 'Breda
en Omstreken in Woord en Beeld', voor het eerst uitgegeven in 1897, beveelt eene wande
ling rond de stad langs de Singels aan. Vóórdat de wallen werden geslecht waren zij een ge
liefkoosd wandelgebied. De omliggingen der stad zijn zeer aangenaam. Inzonderheid bieden
het Valkenberg binnen, de wallen rondom, het Mast- en Liesbosch buiten de stad, gelijk mede de
wandelwegen naar Princenhage, Ginneken. en Tèteringen, de schoonste wandelingen aan, aldus
C.H.Wenning in 1823.94 Mr. P.D. van Hal dacht in 1879 met weemoed terug aan de
oude wallen. Ik hield veel van die wallen. Hoe menigmaal heb ik den tocht van de Duizend Wee
zen tot het Oliehuisje aan het Valkenberg met innig genoegen afgelegd (. ..). Hoe gaarne ademde ik
met volle teugen de reine lucht van de betrekkelijke verhevenheid van dien grasrijken gordel!95 De
anonieme schrijver van de brochure 'De Toekomst van Breda' schreefin 1875 al: Is daar
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ofelders om de stad een schijn te vinden van aanleg van wandelwegen, waar het algemeen, rijk en
arm, zich kan verlustigen en niet genoodzaakt wordt uitspanning verre van de plaats onzer inwo
ning te zoeken?96 De singels zullen dan ook, zeker met de eerdere ontmantelingen van
Arnhem en Utrecht in gedachten, bedoeld zijn geweest ter verfraaiing en ter ontspan
mng.

Ook in een ander opzicht doet de Singelgracht denken aan de eerdere ontmantelin
gen. Deze gracht vormde namelijk duidelijk de grens van het plan. Een treffende illus
tratie daarvan vormt het feit dat bij de zesde veiling van geslechte vestinggronden, in
1879, grote percelen tussen de latere Tramsingel, Haagweg, Dijklaan en Lunetstraat te
koop werden aangeboden als weiland en bouwland, dus niet als bouwgrond. 97 Aan de
andere kant van de stad werd de gemeentebegraafplaats in 1881 gepland aan de huidige
Wilhelminasingel. De gekozen plek voor de begraafplaats ligt in eene omgeving, welke in lange
jaren nog niet door den uitbouw der stad bereikt zal zijn, aldus een toelichting op deze keuze,
wat het idee van de Singelgracht als stadsgrens nog eens bevestigt.98

* De weg naar het station

Het eerste station van Breda, eindpunt van de spoorweg uit Antwerpen via Roo
sendaal, werd in 1855 door de spoorwegmaatschappij 'Le Grand Central BeIge' ge
bouwd buiten de Waterpoort ten westen van de Mark.99 Na de aanleg van de spoorweg
van Moerdijk via Breda naar Tilburg en verder werd door de Staatsspoorwegen in 1863
een nieuw station gebouwd buiten de Boschpoort, op de plaats van het huidige station.
Dit station werd ontsloten door een Stationsweg die liep van de Boschpoort naar de
Waterpoort. Het betreft hier de huidige Stationsweg en Spoorstraat.

In het Plan van Uitleg bepaalde het station geheel de struktuur van het noordelijke
gedeelte van de stad. Het eerste concept van Van Gendt, uit 1870, vertoonde reeds de
huidige Willemstraat. Ten zuiden van de brug splitste deze zich in tweeën: de éne tak
liep met een boog naar de Korte Boschstraat, de andere door het Valkenberg naar het
Kasteelplein. Deze tweede tak gaf dus de kortste verbinding met de binnenstad. Voor
deze tak door het Valkenberg was echter toestemming nodig van de Minister van Oor
log, omdat de Koninklijke Militaire Academie hiervoor grond zou moeten afstaan. De
toestemming van de Minister kwam blijkbaar niet snel genoeg af en in 1875 werden er
verschillende mogelijkheden overwogen voor een kortere verbinding tussen het stati
on en de binnenstad. IDD In 1877 liet de Minister weten dat hij niet bereid was terreinen
van de Academie af te staan voor een toegangsweg naar het station. lOl De ontsluiting
van het station moest dus plaats vinden via de Boschstraat, Korte Boschstraat en Sophi
astraat. Voetgangers konden gebruik maken van het Valkenberg.

* Dertig-meter-boulevards en zestien-meter-straten

Een van de meest opvallende kenmerken van het Plan-Van Gendt is de konse
kwente breedte van de straten. Van Gendt heeft boulevards aangelegd van dertig meter
breed: de Willemstraat, Sophiastraat, Nieuwe Boschstraat, Nieuwe Ginnekenstraat,
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BREDA Plan van Uitleg Ontwerp van F.W. van Gendt, (1874).

6. Bij het omwerp in 1874 is de aansluiting van de Singelgracht op de rivier de Mark, bovenstroom van de
stad, verbeterd. De Singelgracht heeft inmiddels een wat gestrkter tracé gekregen en het stratenplan aan
de westzijde van de stad is vereenvoudigd (origineel: GAB, THA, inv. nr. 1956-19: hertekend: P. van
Gils).
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Nieuwe Haagdijk en andere. Deze boulevards waren oorspronkelijk voorzien van een
dubbele rij bomen op een verhoogd middenpad. Dit stelsel van boulevards werd aange
vuld met straten van zestien meter breed. Deze breedte was nog ruim voldoende voor
twee rijen bomen aan de zijkant. Dit maatsysteem werd volgehouden door het gehele
plan. De straatbreedte varieerde dus niet naar gelang de sociale status van de verschil
lende buurten. Het systeem werd al in 1873 toegepast bij de aanleg van de Willemstraat
en de aangrenzende straten. 102 In 1876 schreefVan Gendt aan het gemeentebestuur dat
de breedte van de wegen nog niet bepaald was, waarna het gemeentebestuur meedeelde
dat de breedte reeds vroeger in overleg vastgesteld was en verzocht daar niet van af te
wijken. 103 Blijkbaar heeft de breedte van de Willemstraat en de huidige Meerten Ver
hoffstraat en Menno van Coehoornstraat de maat gegeven voor het hele plan. Dat de
breedte van de straten voor Van Gendt geen halszaak was bewijst Bergen op Zoom,
waar de breedte van de straten uiteenloopt van 18 en 12 meter in het zuidelijk gedeelte
van het Plan van Uitleg tot 40 en 50 meter in het noordelijk deel.

Zestien meter is zeker voor die tijd een royale breedte. De gemeente Teteringen
hanteerde in zijn bouwverordening in der tijd een minimum straatbreedte van slechts
acht meter. De Zandbergweg bijvoorbeeld is op deze breedte aangelegd. Dit systeem
van dertig-meter-boulevards en zestien-meter-straten is later door anderen voortge
zet. De Baronielaan heeft tussen de gevels een breedte van 30 meter en had aanvankelijk
een n1.iddenpad met twee rijen bomen. De zijstraten van de Baronielaan, de Burge
meester Passtoorsstraat, Cartier van Disselstraat en Koningin Emmalaan, zijn alle ont
worpen op een breedte van zestien meter. Het dertig-zestien systeem mogen we daar
om beschouwen als een bijzonder kenmerk van het Plan van Uitleg van Breda.

Door middel van servituten bedong het rijk dat de gevels van de panden aan de be
langrijkste straten een hoogte zouden krij gen van minimaal acht meter. Deze gevels van
acht meter hoog, de straat met een breedte van dertig meter en de dubbele bomenrij op
het midden zorgden op die manier voor het typische boulevardprofiel van Breda.

* De beplanting

Eén van de zaken in het Plan Van-Gendt die we nu nog het meest kunnen waarde
ren is de royale beplanting. Helaas is deze op sommige plaatsen inmiddels erg aangetast.
In de raadsvergadering van 10 oktober 1874 werd besloten de Cingelweg te beplanten
met jonge bomen, voor zover de singelgracht al gegraven was. De arts dokter FJM.
Heijlaerts drong er bij deze gelegenheid op aan, niet te veel bomen weg te doen, vooral
niet in de bebouwde gedeelten. In de raad van 8 januari 1876, vlak na de voltooiing van
de ontmanteling werd er een diskussie gevoerd ofer op de nieuwe wegen vruchtbomen
geplant zouden worden ofandere bomen. De heer De Beucker te Antwerpen werd om
advies gevraagd. J.J. de Beucker was geen onbekende in Breda. In 1865 hield hij in
Breda een lezing over de praktische behandeling der vruchtbomen voor de Vereeniging
van Handel en Nijverheid. 104 In hetzelfdejaar werd hij benoemd tot erelid van die vere
niging. IOS Ook later hield hij nog regelmatig voordrachten in Breda. Het verslag van
De Beucker aangaande de beplanting in Breda werd ingebracht in de raadsvergadering
van 23 december 1876, en op 13 januari 1877 werd besloten zijn voorstel aan te nemen.
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Helaas is dit voorstel niet bewaard gebleven, maar we beschikken wel over een staatje
van de beplanting in het gemeenteverslag van 1879. 106 Hieruit blijkt dat in de jaren
1875-1880 de wegen op de geslechte vestinggronden waren voorzien van ruim 3000
iepen, 1700 eiken, 1500 canadabomen, 1200 lindebomen en verder esdoorns, essen,
kastanjes, Amerikaanse eiken, tamme kastanjes, noten en nog enkele platanen en bruine
beuken.

Verder blijkt nog dat de gemeente Breda toen nog beplanting in eigendom had op
de Terheijdenseweg tot aan de Trekpot, op de Teteringsedijk tot aan het Vugtstraatje en
op de Ginnekenweg tot aan het riviertje de Lei. Dit recht van beplanting strekte zich dus
uit tot aan de grenzen van de stadsvrijheid van vóór 1795. Uit de Plattegrond van Breda,
uitgegeven door A.J. Bogaerts rond 1890, blijkt dat er toen bovendien plantsoenen aan
wezig waren op het Stationsplein, de Willemstraat, de Sophiastraat, de Mauritsstraat,
de huidige Seelig- en Delpratsingel en de Nieuwe Ginnekenstraat. 107

* De bouwblokken

De bouwblokken die door Van Gendt ontworpen zijn, hebben een diepte van on
geveer 75 tot 85 meter. Voor bebouwing met burgerwoonhuizen is dit een ideale diep
te. Maar in de omgeving van de Leuvenaarstraat en de Middellaan en rond de Sluisstraat
en de Sluissingel werden door diverse ondernemers arbeiderswoningen gebouwd en
daarvoor zijn deze bouwblokken veel te diep. Het resultaat was dat de bouwblokken in
deze buurten helemaal volgebouwd werden met achterwoningen. Gedeeltelijk was dit
ook de schuld van de gemeente, want de bouwverordening bevatte geen artikel dat het
verbood huizen niet aan een openbare weg te bouwen. En nog in de bouwverordening
van 1905 wordt alleen maar gezegd dat de toegang tot achterwoningen een minimale
breedte moet hebben van drie meter.In 1880 had Van Gendt dat zelfook al in de gaten.
Hij stelde toen aan de gemeente voor méér dwarsstraten te maken tussen de Academie
singel en de huidige Spoorstraat om te voorkomen dat al te diepe bouwblokken zouden
ontstaan. Daardoor zouden in het midden van die blokken een groot aantal arbeiderswoningen
kunnen verrijzen die slechts door een gang gemeenschap hebben met den openbaren weg. Dit was
volgens Van Gendt een in het algemeen verkeerde toestand. 108

Een dergelijk gevaar bestond ook voor het bouwblok, omsloten door de Nieuwe
Ginnekenstraat, de huidige Marksingel en de huidige Godevaert Montensstraat. In
1884 stelde de Minister van Financiën voor dit bouwblok te doorsnijden door twee
straatjes om slopjesvorming door te diepe kavels tegen te gaan. 109 De gemeente zag dit
gevaar niet zo in. Pas in 1890 nam de gemeente na veel tegensputteren de huidige Eerste
en Tweede Markstraat over van het Rijk.

* Een probleem binnen het plan: de militaire terreinen

In 1872 schrijft Van Gendt aan het Ministerie van Financiën dat het Departement
van Oorlog er toe gebracht moet worden één bruikbaar terrein te verkiezen boven
meerdere verspreid liggende stukken. uo Blijkbaar wilde het Ministerie van Oorlog
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óók een oefenterrein aanleggen op het bastion Leugenaar. Inderdaad zijn de oefenter
reinen alsnog geconcentreerd in één groot terrein dat zich uitstrekte van de Vierwin
denstraat tot de koepelgevangenis.

Bij missive van 15 maart 1873 deelde de Minister van Financiën aan het gemeente
bestuur van Breda mee dat hij tot dan toe nog geen definitiefvoorstel had kunnen doen
omtrent de vestinggronden, omdat hij nog verschillende punten met betrekking tot de
militaire terreinen moest regelen met zijn ambtgenoot, de Minister van Oorlog. 111 Uit
niets blijkt verder dat de gemeente Breda pogingen heeft ondernomen invloed uit te
oefenen op de omvang ofligging van de militaire terreinen. Integendeel, de gemeente
heeft heel wat geslikt van het Rijk. In 1873 bijvoorbeeld heeft de gemeente de pretenties
van het Rijk op het eigendom van het Nonnenveld en van de Gasthuisvelden moeten er
kennen.

Dominee Craandijk merkte in zijn 'Wandelingen door Nederland', uit 1886, op dat
Breda een militairenstad was. Van de inwoners zei hij dat zij van het leger en voor het leger
leefden. Sinds Breda geen vesting meer was, had het wel een goed deel van zijn garnizoen verloren,
tot schade van het vertier en het verkeer. De Koninklijke Militaire Academie was er echter
nog in volle bloei; en in zoverre zou Breda toch nog altijd de militaire stad bij uitnemendheid
zijn, aldus Craandijk. 112 Gezien het grote belang dat de gemeente Breda had bij het be
houden van het garnizoen, en de grote invloed die de militairen hadden op het burger
lijk leven, is het niet verwonderlijk dat het gemeentebestuur geen bezwaren gemaakt
heeft tegen de oppervlakte en de ligging van de militaire terreinen.

Men zal het zich in die tijd nog niet gerealiseerd hebben, maar het Chasséterrein
zou later nog voor heel wat problemen zorgen. Tot aan de opening van de Claudius
Prinsenlaan in 1954 vormde dit terrein een formidabele barrière die elke ontwikkeling
aan de oostzijde van Breda in de weg stond. De terreinen van de KMA en van de huidige
Seeligkazerne waren niet zo groot dat ze het stedebouwkundig patroon ontregelden.

* De exploitatie en invulling van het Plan.

Nadat de vestingwerken waren geslecht, de nieuwe singelgracht gegraven en de
aarden banen voor de nieuwe wegen onder profiel waren gebracht kon het Rijk de aldus
gekreëerde bouwgrond in exploitatie gaan brengen. Een gedeelte van de grond werd
door het Rijk behouden. We denken hierbij in de eerste plaats natuurlijk aan de militaire
terreinen. In 1877 startten er echter onderhandelingen tussen het Departement van
Justitie en dat van Financiën over overdracht van vestinggrond voor de bouw van een
nieuwe gevangenis. 1l3 In 1882 werd het huidige terrein aan de Nassaustraat gereser
veerd voor de bouw van een rechtbank, een strafgevangenis en een huis van bewaring.

De ondergrond van de straten werd door het Rijk overgedragen aan de gemeente.
In 1874 werden op die manier de straten bij het station overgedragen. 114 Op 11 april
1881 werd het kontrakt getekend waarbij de overige wegen, pleinen en waterleidingen
aan de gemeente werden overgedragen. 115 Verder droeg het Rijk bij deze gelegenheid
nog enkele stukjes grond over die gelegen waren tussen de oude stad en de nieuw aan
gelegde wegen, onder andere langs de Sophiastraat en de latere Kloosterlaan en het stuk
grond aan het latere Van Coothplein waarop de Ambachtsschool gebouwd zou wor-
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den. De Staat verkocht bovendien aan de gemeente het voormalige Lunet B, voor ge
meentelijke mestbergplaats, en de ondergrond van de gemeentelijke begraafplaats ter
plaatse van de huidige watertoren aan de Wilhelminasingel. Later is deze overeenkomst
nog op onderdelen gewijzigd en aangevuld.

Het grootste deel van de grond werd echter door het Rijk in veilingen verkocht. In
1871 vond de eerste veiling van geslechte vestinggrond plaats. 116 Het betrofhier gron
den ter plaatse van het geslechte Lunet Coehoorn en het terrein ten zuiden van de
spoorweg aan de huidige Ceresstraat. Deze grond werd op dat moment niet als bouw
grond beschouwd. De eerste veiling van bouwgrond was op 30 juni en 14 juli 1874 en
betrofgronden tussen de Willemstraat, de Stationsweg, de Cingelgracht en de huidige
Terheijdenstraat. In 1877 werd voor het eerst grond binnen de Singelgracht geveild en
wel aan de Sophiastraat en de Nieuwe Prinsenkade. De laatste veiling van grond binnen
de Singelgracht was de 26ste veiling, in 1903. De veertigste veiling, in 1913, is waar
schijnlijk de laatste veiling van geslechte vestinggronden die gehouden is. Door middel
van deze veiling werden gronden aan de Haagweg verkocht.

Een gedeelte van de verkochte gronden werd belast met erfdienstbaarheden ten
aanzien van de omringende gronden of ten aanzien van de gemeente. Op die manier
werd aan een aantal straten een minimum gevelhoogte van acht meter verplicht gesteld.
We moeten hierbij vooral denken aan de radialen en enkele aangrenzende straten. Op
sommige terreinen werd het bouwen van achterwoningen verboden, maar ook deze
erfdienstbaarheid gold vooral de radialen en de aangrenzende straten.

Het kwam maar zelden voor dat partikulieren grond kochten met de bedoeling
daar een huis voor zichzelf te laten bouwen. Onder de kopers op deze veilingen dienen
allereerst enkele grote investeerders genoemd te worden. J.L. de Grez, advokaat te Gin
neken, belegde zijn geld in ledige grond die hij daarna, tot tienjaar later, in gedeelten
verkocht. In de kadastrale legger beslaan zijn eigendommen vele bladen. Andere in
vesteerders in grond warenJ.W. van den Biesen, eveneens advokaat te Ginneken, F.W.
van Gendt in eigen persoon en de Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van On
roerende Goederen te Arnhem. Al in 1870 boden de architekten 'Gebroeders Van
Gendt' bouwterrein te koop aan aan de Spijkerstraat en de Spijkerlaan in Arnhem. 117

Misschien dat de bovengenoemde maatschappij ook hun eigendom was. Een andere
maatschappij was de Maatschappij tot aankoop en exploitatie van gronden te Breda, die
bestond tot 1890. Bouwgrondmaatschappijen spelen in deze tijd overigens nog nauwe
lijks een rol van betekenis. Pieter van de Erve, Rijksopzichter voor de Ontmanteling der
Vesting, kocht vanaf 1874 percelen grond om daar zelf royale huizen op te bouwen.
Panden die door hem ontworpen zijn kunnen we vinden aan de Delpratsingel, de See
ligsingel en de Willemstraat. Hij heeft echter ook gebouwd aan de Valkenstraat! De lin
nenblekerJ.van Hofwegen investeerde in grond aan de Nieuwe Ginnekenstraat die hij
vervolgens met grote huizen liet bebouwen. C. Beijersbergen, bierbrouwer en hande
laar te Princenhage en F.W. Mermans, koperslager te Breda kochten beiden kavels
vestinggrond, maar in dit geval om daar lange rijen arbeiderswoningen op te zetten.

Op de verdere lotgevallen van de verkochte vestinggronden zullen we hier niet in
gaan. De meeste vestinggronden zijn, voordat ze bebouwd werden, enkele malen in an
dere handen overgegaan. Spekulatie, verkaveling en bebouwing zijn een dankbaar on
derwerp voor een aparte studie. Belangrijk voor de stedebouwkundige geschiedenis
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van Breda echter is te weten dat er op de geslechte vestinggronden wel de nodige hofjes
en gangetjes zijn ontstaan, maar dat er in Breda binnen de Singelgracht geen straten
door partikulieren zijn aangelegd.

Zolang de geslechte vestinggronden nog niet geveild waren werden ze verpacht.
Het archiefvan de Ingenieur der Domeinen voor de Ontmanteling der Vestingen bevat
een heel pak met stukken betreffende verpachtingen. 118 Laaggelegen gedeeltes werden
verpacht als weiland, andere gedeeltes als bouwland. Een groot gedeelte van de grond
werd echter al spoedig gebruikt als teelland voor groenten. Deze grond voorzag blijkbaar
in een zeer grote behoefte, want het zijn meest arme, behoeftige menschen die gewoonlijk de
vestinggronden betelen, aldus de hoofdopzichter Pieter van de Erve in 1882. 119 Ook de
visserij in de grachten werd verhuurd. Interessant is dat de kavels waarin de gronden
werden verpacht identiek zijn met de kavels waarin later de grond als bouwgrond werd
verkocht.

Het Rijk had geld geïnvesteerd in de slechting van de vestingwerken, het aanleg
gen van wegen, het graven van de singelgrachten enzovoorts. Daar kwam dan de rente
bovenop en deze kosten moesten natuurlijk gedekt worden door de opbrengsten uit de
verkoop van de grond. Uit een staa~e blijkt dat het Rijk tot en met 1879 f 429.744
besteed had aan publieke aanbestedingen in verband met de slechting, terwijl het tot en
met 1881 f 503.026 ontvangen had uit publieke verkopingen van geslechte vesting
gronden. 12ü Het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten was in 1881 dus waarschijn
lijk al bereikt. Het rijk heeft na 1900 enkele grote terreinen aan de westzijde van de stad
bestemd voor sociale woningbouw. Rond 1920 had het nog een grote oppervlakte
bouwterrein in eigendom. Deze terreinen lagen alle buiten de Singelgracht. Blijkbaar
beschouwde het Rijk deze gronden als appeltje voor de dorst. In 1924 echter werden
deze door de gemeente in het belang van de volkshuisvesting onteigend. 121 Ook de fi
nanciële zijde van de ontmanteling is echter meer geschikt voor een afzonderlijke
studie.

Aantasting en herwaardering van het Plan-Van Gendt

De meeste stedebouwkundige ontwikkelingen te Breda die dateren van na 1870
hebben zich tot in onze tijd vrij gaaf weten te handhaven. Dat geldt niet voor het Plan
van Uitleg van Van Gendt. Tussen de twee wereldoorlogen is er aan de stedebouwkun
dige struktuur in het Plan van Uitleg weinig veranderd. Het plan had zelfs nog een ze
kere uitstraling. Zo voorzag het Plan-Van Veen van 1915 in een aantal dertig-me
ter-boulevards met een dubbele bomenrij op het midden. Enkele hiervan zijn inderdaad
aangelegd: de huidige Helenastraat en Paulinastraat, beide in 1926, en de Ignatiusstraat
vanaf 1931. ,

Na de Tweede Wereldoorlog echter kwam de binnenstad, waartoe we het Plan-Van
Gendt inmiddels moeten rekenen, flink onder druk te staan van city-vorming en het
oprukkende autoverkeer, een en ander gekombineerd met weinig historisch besef en
zeker geen gevoel voor stedeschoon. Zelfs de brede boulevards in het Plan-Van Gendt
waren blijkbaar niet breed genoeg. In april 1955 werden de bomen op het middenpad
van de Wilhelminastraat omgehakt. Even tevoren waren de bomen op de Nieuwe Gin-
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BREDA Definitief ontwerp van F.W. van Gendt, 1875.

7. Bij het definitieve ontwerp is de weg van het station naar de stad door het Valkenberg vervallen. Buiten
de Singelgracht heeft Van Gendt, op verzoek van het gemeentebestuur, enkele wegen toegevoegd. Nog
tijdens de uitvoering zijn er wijzigingen in het plan aangebracht (origineel: GAB, afd. 1-3/4, inv. nr.
3060, plattegrond dd 7 april 1875; hertekend: P. van Gils)
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nekenstraat geveld en in diezelfde tijd moeten ook de bomen op de Nieuwe Haagdijk
zijn gesneuveld. In 1954 werd de Claudius Prinsenlaan opengesteld, in feite een 'bui
tenstads' element dat diep in de binnenstad binnendringt. Deze autoweg heeft op zijn
beurt weer de nodige ontwikkelingen op gang gebracht: het Turfschip werd geopend in
1969. Dit gebouw is gebouwd op basis van een raster dat weinig te maken heeft met het
Plan-Van Gendt. Eenzelfde ontwikkeling moeten we konstateren aan de westzijde van
de binnenstad. In de jaren 1969-1970 werden de huizen aan de Sluissingel en de
Sluisstraat gesloopt en rond 1971-1973 alle huizen in het gebied rond de Middellaan.
Voor dit laatste gebied werden plannen ontwikkeld voor een brede autoweg diagonaal
door het oude raster, omgeven door grootschalige hoogbouw. In 1965 werd de Vier
windenstraat gerekonstrueerd en verloor hij zijn oude profiel. In 1975 trofhetzelfde lot
de Willemstraat. Deze tweede rekonstruktie vormt een ernstige aantasting van het
Plan-Van Gendt. De Willemstraat, de straat die naar het station leidt en daarom een van
de belangrijkste straten uit het plan, verloor zijn typische boulevard-uiterlijk. Boven
dien werd de as van de straat verschoven naar het westen. Het Baroniemonument, dat in
1905 precies in deze as was opgericht raakte daarmee zijn oriëntatie kwijt. In 1974 ook
werd het nieuwe station gebouwd. Het oude gebouw stond in de as van de Wil
lemstraat, maar het nieuwe gebouw werd iets naar het oosten verplaatst.

In de tijd die hierop volgt zien we echter een herwaardering van het Plan-Van
Gendt. De inleiding hiertoe vormt het struktuurplan voor de binnenstad, dat vast
gesteld werd in 1976. De voorstellen voor dit struktuurplan waren reeds aan de bevol
king voorgelegd in 1973. Deze voorstellen werden nog eens verder uitgewerkt in het
Groenstructuurplan voor de binnenstad, dat werd aangenomen in 1982. In dit plan
wordt de singelring erkend als een van de belangrijkste groenelementen in de bin
nenstad. Bestaande boombeplanting moet daarom in stand worden gehouden en waar
nodig aangevuld. Wandel- en fietspaden zullen de boulevardfunktie van de Binnensin
gel moeten aanvullen. Tevens wordt in het plan voorgesteld de boombeplanting op de
door Van Gendt aangelegde radialen te herstellen. De Binnensingels zijn inderdaad op
nieuw ingericht en beter geschikt gemaakt voor fietsverkeer en voetgangers. Op enkele
plaatsen is de oude beplanting van de singelring en de radialen hersteld. Het terug bren
gen van de overige beplanting laat echter op zich wachten, we noemen hier met name de
Nieuwe Ginnekenstraat en de Nieuwe Haagdijk. In 1983 werden de Middellaan, de
Nieuwe Dieststraat en de Gasthuisstraat (tegenwoordig de Leuvenaarstraat genaamd)
opnieuw aangelegd op hun oude plaats. Het raster dat Van Gendt voor deze buurt ont
worpen had werd hiermee grotendeels hersteld. De straten zijn tegenwoordig 15 meter
breed in plaats van de vroegere 16 meter. De bebouwing is geschied in de vorm van
gesloten bouwblokken. De typische beplanting met een dubbele bomenrij hebben deze
straten nog niet teruggekregen. Eveneens in 1983 werd het gebied aan de Sluissingel
opnieuw ingericht. De bebouwing heeft echter in de plattegrond geen verband meer
met het oorspronkelijke plan van Van Gendt.

De uiteindelijke herwaardering van het Plan-Van Gendt zal sterk afhankelijk zijn
van de invulling te zijner tijd van het terrein van de Chassékazerne. Essentieel voor het
Plan-Van Gendt is het stelsel van dertig-meter-boulevards en zestien-meter-straten ge
groepeerd in de vorm van een eenvoudig raster. De huidige tendensen in de stedebouw
wijzen op een nieuwe waardering voor deze formele struktuur.
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