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Het Van Koolwijkpark (het voormalige 
Brabantpark) te Breda

Een generatieconflict in de stedenbouw1

door

GERARD OTTEN

Inleiding

Als we het hebben over parken in Breda denken we natuurlijk meteen aan het 
Valkenberg. Ook het Wilhelminapark en het Van Sonsbeeckpark vervullen met ver-
ve hun rol in het Bredase parkenstelsel. Andere parken zijn minder bekend. Vlak 
buiten de Singelgracht in Breda ligt het Van Koolwijkpark als een onbekend pareltje 
in het groen. Enigszins verscholen tussen villa’s met grote tuinen ligt hier de zoge-
naamde Engelse Tuin. Als we er een bezoek aan brengen zien we een vijver, omge-
ven door een terras en pergola’s, meer passend bij een paleis of een groot gebouw 
dan als element van een villapark. Voor de mensen die wat meer ingevoerd zijn in 
de geschiedenis van dit park is het Van Koolwijkpark, of het Brabantpark zoals het 
vroeger heette, vooral bekend als het park waar vlak na de Tweede Wereldoorlog de 
Claudius Prinsenlaan brutaal dwars doorheen werd gelegd.

Onder het ‘oude’ Brabantpark, of Van Koolwijkpark, om alle misverstanden te 
vermijden, verstaan we hierna het gebied tussen de Brabantlaan en de 
Lovensdijkstraat en tussen de Wilhelminasingel en de Beverweg. Het park bestaat uit 
het plantsoen langs de Wilhelminasingel (met de Poolse Kapel), doorsneden door de 
Claudius Prinsenlaan, relicten rond deze Claudius Prinsenlaan, het verborgen voet-
pad aan de achterzijde van de villa’s aan de Hertog Hendriklaan en de Brabantlaan, 
de voornoemde Engelse Tuin en een plantsoen tussen de Claudius Prinsenlaan en de 
Lovensdijkstraat, ten oosten van het bejaardencomplex Vredenbergh.

Op dit park zullen wij nu onze aandacht richten. Zoals hierna zal blijken is hier 
sprake van een dramatisch generatieconflict tussen stedenbouwkundigen van vlak 
voor en van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het park is kort voor de oorlog vol-
tooid en al korte tijd na die oorlog werd besloten de Claudius Prinsenlaan door het 
park te leggen. De oorspronkelijke aanleg van het villapark is nog maar met moeite 
te herkennen. In tijd liggen deze twee gebeurtenissen vlak bij elkaar, maar in deze 
korte tijdspanne is de visie op de stedenbouw ingrijpend veranderd. Opvallend is dat 
de burgerij, ook direct omwonenden, deze gang van zaken gelaten aanvaard heeft. 
Men zag wel dat, gegeven de nieuwe ontwikkelingen, er geen andere mogelijkheid 
was.

In het navolgende artikel zullen we eerst enkele woorden wijden aan het ont-
staan van villaparken in het algemeen om daarna in te zomen op de stedenbouwkun-
dige ontwikkeling van Breda. Daarna gaan we wat uitgebreider in op de plannen, 
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vanaf 1930, voor het villapark dat later de naam Brabantpark zou krijgen. Het ste-
denbouwkundig plan voor het villapark is ontworpen door de directeur van 
Openbare Werken, P.A.H. Hornix, die in zijn ideeën over het park sterk van me-
ning verschilde met de directeur van Beplantingen, C.M. van Koolwijk, die de 
groenaanleg ontwierp. Een belangrijk element in dit park was de zogenaamde 
Engelse Tuin, ontworpen door Van Koolwijk. In 1935 waren de villapercelen ge-
reed voor de verkoop. Uitvoerig zullen we ingaan op de ontwikkelingen, vlak ná de 
Tweede Wereldoorlog, die leidden tot de beslissing een nieuwe brede ontsluitings-
weg dwars door het park aan te leggen. In 1955 bereikte het park zijn huidige vorm 
en enkele jaren later kreeg het de nieuwe naam Van Koolwijkpark. Om de tekst niet 
te veel te belasten hebben we de biografische informatie over de spelers in dit drama 
naar het eind van het artikel verschoven.

Villaparken in Nederland

De oudste villaparken in Nederland werden in de eerste helft van de negentien-
de eeuw ontwikkeld door stadsbesturen om welgestelden een passende locatie te bie-
den voor de bouw van hun woning en hen zo binnen de gemeentegrenzen te hou-
den. Voorbeelden zijn het Willemspark in Den Haag, ontworpen door J.D Zocher 
jr. in 1856, en het Kenaupark in Haarlem, ontworpen door dezelfde J.D Zocher en 
diens zoon L.P. Zocher in 1868.2

Nadat in Nederland spoorwegen en tramlijnen werden aangelegd werd het voor 
bijvoorbeeld Amsterdamse welgestelden mogelijk in het Gooi of in Zuid-
Kennemerland te gaan wonen en in Amsterdam te blijven werken. De spoorlijn naar 
Bussum en Hilversum werd geopend in 1874 en vanaf 1878 werden rond het station 
Bussum villaparken aangelegd. Hilversum volgde dezelfde ontwikkeling. De aanleg 
van villaparken in het Gooi, Bloemendaal en Heemstede kwam tot aan de Eerste 
Wereldoorlog geheel voor rekening van particuliere bouwgrondmaatschappijen. Na 
de Eerste Wereldoorlog werden er in het Gooi ook villaparken aangelegd door ge-
meentebesturen.

Uit het voorgaande kunnen we tot de volgende definitie voor een villapark ko-
men: een gebied, bebouwd met villa’s, dat als één geheel is ontwikkeld, hetzij door 
een particuliere maatschappij, hetzij door een gemeente, waarvan de bestemming tot 
villaterrein beschermd wordt door erfpachtvoorwaarden, erfdienstbaarheden of een 
bestemmingsplan.3 Bij voorkeur is een villapark voorzien van een centraal gelegen 
park of plantsoen. Een villapark moet minstens een groen karakter hebben door 
wegbeplanting of royale groenstroken.

Breda als villastad

Al vanaf 1840 ontstond er rond de Duivelsbrug in Ginneken een spontane con-
centratie van villa’s met de uiterlijke kenmerken van een villapark.4 Na de ontman-
teling van de vesting in 1870 en later, werden rond de oude stad uitgebreide wijken 
aangelegd met singels, brede boulevards en ruime straten.
Vóór de Eerste Wereldoorlog was het beleid van het gemeentebestuur van Breda en 

Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009)



3

dat van de suburbane gemeenten erop gericht Breda tot een luxe woonstad te ma-
ken. Breda moest het Haagje van het Zuiden worden. Het beeld van de stad moest 
worden bepaald door parken en boulevards, door herenhuizen en villa’s. Het indu-
striegebied ten noorden van Breda ontstond meer ondanks dan dankzij het gemeen-
tebestuur. Tussen de twee wereldoorlogen constateren we een tweesporenbeleid. 
Breda moest verder worden ontwikkeld tot villastad, maar tegelijkertijd moesten ook 
industrieterreinen worden aangelegd en arbeiderswijken worden gebouwd. In deze 
tijd zijn in Breda diverse villaparken aangelegd. Behalve het Brabantpark, waar wij 
hierna uitgebreid op ingaan, zijn dat het Montenspark bij het Mastbos en de omge-
ving van het Heuvelplantsoen en de Laan van Mertersem in Princenhage. Ook in 
Ginneken werden aan de Ulvenhoutselaan veel villa’s gebouwd.

‘Na haar ontmanteling heeft Breda zich aanzienlijk uitgebreid. Industrie- en 
woonwijken, parken en singels werden aangelegd. Als geographisch midden van een 
belangrijk landschap, daarmede door vele verkeersmiddelen verbonden en ook door 
het vele natuurschoon, is Breda uitgegroeid tot een levendige industrie-, handels-, 
en toeristencentrum. Buiten de vestinggracht ligt de nieuwe stad. Ten Z.O. van de 
stad werden ruime parken en wegen aangelegd en verrees een fraai stadsdeel, één ge-

1. De kindertjes Otten tussen de tomatenplanten aan de zuidzijde van de Teteringsedijk aan het begin van 
de twintigste eeuw. Later werd, ten zuiden van dit perceel, het Brabantpark aangelegd. Foto: F. Otten. 
(Bron: Collectie Stadsarchief Breda)
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heel vormend met het schilderachtige Ginneken. Door deze planmatige uitbreiding 
is het karakter van Breda als pension- en villastad behouden gebleven, breede singels 
en wijdsche parken geeven het een deftig aanzien. Het Valkenberg. Het 
Wilhelminapark. (omringd door) voorname villawijken, een der mooiste parken van 
Nederland. Breda is de zetel van een bisschop. In den zomer concerten op den ver-
nieuwden beiaard. Voetbal- en tennisclubs, golfclub, hockey- en paardensport, wie-
lerbaan. Door een druk toerisme bloeit het hotelwezen, terwijl er veel renteniers en 
gepensioneerden wonen.’ Aldus een encyclopedie uit 1934.5

De Twaalf Apostelen

Het Brabantpark, het huidige Van Koolwijkpark, ligt vlak tegen het centrum 
van Breda aan. Het gebied is echter relatief laat tot ontwikkeling gekomen. Aan het 
begin van de twintigste eeuw lag het uiterst ongunstig ten opzichte van de stad.

In de periode 1869-1881 werden de Bredase vestingwerken geslecht.6 Aan de 
oostzijde van de stad werd een groot terrein gereserveerd als militair oefenterrein. In 
1898 werd hier de Chassékazerne gebouwd.7 Dwars door de geslechte vestingwer-
ken werd de Singelgracht gegraven. Een klein gedeelte van de geslechte vesting-
gronden lag buiten deze nieuw gegraven gracht. Evenwijdig aan de Singelgracht lag 
de oude Loopschans. De loop hiervan is nu nog te herkennen in de dubbele rij ei-
kenbomen door het Van Koolwijkpark. Deze Loopschans vormde de gemeentegrens 
tussen Breda en Teteringen. Het exercitieterrein van de Chassékazerne verhinderde 
echter een rechtstreekse verbinding van de binnenstad met het buitengebied pal ten 
oosten daarvan. De dichtstbijzijnde verbindingen waren de Wilhelminabrug en de 
Bosschebrug.

In 1892 ontwierp Leonard A. Springer het huidige Wilhelminapark.8 Het was 
zijn idee dit park uit te breiden tot aan de Teteringenstraat en zo een parkgordel 
rond Breda te leggen. De Wilhelminasingel bleef echter voorlopig een gebied van 
louter plannen. Het plan voor een elektrische tramlijn hier ging niet door en even-
min gelukkig een industrieterrein. In 1909 werd de cavaleriekazerne aan de 
Lovensdijkstraat gebouwd op terreinen die door de gemeente Breda ter beschikking 
gesteld waren aan het Rijk. Vervolgens maakte de directeur van Openbare Werken 
van Breda, W. van Veen, in 1915 een ontwerp voor een uitbreidingsplan, waarin 
ook de gronden rond de Loopschans waren opgenomen, maar ook dit plan werd 
niet uitgevoerd. Twee jaar later kocht de gemeente alle onverkochte domeingron-
den tussen de Lovensdijkstraat en de Teteringenstraat. De congregatie Alles voor 
Allen kocht één perceel om daar later het Sint Ignatiusziekenhuis te bouwen. 
Ondertussen bleef de Wilhelminasingel donker en eenzaam liggen en was deze weg 
slechts in trek als vrijerslaantje.9

Het gebied ten oosten van de Loopschans viel onder de plattelandsgemeente 
Teteringen. Deze besloeg een enorme oppervlakte. Hier lag rond de Lovensdijkstraat 
het gehucht of buurtschap Lovensdijk. Ondanks de ongunstige ligging vonden hier 
reeds voor de Eerste Wereldoorlog enige typisch suburbane ontwikkelingen plaats, 
zoals tuinbouw, de bouw van kleine arbeiderswoningen en de aanleg van voetbalter-
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reinen. Op oude luchtfoto’s kunnen we zien dat de hele streek tussen het 
Wilhelminapark en de Teteringsedijk in gebruik was door tuinbouwbedrijfjes. Zo 
dicht tegen de stad aan waren de Bredase en Teteringse hoveniers verzekerd van een 
gemakkelijke afzet van hun producten.

De grondprijzen waren hier blijkbaar niet zo hoog als elders rond de stad. 
Speculanten bouwden aan de Lovensdijkstraat enkele uiterst eenvoudige woningen 
met als gevolg dat de bewoners een heel eind moesten lopen om de bewoonde we-
reld te bereiken. Een spietje grond aan de Lovensdijk, op de hoek van de 
Loopschans, raakte in 1904 in handen van de Teteringse aannemer Hermanus 
Vriens.10 Hij bouwde hier een aantal huisjes met een perceelsoppervlakte van nog 
geen vijftig vierkante meter. Enkele jaren later verkocht hij de huisjes aan de 
Ginnekense bouwondernemer (‘eigenbouwer’) Johannes Segeren.11 In 1908 bouwde 
deze hier nog eens negen arbeiderswoningen.12 Later werd het aantal huisjes uitge-
breid tot twaalf en stond het rijtje bekend als de Twaalf Apostelen. De plee loosde 
op een beerput en de huisjes waren niet aangesloten op de waterleiding, maar had-
den drinkwater uit de pomp. Nog geen twintig jaar na de bouw werden ze om-

2. De topografische kaart, schaal 1:25.000, uit 1925 van het gebied waar later het Brabantpark of Van 
Koolwijkpark werd aangelegd. (Bron: Directie Ruimtelijke Ordening Breda, Bureau Cultureel Erfgoed)
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schreven als ‘krotwoningen’.13 De kwaliteit van de woningen was zó slecht dat de 
gemeente Breda ze na de annexatie van 1927 binnen een jaar aankocht om ze daarna 
te slopen.

In 1909 kocht de gemeente Breda een grote oppervlakte grond onder de ge-
meente Teteringen om daar de bouw van een cavaleriekazerne mogelijk te maken.14 
Een gedeelte van dit terrein werd overgedragen aan het rijk. De gemeente had meer 
grond gekocht dan hiervoor nodig was zodat de gemeente eigenaar bleef van enkele 
landerijen ten noorden van de Lovensdijkstraat. Zoals we al eerder schreven werd de 
bouw van de kazerne van 1909 tot en met 1911 in gedeelten aanbesteed.15 Het ter-
rein werd van de Cavaleriestraat afgescheiden door een fraai smeedijzeren hekwerk. 
In 1913 werden de gebouwen opgeleverd. De kazerne is opgezet volgens het zoge-
naamde paviljoensysteem waarbij sommige gebouwen in hun opzet en architectuur 
doen denken aan villa’s.

In 1913 voetbalde de voetbalvereniging Houdt Moedig Stand op een terrein 
van de gemeente Breda bij de cavaleriekazerne onder Teteringen.16 De vereniging 
werd echter opgeheven. In 1914 huurde de later zo bekende voetbalvereniging 
NAC het terrein.17 Deze voetbalclub leidt nog steeds een bloeiend bestaan, maar 
verhuisde in 1916 al weer naar een beter geoutilleerd terrein bij de herberg Het 
Ploegje onder Teteringen.18

Een weg over het Chasséterrein

Vanaf 1920 probeerde de gemeente toestemming te krijgen van het rijk om een 
weg dwars over het exercitieterrein van de Chassékazerne aan te leggen om de gron-
den aan de Wilhelminasingel beter te kunnen exploiteren.19 Het eerste voorstel van 
de directeur van Openbare Werken dateert van 1 april 1920. Hij stelde voor een 
weg aan te leggen van dertig meter breed, dezelfde breedte als bijvoorbeeld de 
Sophiastraat en de Nieuwe Ginnekenstraat. In 1929 drong W. van Veen er in de ge-
meenteraad op aan een verbindingsweg aan te leggen over het terrein van de 
Chassékazerne met een brug over de Wilhelminasingel. Dit zou in het belang zijn 
van de volkshuisvesting en van een regelmatige stadsuitbreiding. 

Het is er vóór de Tweede Wereldoorlog niet meer van gekomen. In 1932 von-
den er nog steeds onderhandelingen plaats tussen de gemeente Breda en het 
Departement van Defensie. Ook toen het Brabantpark al was aangelegd liep de zaak 
nog steeds. De weg zou aan moeten sluiten op de Lovensdijkstraat. In zijn nieuw-
jaarstoespraak van 2 februari 1934 zei burgemeester Van Sonsbeeck dat ‘de verbin-
ding der stadsdeelen over het Chasséterrein op eenigen afstand van de Gevangenis 
urgenter (werd) nu de gronden aan den Wilhelminasingel dit jaar wel nader tot hun 
exploitatie zullen worden gebracht.’20 Pas in 1936 werd er vergunning verleend de 
weg aan te leggen, maar in 1938 werd deze weer ingetrokken, ongetwijfeld onder de 
dreiging van de naderende Tweede Wereldoorlog.

Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009)



7

De Engelse tuinstadgedachte

In 1927 werden de gemeentegrenzen van Breda verder naar buiten verlegd. 
Tegelijkertijd was ing. W.F. Schaap uit Arnhem in opdracht van de gemeenten 
Breda, Ginneken en Bavel, Princenhage en Teteringen bezig aan het ontwerp van 
een gemeenschappelijk uitbreidingsplan voor de vier gemeenten.21 In de wandeling 
stond dit plan bekend als het Plan Schaap, naar zijn ontwerper. 

Het initiatief tot het uitbreidingsplan werd genomen door de inspecteur van de 
volksgezondheid te Den Bosch in 1922. In hetzelfde jaar werd het besluit genomen 
een gemeenschappelijk uitbreidingsplan op te stellen. In 1923 kreeg Schaap de taak 
opgedragen het plan te ontwerpen. Hij had toen al plannen ontworpen voor 
Arnhem en verschillende andere villasteden en villadorpen. Het uitbreidingsplan 
werd op 29 juni 1928 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Breda en op 
4 september van dat jaar definitief. Aan de uitvoering van het plan is tot 1942 ge-
werkt. Uiteindelijk is het maar voor een gedeelte uitgevoerd. Een grote handicap bij 
het bestuderen van Plan Schaap is dat het originele ontwerp nog niet is teruggevon-
den. De karige toelichting geeft bovendien weinig inzicht in de ware achtergronden 
van het plan.

We mogen er van uitgaan dat de Engelse tuinstadgedachte een grote invloed ge-
had heeft op het ontwerp van Schaap. In Nederland heeft de Engelse tuinstadbewe-
ging vooral invloed gehad op de vormgeving van de sociale woningbouw. Overal 
zijn tuinwijken en tuindorpen aangelegd. Wat we gemakkelijk over het hoofd zou-
den zien is dat het Engelse tuinstadidee een model aanreikte voor de ontwikkeling 
van een complete stad, dus een stad inclusief ontsluiting, industrieterreinen, woon-
wijken en villaparken.

Als wij de plattegronden van de Engelse tuinsteden Letchworth en Welwyn ten 
noorden van Londen bekijken vallen ons een aantal zaken onmiddellijk op. Het oor-
spronkelijke ontwerp voor de plattegrond van Letchworth Garden City werd gete-
kend in 1904. Opvallend is het formele karakter van de nieuwe tuinstad. Centraal 
ligt een brede, groene boulevard (Broadway) en een stadsplein (Town Square), 
waaromheen zich de belangrijkste openbare gebouwen bevinden. De boulevard 
loopt uit in een groot park (Norton Common). Dwars door de stad loopt de spoor-
lijn. Bij het station bevinden zich de winkels, gedeeltelijk in een winkelpassage (the 
Arcade). De stad omvat een industrieterrein, sociale woningbouw en huizen in rijen 
met meerdere onder één kap. Veel aandacht is besteed aan het groen in de stad. De 
woonhuizen zijn allemaal voorzien van voortuinen, van de weg gescheiden door ha-
gen. De wegen zijn beplant met bomen in een veelheid van soorten. Er werd streng 
toezicht gehouden op de kwaliteit van de architectuur. De nieuwe stad werd omslo-
ten door een land- en tuinbouwgebied (agricultural belt), dat een essentieel onderdeel 
uitmaakte van de opzet van de stad.

Ten zuiden van de stad treffen we echter ook een villapark aan, Letchworth 
Park, met daaraan grenzend een golfbaan. De huizen die hier gebouwd werden kun-
nen ternauwernood aangeduid worden als villa’s. De aanduiding landhuizen zou be-
ter passen. Het totale beeld dat zo ontstaat van Letchworth Garden City is dat van 
een groene stad, met veel bomen, parken en tuinen, met een afgewogen plattegrond 
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en esthetisch verantwoordde bebouwing, een vredige plaats te midden van de woeli-
ge tijden die Groot Brittannië op dat moment meemaakte op sociaal en maatschap-
pelijk gebied.

Welwyn Garden City werd ontworpen in 1920 en ook hier treffen we dezelfde 
kenmerken aan. In eigentijdse literatuur over tuinsteden wordt als een goed voor-
beeld van een tuinstad in Nederland het voorbeeld genoemd van Hilversum, en dan 
vooral de uitbreidingen onder leiding van de architect W.M. Dudok.22

Het Plan Schaap

Schaap begon met het ontwerpen van een ‘ceintuurlaan’ rond de stad. De reeds 
bestaande Krochtdijk, ten noorden van de Belcrum zou hierin opgenomen worden. 
In het zuiden zou hij samenvallen met de inderdaad aangelegde Franklin 
Rooseveltlaan (die aanvankelijk ook de naam Ceintuurlaan voerde) en de Johan 
Willem Frisolaan. Aan de oostzijde van Breda zou de ceintuurlaan de Driesprong 
moeten kruisen. Aan de westzijde van de stad zou hij ten oosten van de begraafplaats 

3. Het oorspronkelijke ontwerp van Schaap voor een villapark aan de Wilhelminasingel, vastgesteld in 
1928. In 1930 al had de directeur van Openbare Werken, Hornix, veel kritiek op dit plan 

 (Bron: Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-1945 (Afd. I-5), doos 292, map IV)
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Zuilen weer aan moeten sluiten op de Krochtdijk. De bebouwing van Ginneken, 
Princenhage en de Driesprong zou buiten de ceintuurlaan vallen. Deze ceintuurlaan 
was niet primair bedoeld als een verkeersweg, maar als een stedenbouwkundig ele-
ment. Schaap zei dat de gronden binnen de geprojecteerde ringbaan één geheel zou-
den moeten vormen en dat dit in de toekomst de nieuwe kern van Breda genoemd 
zou worden. 

Volgens de toelichting van Schaap uit februari 1928 zou het autoverkeer belang-
rijk toenemen. Er moesten daarom in het plan ruime profielen worden aangehouden 
voor de wegen. De wegbreedte zou binnen de bebouwde kom vijftien meter bedra-
gen. Langs de wegen moest beplanting worden aangebracht ter verfraaiing van het 
straatbeeld. Voortuinen moesten latere wegverbreding mogelijk maken. De totale 
wegbreedte voor de grote verkeerswegen binnen de bebouwde kom zou 26 á 30 
meter zijn. Er waren verschillende verbindingswegen van de ceintuurlaan naar de 
kern voorzien. De weg langs de Lovensdijk zou verder moeten lopen over het mili-
taire terrein van de Chassékazerne en uit moeten monden op het Kloosterplein. De 
latere Sint Ignatiusstraat wordt genoemd als verbinding van het station met de 
Driesprong.

Merkwaardigerwijs vond Schaap het overbodig in de nieuwe kern, binnen de 
ceintuurlaan dus, grote en dure terreinen voor park te reserveren. Hij was van me-
ning dat het Valkenberg, het Wilhelminapark en het Zandbergkwartier voldoende 
groenvoorziening vormden. De vreemdeling zou zich niet naar Breda begeven voor 
de stadsparken maar voor de bossen, het Mastbos en het Liesbos. Hier en daar had 
Schaap een plantsoen ontworpen. Het latere Brabantpark was zo’n plantsoen, be-
doeld om de bebouwing te verlevendigen. Breda moest in de visie van Schaap een 
harmonisch geheel gaan vormen. Bovendien was in zijn ogen de esthetische vorm-
geving van de bebouwing in het plan zeer belangrijk. Hij adviseerde dan ook een 
schoonheidscommissie te benoemen.

De crisis van 1929

In 1929 stortte de effectenbeurs van New York in. Dit zou de eerste crisis wor-
den die wereldwijde gevolgen had. In Nederland waren de effecten van de crisis niet 
direct voelbaar. In dat jaar was er in Breda dan ook geen wolkje aan de lucht, maar 
eind 1930 sloeg de crisis hier in alle hevigheid toe, aldus Vroukje Muntjewerff – van 
den Hul, die een uitgebreide studie maakte van de crisistijd in Breda.23

Uiteindelijk moest in 1938, twintig procent van de Bredase bevolking onder-
houden worden door de gemeenschap. In werkelijkheid, zegt Muntjewerff, was het 
aantal gezinnen dat moest leven van een laag inkomen nog groter. De crisis heeft 
tien jaar lang een zwaar stempel gedrukt op de Bredase samenleving. Achteraf gezien 
heeft men altijd makkelijk praten, maar voor de samenleving in de jaren dertig was 
dit de eerste keer in de geschiedenis dat men met een crisis van een dergelijke duur 
en omvang werd geconfronteerd. Het beleid van de gemeente Breda ten aanzien van 
de economische crisis moet vooral worden gezien in het licht van het liberalisme. 
De overheid greep niet in omdat men geloofde dat een crisis zich vanzelf zou her-
stellen. Overheidsbemoeienis was uit den boze, dacht men. Het Bredase gemeente-
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bestuur probeerde de crisis te bestrijden met de kennis die men nog had van vorige 
crises, die van vóór de Eerste Wereldoorlog. Eén van de instrumenten die men han-
teerde in Breda om de welvaart te verhogen was proberen gegoeden uit andere de-
len van Nederland te verleiden zich in Breda te vestigen. Met dit doel heeft de ge-
meente Breda het Brabantpark aangelegd. Pas ná de Tweede Wereldoorlog koos de 
overheid zonder meer voor de industrialisatie als instrument tot het verhogen van de 
welvaart.

In zijn nieuwjaarstoespraak van 25 januari 1933 zei burgemeester Van 
Sonsbeeck dat de economische omstandigheden in Breda niet verbeterd waren.24 De 
toestand vereiste grote zorgzaamheid. Van Sonsbeeck was van mening dat de vesti-
ging van gegoeden in Breda de bouwnijverheid en andere sectoren van de economie 
zouden bevorderen. ‘Weldoordachte aanleg van wegen en plantsoenen, (en een) aes-
thetische aanpassing aan onze schilderachtige omgeving zullen een gunstige trek naar 
onze stad bevorderen.’ In 1930 was het Grondbedrijf opgericht dat de bouwgrond 
van de gemeente moest gaan beheren en verkopen.25 Ook de Vereniging tot bevor-
dering van het Vreemdelingenverkeer Breda Vooruit had hierin een belangrijke taak.

Op 2 februari 1934 kwam Van Sonsbeeck nog eens uitgebreid terug op de 
bouwbedrijvigheid die zich volgens hem bevredigend bleef ontwikkelen.26 Het 
Grondbedrijf, dat in een gezonde toestand verkeerde, voldeed volgens hem steeds 
meer en meer aan zijn taak ‘om tot een behoorlijke aan de stad aansluitende bebou-
wing te geraken en deze te bevorderen.’ In deze nieuwjaarstoespraak kondigde Van 
Sonsbeeck de aanleg van het Brabantpark al aan. De ‘aesthetische groei en de aange-
name bewoonbaarheid van onze stad’ was belangrijk, evenals een ‘doeltreffende en 
fraaie ontplooiing der gemeente’.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 28 januari 1936 schetste de burgemeester inte-
gendeel een donker beeld van de werkloosheid in Breda.27 Desondanks hield het ge-
meentebestuur met grote moeite verzwaring van lasten tegen. Blijkbaar wilde men 
met lage belastingen gegoeden verleiden zich in Breda te vestigen en hier villa’s te 
bouwen. ‘Naar verschillende zijden moge Breda zich op gelukkige wijze ontvou-
wen.’28

Een villapark aan de Wilhelminasingel

De uitbreiding van Breda had tot dan toe vooral plaatsgevonden aan de zuidzij-
de van Breda, in de richting van Ginneken en het Mastbos. Men was blijkbaar van 
mening dat de uitbreiding van de stad concentrisch moest geschieden. Ook aan de 
oostzijde van Breda moest de stad uitgebreid worden en Schaap had hiertoe een vil-
lawijk ontworpen. De redenen hier een villawijk aan te leggen waren waarschijnlijk 
de relatief moeilijke bereikbaarheid (die minder van belang was voor de toekomstige 
bewoners van een villapark) en de aanwezigheid van de cavaleriekazerne met zijn 
villa-achtige paviljoens.

Schaap had oorspronkelijk aan de Wilhelminasingel een kleine stadswijk ont-
worpen, bestaande uit enkele brede, rechte straten met villabebouwing.29 Aan de 
singel had hij zich een plantsoen gedacht met twee vijvertjes. Op 16 mei 1930 be-
sloot de gemeenteraad een terrein ten zuiden van het Sint Ignatiusziekenhuis over te 
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dragen aan de Zusters van Roosendaal om daar een huishoudschool te stichten. 
Hierdoor was het noodzakelijk een nieuw uitbreidingsplan te maken voor het villa-
park. De huishoudschool is overigens nooit gebouwd.

Het parkje dat door Schaap was ontworpen tegen de singel, zou in verband met 
de tegenoverliggende grote, open terreinen van de Chassékazerne niet voldoende ef-
fect sorteren, aldus een latere toelichting van de directeur van Openbare Werken, 
P.A.H. Hornix.30 De uitgestrekte, tegen de stad gelegen militaire terreinen hadden 
voor Breda dezelfde functie van luchtzuivering als parken. Als deze terreinen te zij-
ner tijd door verplaatsing van de kazernes vrij mochten komen, zouden zij voor 
parkaanleg kunnen worden gereserveerd. In 1930 dacht men daarom op de plaats 
waar Schaap een woonwijk met grote huizen had gepland, een villapark aan te leg-
gen, dat men definieerde als ‘een openbare wandelplaats bebouwd met villa’s’.31 Er 

4. Het eerste ontwerp voor de definitieve uitvoering van het villapark is dit Plan A, gedateerd 23 april 
1930. Een tamelijk stijve en symmetrische stadwijk, doorsneden door brede straten, beplant met bomen 
en omzoomd door villa’s. Van Koolwijk had er geen goed woord voor over. Hij zag liever een groot, 
groen park. Plan B ademde ongeveer dezelfde sfeer. (Bron: Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-
1945 (Afd. I-5), doos 299A, map II)
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bestond op dat moment in Breda meer behoefte aan een villapark met veel groen en 
afwisseling in straataanleg, grotendeels bebouwd met kleinere landhuizen, dan aan 
een voorname woonwijk met kapitale huizen van hoge huurwaarde. De crisis was 
hier uiteraard schuld aan, maar dat zette men liever niet op papier.

Het ontwerpproces is uitvoerig gedocumenteerd. Het eerste plan geeft een zeer 
formele aanleg weer. In tweede instantie werden wat alternatieven vervaardigd, in 
een formele en een informele ordening. In derde instantie werden weer formele en 
informele opzetjes gemaakt. Uiteindelijk is toch gekozen voor een villapark in een 
informele ordening, met slingerende wegen en paden.

In 1930 werden door Hornix en door de directeur van Beplantingen C.M. van 
Koolwijk de eerste schetsen gemaakt voor het villapark. Hornix was directeur sinds 1 
januari 1930, eerder is er dus waarschijnlijk niet gewerkt aan het plan. Beide heren 
waren ongetwijfeld op hun gebied uiterst deskundig, maar ze waren het op geen en-
kele manier met elkaar eens. Het zal van burgemeester Van Sonsbeeck heel wat di-
plomatie gevergd hebben om uiteindelijk nog tot resultaten te komen. Het ontwerp 
mag dan ook gedeeltelijk op zijn naam worden geschreven.

Het eerste ontwerp voor de definitieve uitvoering van het villapark is waar-
schijnlijk het ‘Plan A’, getekend in opdracht van Hornix op 23 april 1930.32 We zien 
hier een tamelijk stijve en symmetrische stadswijk, doorsneden door brede straten, 
beplant met bomen en omzoomd door villa’s. In het midden lag een parkje met een 
architectonisch vormgegeven vijver met twee pylonen. Van Koolwijk had er geen 
goed woord voor over.33 Op 1 december 1930 schreef hij aan het college van burge-
meester en wethouders dat monumentale vijvers en pylonen een kunstzinnige be-
werking behoefden, die buitengewoon veel geld zou verslinden. Van Koolwijk was 
van mening dat men beter de groene ruimten bij elkaar kon voegen ‘tot één 
grootsch park, dat mede imponeert door zyn afmetingen.’34 Van Koolwijk heeft ook 
in 1930 tekeningen en perspectiefschetsen gemaakt voor het park aan de 
Wilhelminasingel.35 In juni 1931 bezocht Van Koolwijk in Delft enkele voordrach-
ten betreffende het behoud en de ontwikkeling van het landschapsschoon in 
Nederland.36 Hij liet toen zijn plannen voor het villapark zien aan professor Granpré 
Molière, ir. Van der Steur, H.F. Hartogh Heys van Zouteveen en andere volgens 
Van Sonsbeeck ‘grote goden’. Volgens Van Koolwijk spraken zij er zeer waarderend 
over. Van Koolwijk bewaarde deze plannen in zijn eigen archief. Later zijn deze 
waarschijnlijk verloren geraakt.

Hornix was van mening dat er binnen de gemeente Breda behoefte was aan een 
villapark, tevens wandelpark.37 Volgens hem was er voldoende vraag naar bouwter-
reinen om zo’n park mogelijk te maken. Vanwege stedenbouwkundige, economi-
sche en esthetische redenen was hij echter tegen het plan van Van Koolwijk. De 
straten waren te rechtlijnig en de ruimte van het park was te open in verband met de 
aanliggende singels en de ruimte van het Chasséterrein. Hornix citeerde het werk 
van J. Stübben, Der Städtebau uit 1890. Bij moderne villawijken, aldus Stübben, zien 
wij doorgaans een vrijere lijnvoering en meer bochtigere vormen dan bij de gesloten 
bouwblokken. Omdat de gebouwen rondom vrij staan, hoeven de bouwblokken 
niet regelmatig te zijn en het landschappelijke treedt meer op de voorgrond. De cor-
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respondentie werd door Van Sonsbeeck nauwlettend gevolgd en van potloodaante-
keningen voorzien.

Men krijgt haast het idee dat ze op de dienst Openbare Werken tijdens de crisis 
niet zoveel te doen hadden. Er zitten zó veel tekeningen in de dossiers, er zijn zó 
veel alternatieven, er zitten zó veel fasen in de besluitvorming, dat het wel lijkt of ie-
dereen zich uitgebreid wierp op het ontwerpen van dit villapark. Na een opmerking 
in de vergadering van de commissie van Openbare Werken op 7 februari 1931 pro-
duceerde Hornix niet minder dan drie ontwerpen: A, B en C.38 Het plan A was het 
hiervoor genoemde plan van 23 april 1930. Plan B ademde ongeveer dezelfde sfeer. 
Plan C week aanzienlijk af van de andere twee. Dit plan bestaat uit straten die lang-
gerekte bogen volgen, uiteraard beplant met bomen, en een klein parkje aan de zijde 
van de singel, geheel in de geest van Stübben. Hornix noemde plan C een ‘zoo- 

5. Plan C week aanzienlijk af van de plannen A en B. Dit plan is in de geest van de Duitse stedenbouwer 
Stübben, een zogenaamde romantische oplossing met een vrijere lijnvoering en meer bochtige vormen. 
De bouwblokken zijn niet regelmatig en het landschappelijke treedt meer op de voorgrond. (Bron: 
Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-1945 (Afd. I-5), doos 299A, map II)
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genaamde romantische oplossing’.39 Als het nieuwe villapark achter de cavalerieka-
zerne om verbonden zou worden met het bestaande Wilhelminapark, zei hij, zou 
één groot wandelpark zijn ontstaan. Door bebouwing was dit onmogelijk geworden 
en daardoor was de aantrekkelijkheid van plan C grotendeels verloren. Hornix had 
voorkeur voor plan A, Van Koolwijk voor plan B.

De planvorming verliep uiterst traag. Op 10 januari 1933 maakte Hornix het 
college er opmerkzaam op dat ‘hoe breeder en dus hoe fraaier het park wordt opge-
zet, des te grooter kans dat kapitaal-krachtige inwoners aangetrokken worden om 
zich hier te vestigen en zulks zal dan niet te berekenen baten voor de gemeente op-
leveren.’40 Het park zou bovendien in werkverschaffing uitgevoerd kunnen worden.

Een park in landschapsstijl 

Uiteindelijk werd pas in 1934 de knoop doorgehakt. Op 20 maart van dat jaar 
stuurde Hornix drie nieuwe ontwerpen aan het college, plannen 1, 2 en 3.41 Plan 1 
was een aangepaste versie van het eerdere plan B. Plan 2 was daarvan een variant, 

6. Uiteindelijk werd in 1934 gekozen voor dit plan van een park in landschapsstijl onder invloed van 
Stübben. De villa’s zijn gegroepeerd langs wegen die verlopen in langzaam gebogen vormen. De land-
huizen omsluiten met hun achtergevels het park. In het midden is een aanleg gepland met slingerende 
wandelpaden. Hier heeft de wandelaar een mooi uitzicht op de Grote Toren (Bron: Stadsarchief Breda, 
Secretariearchief 1926-1945, Afd. I-5, doos 292, map IV)
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maar met midden in het plan een parkje in landschapsstijl. Ontwerp nummer 3 was 
het ontwerp waar uiteindelijk voor gekozen werd. Op 27 maart stuurde het college 
een brief aan de commissie van toezicht op de openbare werken dat de voorkeur van 
het college uitging naar dit plan. Op 10 oktober werd het plan van het villapark aan 
de Wilhelminasingel door de gemeenteraad goedgekeurd.

Er zitten heel wat prachtig uitgewerkte tekeningen op dik papier en in kleur 
(potlood en plakkaatverf) in de dossiers. Volgens een zekere archivalische wet is ech-
ter het definitieve ontwerp niet als nettekening overgeleverd. Werkelijk uitgevoerde 
ontwerpen raken blijkbaar altijd kwijt, terwijl de niet uitgevoerde ontwerpen be-
waard blijven.

Op latere tekeningen zien we een villapark met alle kenmerken van een park in 
landschapsstijl. Het villapark is inderdaad ontworpen als een openbaar wandelpark. 
Op de tekeningen zijn de villa’s gegroepeerd langs wegen die verlopen in langzaam 
gebogen vormen. In het midden van het villapark is een parkaanleg gepland, ook 
weer met slingerende wandelpaden. Gedeeltelijk doorsneden deze de bouwblokken. 
Waarschijnlijk moeten we hier nog de invloed van Stübben in zien. Vanuit het cen-
trale grasveld had de wandelaar een mooi gezicht op de Grote Toren. Deze speelde 
dus ook mee in de compositie. De latere Brabantlaan en Lovensdijkstraat waren ont-
worpen als wegen met twee rijbanen. Het definitieve ontwerp was volgens Hornix 
een ontwerp zoals ‘thans’ de villaparken in het buitenland (met name in Duitsland) 
werden aangelegd.42 De landhuizen lagen aan de grote rijwegen, terwijl zij met hun 
achtergevels het openbare park omsloten. Deze waren volgens Hornix ‘zoodanig in 
het park (…) geprojecteerd, dat deze in plaats van het groen in den park-aanleg te 
onderbreken, daarin wisselende aspecten doen ontstaan.’43 De zijwaartse afstand van 
een vrijstaande woning of een blok tot de erfafscheiding moest minstens vier meter 
bedragen en de woningen moesten worden voorzien van een kap met schuine dak-
schilden.

In het plan zijn nog enkele gedachten te bespeuren die reeds eerder door 
Hornix waren geformuleerd.44 De bouwblokken grenzen aan de achterzijde aan een 
wandelweg waarvan de verharding volgens hem niet aan hoge eisen hoefde te vol-
doen. Het idee deze wandelwegen te gebruiken als uitrit voor garages aan de achter-
zijde van de bouwblokken is later gelukkig weer verlaten.

Landschapsarchitect en tuinhistoricus Eric Blok uit Wageningen heeft recente-
lijk de oorspronkelijke plannen voor het Brabantpark bestudeerd. Volgens hem is de 
villawijkopzet typisch voor die jaren.45 Denk aan plaatsen als Hilversum, Bussum, 
Wassenaar, Arnhem en Apeldoorn. We zien gebogen straten met veel groen en 
daarlangs de huizen. De groene plekken tussen de kavels is Blok ook tegengekomen 
bij bijvoorbeeld de ontwerpen voor het villapark Berg en Bos in Apeldoorn van 
landschapsarchitect K.C. van Nes. Ook dit park dateert uit de jaren dertig en ook 
hier is de vijver gegraven in werkverschaffing.

Zoals gezegd werd op 10 oktober 1934 het plan voor het villapark aan de 
Wilhelminasingel door de gemeenteraad goedgekeurd.46 In de toelichting op het 
voorstel betoogde het college van burgemeester en wethouders dat in het ontwerp 
rekening was gehouden met de modernste inzichten van hoe een villapark er uit 
hoorde te zien, zowel wat betreft de parkaanleg zelf als met de daarin te bouwen vil-
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7. De ontwerptekening, vervaardigd door Van Koolwijk, van het middenplantsoen uit juni 1936. 
Het uitzicht op de Grote Toren wordt ingekaderd door groepjes bomen en heesters, zoge-
naamde ’clumps’. De achtertuinen van de villa’s worden afgescheiden van het plantsoen door 
heggen. Deze harde structuur wordt verzacht door groepen van rododendrons. Opvallend zijn 
de kleurtjes in de beplanting. Waarschijnlijk zijn dit verschillende sierheesters (Bron: 
Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-1945, Afd. I-5, doos 423, map IV)
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la’s. Ook was rekening gehouden met de eisen van het moderne verkeer. Daarom 
lagen in het villapark de hoofdverkeerswegen langs de voorzijde van de villa’s, ter-
wijl het park zelf aan de achterzijde van de villa’s was geprojecteerd, zodanig dat de 
parkaanleg met de achtertuinen van de villa’s één groen complex zou vormen. Met 
dit villapark dacht het college tegemoet te komen aan de behoefte van dat moment 
aan een villapark met veel groen en afwisseling, grotendeels bebouwd met kleinere 
en grotere landhuizen.

De aanleg van het villapark

Op 27 mei 1932 stelde Hornix voor het terrein van het toekomstig villapark aan 
de Wilhelminasingel te egaliseren bij wijze van werkverschaffing.47 De werkzaamhe-
den werden onder andere uitgevoerd met een smalspoor met zes wagentjes. De 
werkverschaffing werd binnen drie maanden op 13 augustus beëindigd.

Het lijkt merkwaardig werkloze arbeiders tegen een hongerloontje in te zetten 
voor de aanleg van een villapark. Was de ellende die zij te verduren kregen nog niet 
genoeg en moesten zij later zien die dat het park dat zij met hard werken hadden 
aangelegd, bewoond zou worden door lieden die het toch al goed genoeg hadden? 
Vroukje Muntjewerff – van den Hul maakte een studie van de werkverschaffing in 
Breda in het Interbellum onder de veelzeggende titel ‘Bloed, zweet en tranen’.48 
Volgens haar heeft de werkverschaffing in Breda (en in de rest van Nederland) niet 
veel bijgedragen aan de oplossing van de hardnekkige werkloosheid. Wat haar opviel 
was de berustende houding van de gemeenteraad. Het probleem was te groot. Alleen 
maatregelen van de Rijksoverheid hadden een oplossing kunnen bieden. Als bijko-
mend voordeel van de werkverschaffing, aldus Muntjewerff, zagen tijdgenoten dat er 
werken tot stand kwamen van blijvende waarde, zoals de aanleg van parken.

In december 1934 stelde Hornix voor ook de aanleg van het gehele villapark in 
werkverschaffing uit te voeren.49 Op 10 januari 1935 schreef het gemeentebestuur 
aan de minister van Sociale Zaken dat het gemeentebestuur ‘in verband met de heer-
schende werkloosheid’ had uitgezien naar een geschikte gelegenheid voor werkver-
schaffing. ‘Daarvoor hebben wij een plan ontworpen voor den aanleg van een villa-
park aan den Wilhelminasingel.’50 Aan het ministerie werd het hier dus voorgesteld 
alsof de aanleg van het villapark louter het gevolg was van de werkverschaffing. In 
werkelijkheid lag de zaak toch wat gecompliceerder.

Ondertussen stonden er nog drie huisjes overeind van het rijtje van de Twaalf 
Apostelen. De vraagprijs voor deze huisjes was in de ogen van het gemeentebestuur 
te hoog en daarom zouden ze worden onteigend.51 De onteigening werd op 10 ok-
tober 1934 goedgekeurd door de gemeenteraad hetgeen op 14 juni van het volgende 
jaar nog eens werd bevestigd. De eigenaar, Van Gageldonk, had negen kinderen en 
volgens eigen zeggen altijd hard gewerkt. Hij had nooit steun getrokken en hij zou 
door de onteigening aan de armen worden overgeleverd. Uiteindelijk werden de 
huisjes bij raadsbesluit van 29 augustus 1935 aangekocht.52

Op 18 maart 1935 werd het plan voor de werkverschaffing goedgekeurd door 
de gemeenteraad.53 Het raadslid J.J.C.M. van Keep pleitte er voor de eikenbomen 
die de loop van de voormalige Loopschans aangaven te behouden. Die mooie eiken-
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bomen, die daar al meer dan een mensenleven stonden, mochten niet worden ge-
veld. Wethouder mr. E.L.H.M. van Mierlo antwoordde dat bij het personeel van de 
gemeente niet alle gevoel voor schoonheid en landelijkheid zoek was. Geboomte 
van honderd jaar oud zou niet worden omgehakt, er zou wel degelijk gebruik van 
worden gemaakt bij de parkaanleg.

De werkzaamheden vingen aan op 29 maart 1937.54 Gedurende 38 weken 
werkten er wekelijks gemiddeld 25 arbeiders.55 In maart 1936 was Van Koolwijk in 
de gelegenheid een mooie partij rododendrons en rozen tegen een aantrekkelijke 
prijs te kopen voor het park.56 De plantsoenen voor het villapark werden tussen 29 
maart en 26 augustus 1937 onder leiding van Beplantingen aangelegd.57 Ook werden 
er bomen geplant. In de beide kwekerijen van Beplantingen (aan de Lovensdijkstraat 
en de Heidebloemstraat) bevond zich een groot aantal behoorlijk zware bomen. Bij 
de nieuwe aanplant kon dan ook overgrote gedeelte uit eigen kwekerijen worden 
betrokken.58 Met de beplanting van het park werd verder gegaan op 14 maart 
1938.59 De wegen in het Brabantpark werden verhard met puin, waarschijnlijk wa-
ren zij afgewerkt met grint.60 In september 1938 was de aanleg van het Brabantpark 
voltooid.61

In deze jaren vielen de iepen slachtoffer aan de iepziekte. Bij nieuwe aanplant 
kwam de iep dan ook niet meer als straatboom in aanmerking. In deze periode 
plantte men in Breda, als er voldoende ruimte was volgens Van Koolwijk esdoorn, 
linde en acacia.62 We beschikken helaas niet over nauwkeurige opgaven van de oor-
spronkelijke beplanting van het park. Op de Lovensdijkstraat staan tegenwoordig zil-
veresdoorns in de middenberm. Deze zouden al dateren uit het midden van de jaren 
twintig en zouden er dus al gestaan moeten hebben toen het Brabantpark werd aan-
gelegd.63 Aan de Brabantlaan staan nog steeds Amerikaanse eiken uit de tijd van de 
aanleg van het villapark. Voor de overige wegen in het Brabantpark zijn waarschijn-
lijk oorspronkelijk lindebomen gebruikt. Op de Hertog Janlaan en de Hertog 
Hendriklaan staan op de oudste gedeelten tegenwoordig lindebomen die zijn her-
plant in de jaren vijftig. Oorspronkelijk hebben hier waarschijnlijk ook lindebomen 
gestaan. In het plantsoen tussen de Lovensdijkstraat en de Claudius Prinsenlaan ten 
oosten van het bejaardenhuis Vredenbergh staan ook lindebomen. Deze maakten 
oorspronkelijk deel uit van de wegbeplanting van de nu verdwenen straten achter de 
Engelse Tuin.

Het middenplantsoen, het centrale element van het villapark, werd ontworpen 
door Van Koolwijk. We beschikken over een fraaie tekening uit juni 1936 van dit 
deel van het park.64 Dit gedeelte werd doorsneden door wandelpaden. Over de gras-
velden heen had de wandelaar een mooi uitzicht op de Grote Toren. Het uitzicht 
werd ingekaderd door groepjes bomen en heesters, zogenaamde ’clumps’. Een van 
deze groepjes heeft de storm der tijden overleefd en staat nog steeds aan de noordzij-
de van de Claudius Prinsenlaan en bestaat uit beukenbomen.65 De achtertuinen van 
de villa’s werden afgescheiden van het plantsoen door heggen en om het park een 
meer natuurlijk aanzien te geven werd deze harde structuur weer verzacht door 
groepen rododendrons. Ook deze zijn hier en daar nog te vinden.
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In 1935 werden de eerste villapercelen verkocht. Het gemeentelijk Gasbedrijf 
plaatste straatlantaarns, die in deze periode in Breda nog werkten op gas. De kennis 
van elektrische verlichting was wel beschikbaar, maar gaslantaarns gaven mogelijk 
meer licht of men gaf uit oogpunt van exploitatie de voorkeur aan deze verlichting. 
In 1936 werd de straatverlichting in het villapark vanwege de bouw van de eerste 
huizen al weer uitgebreid.66 Niet alleen de wegen werden door straatlantaarns ver-
licht, maar ook de wandelpaden. Waarschijnlijk zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de kappen en de verlichtingselementen van de lantaarns langs de wan-
delpaden verwijderd. Op luchtfoto’s uit 1952 zien we dat er toen nog steeds gaslan-
taarns in het park aanwezig waren. De vormgeving van de lantaarnpalen was die van 
de jaren dertig maar langs de wandelpaden stonden toen alleen maar kale palen zon-
der lantaarn.

Door de aanleg van de Claudius Prinsenlaan in 1955 en de bouw van het bejaar-
denhuis Vredenbergh is de aanleg van het oorspronkelijke villapark voor een groot 
deel verstoord. De oorspronkelijke opzet is het beste te herkennen in het grote gras-
veld aan de zijde van de Wilhelminasingel tussen de Lovensdijkstraat en de 
Brabantlaan. We moeten de drukke Claudius Prinsenlaan natuurlijk even wegden-
ken, maar dan zien we een groot grasveld, omzoomd door kleine villa’s. Vanaf dit 
grasveld hebben we ook zicht op de open ruimte van de Trip van Zoutlandkazerne. 
Ook aan het begin van de Lovensdijkstraat en de Brabantlaan laat zich het oorspron-
kelijke idee nog goed lezen. Het meest gaaf bewaarde onderdeel is de zogenaamde 
Engelse Tuin.

8. Het nog bijna lege Brabantpark, gezien vanaf de Lovensdijkstraat, met gasverlichting. Foto Firma 
Schreurs (v/h firma Stutz), 1955. (Bron: Collectie Stadsarchief Breda)
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9. Een luchtfoto uit 1952 toont het Brabantpark nog in zijn oorspronkelijke opzet. De Brabantlaan en de 
Lovensdijkstraat zijn dubbele wegen met bomen op het midden. De Hertog Janlaan en de Hertog 
Hendriklaan hebben nog hun oorspronkelijke loop. Op de samenkomst van deze twee lanen staat de 
Beatrixboom. Aan de zuidzijde vormt het park ruimtelijk één geheel met de Trip van 
Zoudtlandtkazerne. Aan de noordzijde ligt het villapark open. De aantasting is echter reeds begonnen. 
De HTS aan de Lovensdijk is in aanbouw. (Bron: Collectie Stadsarchief Breda)
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De Engelse Tuin van Van Koolwijk

Het Brabantpark is ontworpen door Hornix als een villapark in landschapsstijl, 
met gebogen wegen en grote grasvelden. Het merkwaardige is dat Van Koolwijk 
vervolgens binnen dit villapark een formele tuinaanleg ontwierp, de zogenaamde 
Engelse Tuin. Eric Blok zegt in zijn reactie op de oorspronkelijke plannen dan ook 
dat je eigenlijk zou moeten spreken van een park in gemengde stijl in plaats van een 
park in landschapsstijl, aangezien er een geometrische tuin in werd opgenomen.67

Van Koolwijk beschouwde de Engelse Tuin als een van zijn meest geslaagde 
tuinontwerpen. Later kreeg dit gedeelte, terecht, de naam Van Koolwijkpark. Zoals 
gezegd werd de Engelse Tuin op Bouvigne in 1933 eveneens ontworpen door Van 
Koolwijk. Deze tuin sluit aan op de oudere, zogenaamde Franse Tuin. Deze laatste is 
aangelegd vóór 1907 door de toenmalige eigenaar van Bouvigne, mr. L.A.M. de 
Bruyn.68 Het is een formele tuin met vormsnoeiwerk van buxus en taxus gecombi-
neerd met rozen en rozenbogen met iets verdiept daarachter als ‘sunken garden’, een 
bassin met een coniferenhaag. In deze haag plaatste De Bruyn borstbeelden van faunen. 
Elders in de tuin vinden we beelden van engeltjes. Waarschijnlijk is de Franse Tuin 
door De Bruyn zelf ontworpen.

10. Binnen het villapark in landschapsstijl ontwierp Van Koolwijk in 1936 een formele tuinaanleg, de zoge-
naamde Engelse Tuin. Hij beschouwde deze als een van zijn meest geslaagde tuinontwerpen. Hornix 
vond het plan niet harmoniëren met de rest van het villapark. Van Sonsbeeck vond echter dat Van 
Koolwijk zijn gang moest kunnen gaan. (Bron: Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-1945, Afd. I-5, 
doos 299, map X)
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De naamgeving van de Engelse Tuin in het Brabantpark is dus wel enigszins 
verwarrend, maar de aanduiding is van het begin af aan gebruikt. ‘De naam Engelse 
Tuin, die het publiek gebruikt om dit parkgedeelte aan te geven, is waarschijnlijk af-
geleid uit de opzet van dit park, die zijn oorsprong vond in de zgn. cottagestijl, wel-
ke stijl Van Koolwijk het eerst toepaste als stadsplantsoen’, aldus zijn opvolger als di-
recteur der Beplantingen, Hein van Rooijen.69 Ook Eric Blok vindt de naam 
Engelse Tuin wel wat wonderlijk, maar aangezien de naam gebaseerd is op de ge-
bruikte cottagestijl en de aanwezigheid van een ‘sunken garden’ en omdat de naam 
in de tijd zelf gebruikt werd is het toch wel juist om die ook nu te hanteren.70

Op 4 april 1936 stuurde Van Koolwijk een ontwerptekening voor het noord-
oostelijk gedeelte van het park aan het college van burgemeester en wethouders.71 
Aan de achterzijde van de villapercelen van de latere Brabantlaan en Hertog 
Hendriklaan had hij een formele aanleg ontworpen in de vorm van een letter T met 
grasvelden, bloemenborders en een gemetselde vijver. Het idee van Hornix was ei-
genlijk om hier vrij eenvoudig een groot grasveld aan te leggen met enkele slinge-
rende wandelpaden. Op 8 april gingen Van Sonsbeeck, Hornix en Van Koolwijk ter 
plaatse kijken.72 Hornix vond de oplossing van Van Koolwijk niet harmoniërend 
met de rest van het villapark. Reeds in het verslagje van Van Sonsbeeck van dit ge-
sprek wordt de term ‘Engelsche Tuin’ gebruikt. Van Sonsbeeck vond echter dat Van 
Kooolwijk wat dit betreft zijn gang moest kunnen gaan. Hij zag namelijk ook enkele 
voordelen in de aanleg van de Engelse Tuin.

Eric Blok is van mening dat de Engelse Tuin door Van Koolwijk duidelijk be-
doeld is als een tegenhanger van het villapark.73 In het park vonden we bomen en 
heesters en in de tuin een veel meer gedetailleerde beplanting met kleine heesters en 
vaste planten. Het park was om te wandelen en de tuin nodigde om te verblijven en 
op een bankje te gaan zitten. Blok vergelijkt de Engelse Tuin met het Wantijpark in 
Dordrecht dat in 1937 in vergelijkbare vorm en stijl werd ontworpen door Dirk 
Tersteeg. Ook dit park is in werkverschaffing aangelegd.

In juli 1937 begon Van Koolwijk met de aanleg van de Engelse Tuin.74 Er werd 
een gewapend betonnen vijver aangelegd met tuinmuurtjes en een pergola. De met-
selwerken die in het zicht zouden blijven werden gemetseld met miskleurige bonte 
klinkers. De muurtjes werden afgewerkt met een halfsteens rollaag en in de muurtjes 
werden openingen uitgespaard voor planten. De voegen werden enigszins verdiept 
afgevoegd. In het muurtje achter de halfcirkelvormige vijver werd een beeldhouw-
werk aangebracht. De pergola werd geconstrueerd met kolommen opgetrokken uit 
dezelfde miskleurige bonte klinkers als de rest van het metselwerk en houten ribben. 
De huidige pergola met betonnen kolommen is van na de oorlog. De planten voor 
het park werden door de gemeentedienst Beplantingen in eigen beheer gekweekt en 
met uitzondering van de aanleg van de vijver, werden de werkzaamheden door de 
dienst zelf uitgevoerd.75 Banken en metalen papiermanden werden door jeugdige 
werklozen vervaardigd in de werkplaats van de Dienst voor Culturele 
Werklozenzorg.76 De vijver en de pergola’s werden nog in 1937 voltooid, in sep-
tember van het volgende jaar was de aanleg van het Brabantpark voltooid.

Eric Blok heeft de gaten in de muren voor muurbeplanting in de huidige situa-
tie niet kunnen ontdekken en het is dan ook de vraag of ze er ooit zijn geweest.77 
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Hij heeft wél geconstateerd dat de muur een grote variatie kent door de brokken na-
tuursteen die als decoratie zijn opgenomen in het metselwerk. Hij vindt dit bijzon-
der fraai. De eenheid van muurwerk en pergola is in de huidige situatie nog steeds 
volgens de oorspronkelijke bedoeling. De huidige witte staanders zijn niet verkeerd 
want ze maken de pergola tot een opvallend element, zoals ook oorspronkelijk was 
bedoeld.

Op de ontwerptekening van Van Koolwijk uit 1936 staat volgens Blok heel veel 
beplanting aangegeven in felle kleuren. Waarschijnlijk betreft het hier dus niet alleen 
rododendrons maar ook veel meer verschillende sierheesters, ‘ook bladverliezende. 
Rododendrons zijn echter duurzamer. Dat kan er de reden van zijn dat de rododen-
drons de tand des tijds hebben doorstaan en andere sierheesters inmiddels zijn versle-
ten en opgeruimd. De oude foto’s van vóór de Tweede Wereldoorlog tonen een 
zeer gevarieerde en kleinschalige beplanting. Dat moet heel erg mooi en aangenaam 

11. Het beeldhouwwerk van 
Lukas van der Meer bij 
de vijver. Het staat be-
kend als De Waterspuwer 
en stelt twee jongetjes 
voor met een zeedier. De 
foto moet vlak na de op-
levering in 1938 gemaakt 
zijn door Van der Meer 
zelf. (Breda’s Museum, 
collectie Lukas van der 
Meer)
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gezicht geweest zijn’. Blok meent dat het Brabantpark en de Engelse Tuin heel goed 
pasten in hun tijd. Er was hier duidelijk veel aandacht voor de beplantingen zoals dat 
in de jaren dertig nog gebeurde. Typerend voor die tijd is ook het stempel dat de di-
recteur Beplantingen op een park kon zetten. Dat zie je ook in andere gemeenten 
gebeuren, zoals bijvoorbeeld Den Haag. Het ontwerpen van een park was in die ja-
ren nog een ambacht en vergde een grote beplantingskennis. Van Koolwijk hoorde 
tot een oudere generatie landschapsarchitecten die opgeleid waren als kweker en van 
daaruit waren gaan ontwerpen, aldus Blok.

In de Engelse Tuin staan tegenwoordig nog op de vier hoeken rond het kruis-
punt waar de vier grasvelden bij elkaar komen vier grote lindebomen uit de tijd van 
de aanleg.78 Achter de pergola op het terras boven de vijver staat een bosje van in-
landse en Amerikaanse eiken uit diezelfde periode. Waarschijnlijk was het de bedoe-

12. De plannen voor het Brabantpark en de Engelse Tuin werden getoond op een rondreizende tentoonstel-
ling van werk van leden van de Bond van Nederlandsche Tuinarchitecten, in 1940 ook in Breda te zien. 
We zien hier de gewapend betonnen vijver met tuinmuurtjes en de pergola. Het metselwerk is gemet-
seld met miskleurige bonte klinkers. De pergola heeft eveneens kolommen van miskleurige bonte klin-
kers, met houten ribben. (Bibliotheek Wageningen Universiteit, Speciale Collecties)
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ling van Van Koolwijk hier een soort coulisse van zware beplanting aan te brengen 
om de vijver beter tot zijn recht te doen komen. Ook de tulpenbomen ten zuiden 
van de Engelse Tuin stammen uit de periode van de aanleg.

Het beeldhouwwerk bij de vijver werd vervaardigd door de beeldhouwer Lukas 
van der Meer. Hij werkte bijna dertig jaar mee aan de restauratie van de Grote Kerk. 
Het beeldje staat bekend als De Waterspuwer, ook wel als Jongetjes met Dolfijn. 
Volgens de kenner van de kunstobjecten in de Bredase openbare ruimte, Adriaan 
van Beek, heeft het zoontje van de beeldhouwer Dio Rovers model gestaan.79 De 
kinderen staan voor onschuld. Volgens Van Beek is het dier geen dolfijn maar waar-
schijnlijk een zeeleeuw. Volgens Ron Dirven, die een artikel schreef over Van der 
Meer, is de expressie op het gezicht van het knielende jongentje raak getroffen.80 
Het beeld heeft helaas nogal geleden door de tand des tijds. 

13. Een andere foto van de Engelse Tuin van de rondreizende tentoonstelling van werk van leden van de 
Bond van Nederlandsche Tuinarchitecten uit 1940. De foto’s geven ons een goed beeld van de Engelse 
Tuin vlak na de opening. (Bibliotheek Wageningen Universiteit, Speciale Collecties)
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Al in een vroeger stadium was er in Breda aandacht voor de zogenoemde mo-
derne toegepaste kunst.81 Op verschillende plaatsen in de stad werd tijdens het 
Interbellum beeldhouwwerk aangebracht aan werken van openbaar nut zoals brug-
gen, een watertoren, het stadhuis en dus ook, zoals hier, in parken. Een goed voor-
beeld was de Haagpoortbrug, die vernieuwd werd in 1928. Er werden vier beeld-
houwwerken van Theo van Reijn op aangebracht. Opvallend waren ook de moder-
ne lantaarns en het smeedwerk. In 1966 werd de brug afgebroken, maar het 
beeldhouwwerk bevindt zich na vele avontuurlijke omzwervingen, in het Breda’s 
Museum. Op het Stadserf, het pleintje achter het stadhuis, dat in 1925 nieuw werd 
aangelegd, staat het bekende beeldje van de turfschipper van Gra Rueb. De waterto-
ren in de Belcrum werd in 1935 geopend door burgemeester Van Sonsbeeck. Dit 
gebouw vormt een stedenbouwkundig aandachtspunt in de wijk en de ingang wordt 
versierd met beeldhouwwerk van de Bredase beeldhouwer Gerard van Aalst.82 In al 
deze projecten om de stad te verfraaien heeft burgemeester Van Sonsbeeck een be-
langrijke rol gespeeld.

De architectonische tuinstijl

De naam Engelse Tuin is verwarrend. Meestal worden parken in Engelse land-
schapsstijl met wegen in de vorm van lange lussen en groepjes bomen die informeel 
zijn gerangschikt op groene grasvelden, aangeduid als een Engels park zoals bijvoor-
beeld de Engelse Tuin op Bouvigne. Een formele aanleg wordt juist vaak aangeduid 
als Frans. De Franse Tuin op Bouvigne is hiervan een voorbeeld. Waarschijnlijk 
heeft Van Koolwijk, toen hij het had over een Engelse Tuin, gedacht aan de grote 
tuinen rond de toenmalige moderne Engelse villa’s, ontworpen in een strakke tuin-
stijl.

De Engelse Tuin in het Brabantpark moeten wij rekenen tot de architectonische 
tuinstijl. Merkwaardig genoeg werd deze stijl vooral toegepast bij tuinen rond een 
paleis, landhuis of villa. Carla S. Oldenburger-Ebbers, Anne Mieke Backer en Eric 
Blok definiëren in hun Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur de 
structuurkenmerken van de architectonische tuinstijlen als sterk gerelateerd aan de 
plattegrond, de stijl en de functie van het huis of andere bouwkundige elementen.83 
Dit element ontbreekt dus opvallend in de Engelse Tuin in het Brabantpark. De an-
dere kenmerken die Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok noemen, herkennen we 
echter zonder enig probleem terug. De tuinen in de architectonische tuinstijl zijn 
vaak naar binnen gericht. De assen liggen vaak in ongelijke assenstelsels en worden 
gevormd door geplaveide paden, grasparterres, moderne zichtkanalen en cascades 
(watervallen), bassins van metselwerk, met terrastrappen, balustrades en bloembak-
ken. De architectonische tuinstijl wordt volgens de auteurs gecompleteerd door 
tuinvazen, beelden en kleine bouwkundige elementen als tuinhuizen en pergola’s. 
Als voorbeeld van een park dat geheel in cottagestijl is aangelegd noemen 
Oldenburger-Ebbers, Backer en Blok uiteraard het Brabantpark en Van Koolwijk als 
voorbeeld van een tuinarchitect in de nieuwe architectonische stijlen.84

Eric Blok en Birgit Lang zeggen in hun Villatuinen in Nederland, 1900-1940 dat 
de architectonische stijl voornamelijk toegepast is in villatuinen en niet in parken.85 
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Soms zijn in grotere wandelparken volgens hen wel architectonische deeltuinen te 
vinden, een situatie die wij herkennen in de Engelse Tuin die deel uitmaakt van het 
Brabantpark. Tuinen in architectonische stijl zijn in Nederland aangelegd in de peri-
ode tussen 1900 en 1940. Een architectonische aanleg blijft ook bij verwaarlozing of 
modernisering vaak herkenbaar menen de auteurs, omdat hagen en bouwwerken die 
niet vanzelf verdwijnen en waarvan de verwijdering kostbaar is, de structuur in be-
langrijke mate bepalen.

Het bekendste park in architectonische tuinstijl in Nederland is het park rond 
het Vredespaleis in Den Haag dat werd ontworpen door T.H. Mawson in 1913.86 

14. Deze tekening uit 1936 van Van Koolwijk toont het oorspronkelijk ontwerp van het villapark in al zijn 
glorie. In september 1938 was de aanleg van het park voltooid. Het kreeg de naam Brabantpark. (Bron: 
Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-1945, Afd. I-5, doos 423, map IV)
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Het centrale element in dit park is het Vredespaleis en de aanleg is dan ook geheel 
op dit paleis betrokken. Een ander bekend ontwerp is de Hoge Vuursche die in 
1910 door Dirk Tersteeg in Baarn is aangelegd.87 Tersteeg heeft heel veel tuinen 
ontworpen in deze stijl.

Het Bilderdijkpark in Bussum is een voorbeeld van een openbaar park in archi-
tectonische tuinstijl maar dan zonder centraal gelegen paleis of landhuis. Het werd in 
1930 ontworpen door J. Gerber.88 De architectonische tuinstijl is blijkbaar ook een 
zeer geschikte stijl voor het ontwerpen van begraafplaatsen. Verschillende begraaf-
plaatsen in het westen van Nederland zijn in deze stijl ontworpen. Een voorbeeld 
van de architectonische tuinstijl in Breda behalve Bouvigne en het Van 
Koolwijkpark, is de begraafplaats de Bieberg die in 1944 werd ontworpen door 
J.T.P. Bijhouwer.89

‘Een van de schoonste parken in verren omtrek’

In zijn jaarverslag over 1939 constateerde Van Koolwijk met tevredenheid dat 
men van vele zijden bewondering voor de Bredase parken toonde, welke bewonde-
ring volgens hem in niet geringe mate bijdroeg tot het vreemdelingenbezoek aan 
Breda.90 In het boekwerk Zóó is Noord-Brabant van Vincent Cleerdin wordt in het 
hoofdstuk ‘Breda, een prettige woon- en vacantiestad’ terloops aandacht besteed aan 
het Brabantpark.91 ‘Talrijke prachtige plantsoenen en parken, waaronder het onver-
gelijkbare Valkenberg (…), het heerlijke Wilhelminapark (…) en vooral het pas ge-
reed gekomen Brabantpark, dat vooral in den zomer door zijn weelderigen bloe-
menschat en de keurig aangelegde vijvers en pergola’s een waren lusttuin is gewor-
den, vormen een bezit, dat men zelfs in grootere steden tevergeefsch zal aantreffen.’92

 De plannen voor het Brabantpark en de Engelse Tuin werden getoond op een 
rondreizende tentoonstelling van werk van leden van de Bond van Nederlandsche 
Tuinarchitecten, zoals hierboven al gemeld. Deze deed op zijn rondreis ook Breda 
aan. Op zaterdag 27 juli 1940 werd de tentoonstelling in de Rooms-Katholieke 
Openbare Leeszaal aan het Van Coothplein geopend door burgemeester Van 
Slobbe.93 Hij herinnerde er aan dat voor Breda, dat zo afhankelijk was van het 
vreemdelingenverkeer, de parkaanleg een belangrijk onderdeel was. Hij wijdde ook 
een woord van lof aan de directeur van Beplantingen Van Koolwijk, onder wiens 
leiding de stadsparken zo keurig verzorgd werden. Van Koolwijk op zijn beurt prees 
burgemeester Van Slobbe omdat deze een open oog had voor de stedelijke beplan-
tingen. De foto’s die getoond werden op deze tentoonstelling worden nu bewaard 
op de afdeling Speciale Collecties van de universiteit in Wageningen. Ze geven ons 
een goed beeld van de Engelse Tuin vlak na de opening.

Een uitvoerige beschrijving van het Brabantpark treffen wij aan in het Dagblad 
van Noordbrabant en Zeeland van 8 augustus 1940.94 Het artikel herinnert nog eens aan 
de oorspronkelijke plannen van Van Koolwijk het eigenlijke park vlak bij de 
Singelgracht aan te leggen en het villapark daar om heen te draperen. Intussen had 
Van Koolwijk achter aan de oostzijde van het villapark een park aangelegd ‘dat tot 
een van de schoonste werd, dat men in verren omtrek kan bewonderen.’95 Men zou 
het een Engelse Tuin kunnen noemen, al geeft die uitdrukking volgens het artikel 
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niet helemaal weer wat hier tot stand werd gebracht. Het park was verdeeld in drie 
grote, gladgeschoren, rechthoekige gazons. Deze werden omzoomd door bloembor-
ders, ‘die door haar rijke en geraffineerde kleurschakeeringen en kleurcombinaties 
wonderschoon aandoen.’ De gazons werden aan het einde afgesloten door hoger 
aangebrachte pergola’s. Voor het grote gazon dat dwars ten opzichte van de beide 
andere ligt, bevinden zich twee waterbassins. Het ene ligt hoger dan het andere en is 
daarin geplaatst. Het metselwerk van de bassins is in het midden verrijkt met een 
kunstig gebeeldhouwde spuwer, een beeldgroepje van Lucas van der Meer. ‘Met dat 
alles heeft de heer Van Koolwijk een geheel verkregen, dat terecht een ieders groote 
bewondering gaande maakte. Als men dit park niet gezien heeft, dan heeft men 
Breda niet gezien, zouden wij haast durven zeggen.’96

De naam Brabantpark

In 1935 werd in Tilburg het tijdschrift Brabantia Nostra opgericht dat de kern 
vormde van de gelijknamige beweging. Jan van Oudheusden die promoveerde op de 
geschiedenis hiervan, zegt dat het ideeëncomplex van Brabantia Nostra niet eenvou-
dig samen te vatten is.97 De beweging streefde naar het behoud van het eigen 
Brabantse volkskarakter inclusief de cultuur, het geloofsleven en het overgeërfde 
streekeigene maar dan wel vanuit een besef van oude glorie en vanuit een gevoel dat 
deze overgeleverde waarden van buitenaf en van binnenuit werden bedreigd. 

15. De enige bekende afbeelding van het centrale grasveld van het Brabantpark. Na de oorlog werd hier de 
Claudius Prinsenlaan aangelegd. (Collectie Stadsarchief Breda)
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Steekwoorden waren Brabant, orde, Nederland, katholiek, volk en volksgemeen-
schap. De nadruk werd gelegd op het streekeigene. Het blad waarschuwde tegen de 
trek van het platteland naar de stad en de komst van industrie. Nieuwbouw en aan-
leg van wegen tastten de schoonheid van het landschap aan.

Op 30 mei 1936 nam Van Sonsbeeck afscheid als burgemeester van Breda om 
commissaris van de Koningin in Limburg te worden. Op 3 augustus 1936 werd 
B.W.Th. van Slobbe geïnstalleerd als zijn opvolger.98 In diezelfde maand waren de 
eerste huizen in het nieuwe villapark in aanbouw. Op 19 augustus stelde het college 
van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daarom enkele straatnamen voor, 
maar een week later deelde Van Slobbe de gemeenteraad echter mee dat de voorge-
stelde namen al bestonden in de gemeente Ginneken.99 Hij deed daarom het voorstel 
de wegen de namen Brabantlaan, Hertog Hendriklaan en Hertog Janlaan te geven. 
Het voorstel werd zonder discussie aangenomen en werd zonder voorliggende stuk-
ken gedaan waardoor een motivatie ontbreekt.

Moeten wij veronderstellen dat Van Slobbe beïnvloed was door de ideeën van 
Brabantia Nostra? Wij beschikken niet over ander feitenmateriaal om deze bewering 
te staven. Eerder lijkt het dat Van Slobbe zo probeerde met eenvoudige middelen 
een eigen karakter aan het villapark te geven. We kunnen ons wél afvragen of ele-
menten uit de ideologie van Brabantia Nostra zoals het streven naar het behoud van 
traditionele waarden, waardering voor de eenvoud van het platteland en kritiek op 
inbreuken op de historische schoonheid, invloed gehad hebben op de stedenbouw-

16. Een ingekleurde prentbriefkaart van het Brabantpark uit de periode 1940-1945. Het groen op de ach-
tergrond is de tuin van het Sint Ignatiusziekenhuis aan de Wilhelminasingel. (Collectie Stadsarchief 
Breda)
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kundige vormgeving en de architectuur van de villa’s in het Brabantpark.100 Zoals 
gezegd was de aanleg van het villapark in september 1938 voltooid. Op 16 septem-
ber stelde het college de raad voor het park Julianapark te noemen. In zijn vergade-
ring van 22 september vond de gemeenteraad dit voorstel niet erg geslaagd.101 Men 
vreesde verwarring met het Burgemeester Van Sonsbeeckpark aan de Julianalaan. In 
de discussies werd meteen de naam Brabantiapark of Brabantpark voorgesteld. 
Zonder stemming werd besloten het park inderdaad het Brabantpark te noemen.

De villa’s

Nadat de aanleg van het villapark was voltooid konden de terreinen door de ge-
meente als bouwgrond worden verkocht. Het uiterlijk van het toekomstige villapark 
was voor een groot deel bepaald door de bebouwingsvoorschriften die, samen met 
het uitbreidingsplan, op 10 oktober 1934 door de gemeenteraad waren vastgesteld.102

Bij tijd en wijle had men zich afgevraagd of er in Breda geen schoonheidscom-
missie moest komen. Al in 1929 zei de toenmalige directeur van Openbare Werken 
J. Elich, dat de bebouwing van het uitbreidingsplan (het Plan Schaap) ‘aan zekere ei-
schen van schoonheid zal (moeten) voldoen, daar hierdoor in niet geringe mate de 
aantrekkelijkheid wordt bevorderd, die Breda reeds zoo lange jaren op inwoners en 
niet-ingezetenen uitoefent. Door de natuur reeds begiftigd met een schoone omge-
ving zal in goede, aesthetische en architectonische banen geleide bebouwing niet na-
laten haar invloed te doen gelden bij de keus van deze gemeente als woonplaats.’103 
In 1936 werd er nogmaals op aangedrongen dat er in Breda een schoonheidscom-
missie zou komen. Hornix schreef nu als directeur van Openbare Werken dat de zo-
genaamde Bauberatung die door hem persoonlijk werd behandeld, amper tot klach-
ten had geleid en evenmin de stedenbouwkundige ontwikkeling der gemeente had 
benadeeld. In de eerste plaats valt hieruit op te maken dat Hornix blijkbaar erg ge-
oriënteerd was op de stedenbouwkundige praktijk in Duitsland. In de tweede plaats 
vond hij het blijkbaar belangrijk de welstand in Breda in eigen hand te houden.

Door de aanleg van de Claudius Prinsenlaan na de Tweede Wereldoorlog en de 
bouw van storende complexen aan de Brabantlaan en de Lovensdijkstraat kunnen 
wij ons nu moeilijk nog een voorstelling maken van de sfeer die men nastreefde in 
de bebouwing van het nieuw aangelegde Brabantpark. Het park moest een oase van 
rust worden waarin villa’s verscholen lagen te midden van uitbundig groen. De af-
metingen van de huizen en de percelen zou bescheidener worden dan die in het 
Montenspark. Bovendien stelde men zich hier voornamelijk bakstenen landhuizen 
voor met schuine pannendaken. Volgens de bebouwingsvoorschriften mochten in 
het villapark geen woningen met winkels, werkplaatsen, opslagplaatsen of inrichtin-
gen vallend onder de Hinderwet worden gebouwd. Dit is een voorschrift dat overal 
door ontwikkelaars van villaparken werd opgelegd aan de kopers van hun bouwter-
reinen. Het gedeelte van het Brabantpark dat voor de Tweede Wereldoorlog is ont-
wikkeld is bebouwd in een zogenaamde open bebouwing. Volgens de voorschriften 
moest hieronder worden verstaan vrijstaande woningen of vrijstaande blokken van 
twee woningen, terzijde waarvan de ruimten onbebouwd moesten worden gelaten. 
Het gemeentebestuur wilde hier geen modernistische villa’s met platte daken heb-
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ben. De woningen moesten volgens de bebouwingsvoorschriften worden voorzien 
van een schuine kap met een dakhelling van 45 graden.

Ook het groene karakter van het villapark werd door de bebouwingsvoorschrif-
ten gewaarborgd. De ruimte tussen de voorgevelrooilijnen en de grens van de weg 
moest volgens de voorschriften ‘als voortuin worden gebezigd en als zoodanig in or-
delijken staat worden gehouden’. Ook de zij- en achtererven moesten ‘als tuin wor-
den gebezigd’. De voortuinen moesten van de weg worden gescheiden door door-
zichtige hekken met metaalgaas bespannen zodat ze geschikt zouden zijn voor haag-
begroeiing. De hoogte van deze hekken mocht (en mag naar wij aannemen) niet 
minder dan zestig centimeter en niet meer dan één meter twintig bedragen. De af-
scheidingen tussen de particuliere erven onderling mocht eveneens niet hoger dan 
één meter twintig zijn. Ook aan de zijde van de plantsoenen en de wandelwegen 
moesten doorzichtige hekken met metaalgaas voor haagbegroeiing worden opge-
richt. In de bebouwingsvoorschriften worden verder allerlei minimummaten gege-
ven voor de breedten van de woningen, de oppervlakte daarvan en de afstanden tus-
sen de woningen onderling.

In een advertentie uit 1939 laat het Gemeentelijk Grondbedrijf op een kaartje 
zien wat voor gronden in Breda te koop waren.104 In het Montenspark konden land-
huizen in het bos worden gebouwd. Het Brabantpark was bedoeld voor wat be-
scheidener landhuizen en in Boeimeer zouden landhuizen gebouwd worden in blok-
bouw, in blokken van vier of vijf woningen. Allereerst werden de terreinen ver-
kocht die uitzicht hadden over het grasveld aan de zijde van de Wilhelminasingel. In 
oktober 1935 was hier het eerste perceel verkocht. F. van Aalst werd eigenaar van 
een bouwterrein voor twee landhuizen aan de Hertog Janlaan.105 Hij kreeg de grond 
tegen een iets gereduceerde prijs om de verkoop van de overige grond te stimuleren. 
Op 28 november 1935 besloot de gemeenteraad een groot perceel aan de 
Brabantlaan te verkopen aan Bouwbureau Korteweg voor de bouw van twee blok-
ken ‘dubbele landhuizen’, dat wil zeggen twee woningen onder één kap.106 
Korteweg bouwde hier zijn bekende typische solide Korteweghuizen. Vanwege de 
oude vestinggracht hadden deze huizen wel een zwaardere fundering nodig. In 1938 
werden nog twee percelen aan de Hertog Janlaan verkocht.107 Hierop werden twee 
traditionalistische villa’s gebouwd, allebei ontworpen door de jonge architect Frans 
Mol. Van deze architect zullen we later nog horen. Hij heeft ook na de Tweede 
Wereldoorlog veel gebouwd in het Brabantpark.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stonden er in het Brabantpark 
in totaal drie blokken van twee-onder-een-kapwoningen aan de Brabantlaan en vijf 
villa’s aan de Brabantlaan, Hertog Hendriklaan en Hertog Janlaan.108 Het gevestigde 
architectenbureau Korteweg, Verwoerd en Temme nam twee villa’s en twee blok-
ken ‘dubbele landhuizen’ voor zijn rekening. Dit bureau bouwde in een verant-
woorde mengeling van traditionalisme en modernisme geïnspireerd op de 
Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright die in Europa veel navolging vond. 
Architect Frans Mol was verantwoordelijk voor het ontwerp van twee villa’s. Hij 
was een aankomend architect maar hij bouwde juist wat meer traditionalistisch.109 
Het ‘landhuisje’ uit 1938 op Hertog Janlaan 14 heeft boven de voordeur een gevel-
steen met een afbeelding van Sint Franciscus van Sales. Het ‘landhuis’ Hertog Janlaan 
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1 heeft boven de deur een beeldhouwwerkje dat een Moeder en Kind voorstelt of 
zien we hier toch een Heilige Maria met het kind Jezus? Jaartalankers ‘1938’ maken 
het bouwjaar duidelijk. De villa op Brabantlaan 22 heeft architect J. van der Palen in 
1938 voor zichzelf gebouwd. Over deze architect is verder niets bekend.

Voor de aanleg van een tuin was gewoonlijk geen vergunning nodig van het ge-
meentebestuur. Er zijn daarom maar heel weinig tuinontwerpen bewaard gebleven. 
Deze bevinden zich voornamelijk in archieven van landgoederen en in de bedrijfsar-
chieven van tuinarchitecten. Op 17 september 1936 werden voor notaris 
Lochtenberg enkele percelen aan de Brabantlaan door de gemeente verkocht aan 
verschillende kopers.110 Een van de bedingen was: ‘Voor alle op het gekochte terrein 
te stellen gebouwen, beplantingen, afrasteringen enzoovoorts, zal de goedkeuring 
noodig zijn van het College van Burgemeester en Wethouders van Breda. Daarvoor 
zal van te voren een desbetreffende aanvraag met de noodige teekeningen in duplo 
aan dat college ter goedkeuring moeten worden ingediend. Er mag niet anders wor-

17. Ontwerp van de directeur van de Rooms-Katholieke Land- en Tuinbouwschool aan de Teteringsedijk, I. 
Rietsema, voor de aanleg van de tuin van Brabantlaan 6, de helft van een blokje van twee onder één kap 
woningen, uit 1936. (Bron: Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-1945, Afd. I-5, doos 30, map XVI)

17. Ontwerp van de directeur van de Rooms-Katholieke Land- en Tuinbouwschool aan de Teteringsedijk, I. 
Rietsema, voor de aanleg van de tuin van Brabantlaan 6, de helft van een blokje van twee onder één kap 
woningen, uit 1936. (Bron: Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1926-1945, Afd. I-5, doos 30, map XVI)
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den gebouwd of geplant dan geheel conform de goedgekeurde aanvrage en teeke-
ning.’111 De villa-eigenaren in het Brabantpark moesten dus toestemming vragen 
voor hun tuinaanleg. Wij zouden dus heel wat tuinontwerpen in de gemeentelijke 
archieven verwachten, een ware Fundgrube voor de bestudering van de geschiedenis 
van de tuinarchitectuur, maar helaas is maar één ontwerp bewaard gebleven. Op 22 
september 1936 vroeg I. Rietsema, directeur van de Rooms-Katholieke Land- en 
Tuinbouwschool aan de Teteringsedijk, toestemming aan het college van 
Burgemeester en Wethouders voor de aanleg van de tuin van Brabantlaan 6, de helft 
van een blokje van twee onder één kap woningen van Korteweg.112 De tuin was ui-
teraard door Rietsema zelf ontworpen.

De Beatrixboom

Op 31 januari 1938 werd prinses Beatrix geboren, de oudste dochter van prinses 
Juliana en prins Bernhard. De volgend dag op 1 februari, kwam de gemeenteraad 
bijeen in een buitengewone zitting.113 Burgemeester Van Slobbe hield een toespraak 
waarin hij uiting gaf aan zijn Oranjeliefde en zijn verknochtheid aan het vorstenhuis. 
‘Breda voelt zich sterk verbonden met het huis Oranje-Nassau. Wij zijn er trotsch 
op, dat van onze stad uit, dit Vorstenhuis en Nederland één werden.’

In 1898 was in het toen nog jonge Wilhelminapark ter gelegenheid van de in-
huldiging van koningin Wilhelmina een Wilhelminaboom geplant. In 1938 werd 
deze traditie voortgezet. Op dat moment was het Brabantpark het nieuwste park van 
Breda, vandaar dat hier een Beatrixboom werd geplant.

Al in januari 1938 werden de plannen voor de planting van deze boom bekend 
gemaakt.114 De gedenkboom ter gelegenheid van de ‘aanstaande blijde gebeurtenis’ 
zou worden geplant in het nieuwe villapark aan de Wilhelminasingel in de nabijheid 
van de Engelse Tuin. De boom zou geheel vrij komen te staan en er zou te zijner 
tijd een aardig plantsoentje omheen worden aangelegd. Bij de geboorte van een 
prins zou een eik worden geplant, bij de geboorte van een prinses een linde.

Op 1 februari 1938 werd de boom, een lindeboom dus, geplant in het 
Brabantpark in aanwezigheid van burgemeester Van Slobbe (in ambtskostuum met 
sabel en steek), de wethouders, de gemeentesecretaris, het Oranjecomité (allen met 
hoge hoeden) en vele belangstellenden.115 De boom werd door het Oranjecomité 
aangeboden aan het gemeentebestuur. Hij werd in het gat geplaatst door arbeiders 
van de dienst Beplantingen en de eerste schep aarde werd in het gat gegooid door 
het zoontje van wethouder Van Mierlo, dat tevens het kleinzoontje was van Charles 
Smits, de voorzitter van het Oranjecomité. Burgemeester Van Slobbe zei dat deze 
gebeurtenis beter door levende materie, een boom, herdacht kon worden dan door 
een gedenksteen.

Na de Tweede Wereldoorlog is de situatie in het oude Brabantpark radicaal ver-
anderd door de aanleg van de Claudius Prinsenlaan. Rond de boom was geen hek 
geplaatst en er stond blijkbaar ook geen bord bij of deze zijn tijdens de oorlog ver-
dwenen. De berichtgeving rond de planting van de boom was bovendien niet hele-
maal duidelijk. Er werd namelijk per abuis gesproken van een planting in het 
Wilhelminapark. In 1995 gaf de Zandbergse Boekstichting Sectie D een boekje uit 
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over het Wilhelminapark. De ‘boomplanting in het Wilhelminapark’ in 1938 wordt 
hierin ook gememoreerd maar men had er geen idee meer van waar men deze boom 
moest zoeken.116

De boom is volgens de krantenartikelen geplant in het villapark, vrijstaand op 
een aan te leggen plantsoen in de buurt van de Engelse Tuin naast de Trip van 
Zoudtlandtkazerne. Op foto’s is een straatnaambordje ‘Hertog Janlaan’ te zien. Naar 
alle waarschijnlijkheid is de boom geplant op het door wegen omgeven plantsoen 
aan de Lovensdijkstraat waar oorspronkelijk de Hertog Hendriklaan en de Hertog 
Janlaan samenkwamen. De Beatrixboom heeft wonderbaarlijk alle stormen des tijds 
overleefd. Hij staat in het plantsoen tussen de Claudius Prinsenlaan en de 
Lovensdijkstraat, pal ten oosten van het bejaardenhuis Vredenbergh. De boom heeft 
zelfs de nieuwbouw van Vredenbergh in 2009 overleefd, zij het met moeite.

Een nieuw uitbreidingsplan voor Breda

In 1937 zocht de gemeente Breda contact met de bekende Nederlandse archi-
tect en stedenbouwkundige M.J. Granpré Molière over een nieuw te ontwerpen al-
gemeen uitbreidingsplan voor Breda, Ginneken, Princenhage en Teteringen.117 
Molière antwoordde dat hij helaas door tijdgebrek niet in de gelegenheid was, maar 
hij stelde voor de opdracht te verlenen aan het bureau Granpré Molière, Verhagen 
en Kok. Op 29 januari 1938 gaf het gemeentebestuur inderdaad het architectenbu-
reau Granpré Molière, Verhagen en Kok te Rotterdam opdracht tot het maken van 
een uitbreidingsplan voor Breda en omgeving.118 Het plan werd ontworpen door 
Pieter Verhagen. Dank zij de studie van Marinke Steenhuis over deze stedenbouw-
kundige zijn wij uitstekend geïnformeerd over de verschillende uitbreidingsplannen 
die hij voor Breda maakte.119

Dit plan vormde werkelijk de breuk tussen de politiek van een ontwikkeling 
van Breda tot villastad en de daaropvolgende periode van bewuste industrialisatie en 
ontwikkeling van Breda tot industriestad. De wederopbouwperiode in Breda na de 
Tweede Wereldoorlog begon in feite al in 1938.

Nog in 1938 presenteerde Verhagen het gemeentebestuur een schematische 
plankaart.120 Het plan zou belangrijk blijken voor de ontwikkeling van Breda, maar 
zou nog weinig gevolgen hebben voor het Brabantpark. Verhagen dacht Breda te 
omringen met een stelsel van autowegen dat het verkeer om de stad heen zou lei-
den. Alleen de autoweg van Antwerpen naar Utrecht zou lopen over de 
Ceintuurlaan die Schaap reeds had ontworpen. De Ceintuurlaan was dus nu niet 
meer bedoeld als stedenbouwkundig element ter verfraaiing maar als een doorgaande 
autoverbinding. Het Brabantpark, voor zover dat nog niet was bebouwd, werd door 
Verhagen aangegeven als ‘ontworpen uitbreiding’. Hij tekende nog geen verbin-
dingsweg over het Chasséterrein. Het stedenbouwkundig zwaarste accent in het plan 
was een breed opgezette toegangsweg van Breda naar het Mastbos ongeveer ter 
plaatse van de huidige Graaf Hendrik III-laan. Het plan van Verhagen zou voor de 
Tweede Wereldoorlog niet meer tot uitvoering komen maar de situatie zou na de 
oorlog radicaal veranderen.
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Het Brabantpark in de Tweede Wereldoorlog

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en tijdens de oorlog zelf is men 
niet bepaald zachtzinnig omgegaan met het nieuw aangelegde park. In 1939 werden 
er door de Zesde Compagnie Luchtdoelmitrailleurs mitrailleurnesten en loopgraven 
gegraven.121 In 1940 werden door het Nederlandse leger militaire oefeningen in het 
park gehouden waardoor beplanting vernield werd. In 1941 ging het Duitse bezet-
tingsleger daar ijverig mee door. Er werd door de gemeente een terrein gereserveerd 
voor de Duitse weermacht om daar oefeningen te houden en de Duitse 
Ortskommandant werd beleefd verzocht van deze terreinen gebruik te maken.

In 1941 werden verschillende terreinen, waaronder het Brabantpark, in gereed-
heid gebracht als cultuurgrond ter verbetering van de voedselvoorziening.122 Er wer-

18. Enkele leden van de fami-
lie Van den Heuvel in zon-
dagse kledij in 1941 bij de 
pergola in de Engelse Tuin. 
(Bron: Collectie 
Stadsarchief Breda)
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den aardappelen, bruine bonen en koolrabi verbouwd en in 1942 ook peen en uien. 
Deze exploitatie werd voortgezet tot en met 1945. Op luchtfoto’s van de Britse 
luchtmacht RAF uit september 1944 is te zien dat de bouwterreinen aan de zijde 
van de Lovensdijkstraat inderdaad verkaveld waren in groentetuintjes.

In april 1943 verzocht Van Koolwijk de Engelse Tuin voor het publiek te slui-
ten vanwege de ergerlijke baldadigheid en de toestanden op zedelijk gebied.123 Wat 
hij precies bedoelde, daar kunnen we alleen maar naar raden, maar hij zal wel ge-
doeld hebben op vrijende stelletjes. Burgemeester Van Slobbe gaf toestemming om 
hier een parkwachter aan te stellen maar hij gaf geen toestemming tot afsluiting. De 
banken werden weggehaald en opgeborgen tot betere tijden. De pergola in de 
Engelse Tuin is tijdens de oorlog ook verdwenen.124 Waarschijnlijk is het houtwerk 
in de kachel beland.

De Duitse opmars in de Sovjet-Unie eindigde op 2 februari 1943 met de Duitse 
nederlaag bij Stalingrad. De slag om deze stad was een keerpunt in de Tweede 
Wereldoorlog. Een Duitse overwinning was nu niet meer vanzelfsprekend. Rond 
Breda werden na die datum door de Duitsers verdedigingswerken aangelegd. De be-
bouwde kom werd omringd door een prikkeldraadversperring, die vlak ten oosten 
van het Brabantpark liep. Aan de Lovensdijkstraat was een doorgang die bewaakt 
werd door pantserafweergeschut. Op het terrein van de Chassékazerne werden door 
de Duitsers loopgraven gegraven. De Duitse stellingen lagen er in ieder geval in mei 
1943.125 In februari van het volgende jaar werden Bredase burgers gevorderd voor 
graafwerk aan de tankgracht in Galder en Prinsenbeek.126 Naar aanleiding hiervan 
nam burgemeester Van Slobbe ontslag.

Achterin het boek dat Hallema in 1947 schreef over de bevrijding van Breda zit 
een fraaie kaart van deze verdedigingswerken, gemaakt door de directeur van 
Openbare Werken Hornix.127 De werken lijken nauwelijks opgewassen tegen een 
aanval van de geallieerde legers en waren waarschijnlijk alleen van propagandistische 
betekenis. Het zal bedoeling van de Duitsers geweest zijn indruk te maken op de 
Nederlandse bevolking en de suggestie te wekken dat de bezetter zich tot het uiter-
ste zou verdedigen. Misschien was het ook de bedoeling het ingaande en uitgaande 
verkeer van de stad makkelijk te kunnen controleren.

Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de geallieerden. Tot verrassing 
van de Bredase bevolking bestonden de geallieerde eenheden niet uit Engelsen of 
Amerikanen maar uit Polen die de stad vanuit het zuidoosten aanvielen. Op 28 ok-
tober werd de buurtschap Overakker bereikt en een dag later volgde Breda zelf. Een 
kleine honderd Duitsers had zich ingegraven in het park.128 Duits antitankgeschut 
bestreek de Lovensdijkstraat in de richting van het seminarie en de Wilhelminasingel 
en de Cavaleriestraat. Geallieerde granaten sloegen in in het park. Enkele woonhui-
zen werden beschadigd en alle huizen hadden glasschade. Hiermee was de ellende 
voor het park nog niet voorbij want in de periode 1945-1946 richtten de geallieer-
den op de braakliggende terreinen in het Brabantpark een benzineopslagplaats in.129 
Ten gevolge van het intensieve militaire verkeer werden de wegen in het 
Brabantpark zwaar beschadigd.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het villapark weer hersteld. Al in 1946 werd 
het plantsoen aan de zijde van de Wilhelminasingel weer in orde gebracht, samen 
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met het centrale plantsoen in het midden van het park.130 De tekening hiervoor 
werd gemaakt door Hein van Rooijen die Van Koolwijk in 1945 was opgevolgd als 
directeur van Beplantingen. Nog onkundig van het lot van het park werd in 1948 de 
verharding van de wegen in het park hersteld.131 Deze verharding bestond nog steeds 
uit puin. Ook de beplanting met bomen langs de wegen werd hersteld.132 Wegens 
oorlogshandelingen waren onder andere langs de Brabantlaan bomen verwijderd. In 
1949 werd de vijver in de Engelse Tuin hersteld, de pergola werd een jaar later her-
bouwd.133

In 1947 werd de Molenlei verlegd langs de Brabantlaan en werd de oude loop 
gedempt.134 Voorheen liep dit watertje langs de boerderij De Blauwe Kei en verder 
ten zuiden van de Zandberglaan in de richting van de rivier de Mark. In 1937 waren 
er grote problemen met dit watertje in Ginneken. Het zogenaamde Villapark 
Korteweg dat op dat moment in aanbouw was en waar de Molenlei doorheen liep, 
ondervond grote schade door overstromingen. Een bruggetje in de Regentesselaan 
spoelde zelfs finaal weg door de woeste stroom. Door bestuurlijke problemen duurde 
het echter tot 1947 voor de nieuwe loop langs de Brabantlaan in gebruik kon wor-
den genomen.

KLM Aerocarto maakte in 1952 een luchtfoto van het park. Onwetend van het 
lot dat het park binnen enkele jaren zou treffen ligt het te stralen in de zomerzon. Er 
zijn pas enkele villa’s gebouwd. De wegen zijn nog verhard met een puinverharding, 
voorzien van boombeplanting en gaslantaarns. De trottoirs zijn alleen aangelegd langs 
die gedeelten waar reeds huizen zijn gebouwd. De beplanting van het wandelgedeel-
te en de Engelse Tuin liggen er perfect bij.

De wederopbouw en burgemeester Claudius Prinsen

Na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland voor verschillende zware opga-
ven. De oorlogsschade moest worden hersteld. Vernietigde steden, dorpen en woon-
wijken moesten weer worden opgebouwd. Hier komt de letterlijke betekenis van de 
term wederopbouw vandaan, bovendien was er jarenlang geen bouwproductie ge-
weest. De woningnood was hoog en deze enorme achterstand moest worden inge-
haald. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de stedenbouw waren voortgegaan 
en technische vernieuwingen werden geïntroduceerd vanuit Amerika. Nederland 
stond dus ook voor de taak een technische achterstand in te halen.

Om de ontwikkeling van het Brabantpark na de Tweede Wereldoorlog goed te 
kunnen begrijpen moeten we eerst kort ingaan op de wederopbouw in het alge-
meen. De wederopbouw omvat volgens een breed aanvaarde definitie de resultaten 
van de bouwkunst en de stedenbouw uit de jaren 1940-1965. De wederopbouw 
omvat volgens deze definitie zowel het feitelijke herstel van de oorlogsschade in de 
bestaande omgeving als het naoorlogs herstel van de algemene bouwproductie en de 
daarmee gepaard gaande omvangrijke uitbreidingen en infrastructurele werken.

De periode 1940-1965 is er een geweest van aanpakken en bouwen. Het was 
geen tijd van praten maar van doen. Er moest weliswaar hard worden gewerkt maar 
daar stond dan ook een belofte van welvaart voor iedereen tegenover. Het is een pe-
riode waarin Nederland in hoog tempo gemoderniseerd werd.
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De wederopbouw is ook de tijd van de wijkgedachte. Voor de Tweede 
Wereldoorlog werden de steden uitgebreid met massieve stadsuitbreidingen. Het 
Plan Schaap voor Breda is daarvan een goed voorbeeld. In Amerika ontstonden voor 
de Tweede Wereldoorlog al enorme suburbs van vele vierkante kilometers saaie 
rechte straten zonder enige verdere structuur. De Amerikaanse stedenbouwkundige 
Clarence Perry verzette zich hiertegen en wilde nieuwe uitbreidingen vormgeven als 
duidelijk begrensde ‘neighbourhoods’. In het New York Regional Plan van 1920 
definieerde hij deze als wijken op maximaal vijf minuten lopen vanaf het wijkcen-
trum. Nog tijdens de oorlog werd de wijkgedachte ontwikkeld als het leidende prin-
cipe in de stedenbouw in Nederland voor de naoorlogse periode.

In het zuiden van Nederland werden veel wijken ontworpen met een kerk in 
het midden en zodanig van grootte dat ze samenvielen met rooms-katholieke paro-
chies. Veel steden breidden zich uit als een vingerstad met stadsdelen gescheiden 
door groenstroken.

Tijdens de oorlog waren er nieuwe ideeën ontwikkeld over stedenbouw. 
Vrijwel alle steden in Nederland schakelden nu over op etagebouw in het groen. Bij 
etagebouw kunnen niet alle woningen een eigen tuin krijgen. Als compensatie was 
er wel veel gemeenschappelijk groen voorzien, zodat ieder toch in het groen kon 
verblijven. Volgens Steenhuis omspoelde groen de woningen.135 De wijken werden 
kindvriendelijk ingericht met korte loopafstanden naar de kinderspeelplaatsen.

Ook voor Breda had de wederopbouw ingrijpende consequenties, ondanks het 
feit dat de stad weinig onder de oorlog had geleden. Ook hier moest veel worden 
gebouwd om de woningnood te lenigen. Verhagen maakte daarvoor het algemeen 
uitbreidingsplan. Om al deze mensen werk te bieden moest er ook worden geïndu-
strialiseerd. De tijd dat Breda zich presenteerde als een luxe woonstad was voorbij.

In 1947 trad een nieuwe burgemeester aan in Breda, Claudius Prinsen. De in-
vloed van deze burgemeester op de ontwikkeling van Breda na de Tweede 
Wereldoorlog mag niet worden onderschat. Hij stond voor een enorme opgave: hij 
moest Breda bij de tijd brengen. De stad moest gemoderniseerd en geïndustrialiseerd 
worden. De volkshuisvesting vroeg enorm veel aandacht. Grote aantallen mensen 
wilden trouwen en een gezin stichten en voor hen moesten woningen worden ge-
bouwd. Tegelijkertijd moest de achterstand van voor en tijdens de oorlog worden 
ingehaald.

Burgemeester Prinsen heeft Pieter Verhagen in de arm genomen en daarmee 
heeft hij een goede zet gedaan, zegt Marinke Steenhuis.136 Al in 1938 ontwierp 
Verhagen een nieuw, modern plan voor Breda en deze trend zette hij na de oorlog 
voort, aldus Steenhuis. Om Breda tot een prettige woonstad te maken, moest vol-
gens Verhagen de stad worden dooraderd met groene ruimtes en moesten groene 
uitvalswegen naar de omringende natuurgebieden worden geleid.

In 1956 gaf het gemeentebestuur boekjes uit in meerdere talen om industriële 
bedrijven naar Breda te halen.137 Breda presenteerde zich nu als een moderne stad, 
gelegen in het centrum van de Benelux met goede spoor-, weg- en waterverbindin-
gen, kortom als uiterst geschikt voor de vestiging van nieuwe industrieën. Moderne 
architectuur (zoals de Sterflat) sierde de buitenwijken.138

Onder druk van al deze vernieuwingen werden inderdaad ingrijpende beslissin-
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19. Een houtskooltekening van Pieter Verhagen uit 1947 waarin hij in ruwe trekken een uit-
breidingsplan voor Breda schetst. De bestaande stad is in donkere tinten weergegeven, de 
nieuwe wijken in lichte. Bepalend voor het plan is een uitgebreid netwerk van autowegen. 
De nieuwe wijken zijn van elkaar gescheiden door groene vingers, die van het buitenge-
bied tot aan de singelgracht lopen. Afbeelding ter beschikking gesteld door Marinke 
Steenhuis. (Bron: Archief Kuiper Compagnons, Rotterdam)
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gen genomen. We kunnen de stad lezen als een boom met jaarringen meent 
Marinke Steenhuis.139 Elke generatie voegt er zijn eigen structuren aan toe.

Het algemeen uitbreidingsplan van Verhagen

Het schematische plan dat Verhagen in 1938 maakte voor de uitbreiding van 
Breda kwam voor de Tweede Wereldoorlog niet meer tot uitvoering. Na de oorlog 
was de situatie echter radicaal anders. Gedeeltelijk volgen wij hier de studie die 
Marinke Steenhuis van Verhagen maakte en verder kunnen we gebruik maken van 
de publicatie van J.A. Kuiper over Granpré Molière en Verhagen.140 Kuiper heeft sa-
mengewerkt met Verhagen. Later trad hij toe tot de maatschap en gaf het bureau 
zijn naam. Hij treedt hierna nog op als persoonlijke deelnemer in het proces van de 
aanleg van het naoorlogse Brabantpark.

In 1947 schetste Verhagen in ruwe trekken een uitbreidingsplan voor Breda. De 
houtskooltekening wordt bewaard in het archief van Kuiper Compagnons in 
Rotterdam, de opvolger van het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok.141 Er 
reden nog maar weinig auto’s, toch bepaalde het autoverkeer al in sterke mate de 
ruimtelijke ordening.142 Rond Breda schetste Verhagen een uitgebreid netwerk van 
autowegen. Er liep er zelfs een op zijn uitbreidingsplan dwars door het Mastbos. Hij 
schetste ook een weg van het Kloosterplein over het Chasséterrein naar de 
Lovensdijkstraat. In hetzelfde jaar tekende Openbare Werken een uitbreidingsplan in 
hoofdzaken gebaseerd op de ideeën van Verhagen. Het Brabantpark ligt hier nog 
onaangetast en er loopt nog geen geplande weg over het Chasséterrein. Zowel in de 
schets van Verhagen als in het officiële ontwerp van Openbare Werken zou het 
oude Brabantpark met enkele sportvelden ten zuidoosten daarvan gelegen een groe-
ne vinger vormen die reikte van de Singelgracht tot aan seminarie IJpelaar.

De bouw van de eerste wijk van na de oorlog, het Heuvelkwartier, kwam in 
1949 in volle gang. Het gemeentebestuur vroeg nu advies aan Verhagen als adviseur 
voor stedenbouwkundige aangelegenheden, welke sector van Breda na het 
Heuvelkwartier het eerst aangepakt zou moeten worden.143 Verhagen ging er van uit 
dat er zeker nog een jaar of tien zou worden gebouwd in het levendige tempo van 
dat moment en dat de bouw sterk door de overheid geleid zou blijven worden. Hij 
zag hierin een mooie gelegenheid tot het aanleggen van enkele degelijk verzorgde 
wijken in goede samenhang met de stad. Op dit ogenblik zat Nederland inderdaad 
midden in de wederopbouw!

 Verhagen pleitte voor een stad met een ‘ordelijke en schone aanleg’.144 De 
verwezenlijking van deze gedachte lag volgens hem op dat moment ‘binnen ons be-
reik’. Daarom zou er een nieuwe wijk moeten worden aangepakt en moest er zeker 
niet aan bestaande bebouwing worden voortgeknutseld. Hierin lag de ‘aanlokkelijke 
mogelijkheid Breda als geheel op te voeren door de onderdelen tot krachtige, mocht 
het zijn schone elementen te maken’. ‘Rommelige aangroeisel’ wees hij af. Verhagen 
stelde voor Boeimeer te ontwikkelen tot woonwijk voor min of meer welgestelde 
burgers en het terrein achter het Brabantpark voor arbeiderswoningbouw. ‘Dit stelt 
stilzwijgend voorop de totstandkoming van de verbinding met de binnenstad door 
het Brabantpark en over het exercitieterrein, inclusief een brug’, aldus Verhagen.145
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Tussen voor en na de oorlog was er volgens Steenhuis duidelijk sprake van een 
schaalsprong.146 Nog voor de oorlog ontwierp Verhagen een uitbreidingsplan voor 
de Boeimeerpolder gebaseerd op laagbouw in baksteen met schuine kappen. Dwars 
door het plan liep de ontworpen Graaf Hendrik III-laan. Verhagen had deze op pa-
pier gezet als een twintigste-eeuwse Maliebaan, zoals hij de laan in zijn toelichting 
beschreef. Steenhuis zegt dat hier de eerste parkway van Breda op papier is gezet.

In 1949 echter maakte Verhagen een schets voor de toekomstige wijk achter het 
Brabantpark.147 Ook deze schets wordt bewaard in het archief van Kuiper 
Compagnons. Verhagen tekende een grote, massieve woonwijk ten oosten van het 
villapark. In afwijking van de plannen van voor de oorlog was deze wijk bedoeld als 
een woonwijk voor arbeiders. Alleen rond de bestaande Engelse Tuin plande hij een 
wijk met vrijstaande huizen. Om de nieuwe woonwijk achter het Brabantpark met 
het centrum van de stad te verbinden projecteerde hij inderdaad een brede verkeers-
weg dwars door het bestaande villapark.

Kuiper vindt dat de laatste schetsen die Verhagen in 1948 en 1949 voor Breda 
maakte de architect in zijn volle ontwerpkracht tonen. Voor het centrum schetste hij 
een ‘eenvoudige, maar duidelijke verkeersstructuur’, aldus Kuiper. Hiermee wordt 
de autoweg door het stadspark Valkenberg bedoeld. Verhagen maakte de eerste 
schetsen voor een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg, de huidige Claudius 
Prinsenlaan. ‘Het Brabantpark – een bestaand parkje, dat zowel door zijn ligging als 

20. Schets van Verhagen voor het toekomstige Brabantpark uit 1949. Hij tekent een grote, massieve woon-
wijk ten oosten van het villapark als woonwijk voor arbeiders. Alleen rond de bestaande Engelse Tuin 
voorziet hij een wijk met vrijstaande huizen. Afbeelding ter beschikking gesteld door Marinke 
Steenhuis. (Bron: Archief Kuiper Compagnons, Rotterdam)
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door zijn aanleg van geen betekenis was voor het plaatselijk leven – wordt daarbij 
getransformeerd tot een groene woonwijk’, merkt Kuiper denigrerend op.148

Het verkeersschema

In 1950 stelde Verhagen het ‘verkeersschema’ op in nauwe samenspraak met 
burgemeester Prinsen.149 ‘Het steeds toenemende verkeer, dat de straten in de bin-
nenstad en vooral op marktdagen, overbelast doet zijn, schept een probleem waar-

21. Het schetsplan in hoofdzaken voor de uitbreidingsplannen van Breda uit 1955. Dit plan is gebaseerd op 
het verkeersschema van Verhagen uit 1950. Let op de ringweg rond de oude binnenstad, de radiaalwegen, 
waaronder de latere Claudius Prinsenlaan en de Graaf Hendrik III-laan en het stelsel van autowegen 
rond de stad. Rond de singelring zijn woongebieden geprojecteerd, van elkaar gescheiden door groenge-
bieden. Een daarvan is de nieuwe wijk Brabantpark. (Bron: Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1945-
1959, Afd. I-6, doos 528, map IV)
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voor een oplossing dringend nodig is’, aldus het gemeenteverslag.150 Ir. J. Gooden 
zou pas in 1951 tot directeur benoemd worden van Openbare Werken, maar hij is 
degene geweest die het verkeersschema uiteindelijk vorm heeft gegeven.

‘Teneinde de oude kern onaangetast te kunnen laten’ moest hier rondom een 
‘ringbaan’ worden gelegd, in latere jaren aangeduid als de Cityring.151 Deze liep over 
de te dempen Haven en de Oude Vest. Aan de noordzijde van de binnenstad moest 
hij door het Valkenberg komen te lopen. De demping van de Haven heeft veel 
commotie gegeven, maar is uiteindelijk toch doorgegaan.

Tegelijkertijd werd rond Breda door het Rijk een stelsel van autowegen gepro-
jecteerd. Ten westen van de stad lag die naar Rotterdam en dwars door Breda-Zuid 
liep die van Antwerpen naar Utrecht. Vanuit deze ring van autowegen werden ver-
schillende ‘hoofdtoevoerwegen’ of ‘invalswegen’ – wij zouden tegenwoordig spre-
ken van radialen – geprojecteerd in de richting van het centrum.152 Deze zijn later 
inderdaad allemaal aangelegd, te weten de huidige Lunetstraat, Graaf Hendrik III-
laan en Claudius Prinsenlaan. Op deze laatste zullen we uitgebreid terugkomen. 

Het verkeersschema vormde een van de grondslagen voor het algemeen ontwik-
kelingsplan van Breda. Na het plotselinge overlijden van Verhagen in 1950 werd het 
werk aan het uitbreidingsplan overgenomen door ir. J. Kuiper, eveneens partner bij 
hetzelfde bureau. Rondom de singelring werden vijf of zes woongebieden geprojec-
teerd, ‘door groene zomen van elkaar gescheiden’. Een daarvan was een nieuwe wijk 
Brabantpark.153

Een Amerikaanse parkway

Hoe groot de invloed van Amerika was op de Europese stedenbouw tijdens de 
wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog is nog steeds onderwerp van dis-
cussie.154 Algemeen wordt aangenomen dat de directe invloed van Amerika op de 
architectuur en stadsplanning gering is geweest. Alleen de invloed van Amerikaanse 
oplossingen op het ‘verkeersinfarct’ van de grote steden in Europa moet groot ge-
weest zijn. Al vroeg in de jaren vijftig gingen Europese ingenieurs op studiereis naar 
Amerika om geestdriftig terug te keren met de kruisingsvrije ‘highways’ in en om de 
Amerikaanse steden op hun netvlies. Men bleef echter kritisch. In Europa moest 
men, indien mogelijk, de fouten die men in Amerika gemaakt had vermijden zoals 
bijvoorbeeld de vernietiging van historische structuren.

De Claudius Prinsenlaan is aangelegd als uitvalsweg voor het autoverkeer van 
Breda in de richting van Tilburg. Volgens Steenhuis was de aanleg van de Claudius 
Prinsenlaan noodzakelijk om het nieuwe Brabantpark te ontsluiten. Het autoverkeer 
dat de stad binnenrijdt ziet de Grote Toren van Breda recht voor zich. Reeds in de 
krantenartikelen die verschenen bij de opening in 1954 werd hier uitdrukkelijk op 
gewezen. Van meet af aan had de laan een parkachtige allure omdat hij dwars door 
het oude Brabantpark is aangelegd en veel bomen en struiken zijn blijven staan. Hij 
is aangelegd met twee gescheiden rijbanen met een royale middenberm. Vanaf de 
Claudius Prinsenlaan hebben we even een uitzicht op de Engelse Tuin van Van 
Koolwijk, die in stand is gebleven. De Poolse Kapel is met opzet gebouwd op de 
hoek met de Wilhelminasingel en de parkaanleg daar om heen draagt het zijne bij 
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aan een monumentale en parkachtige indruk. Zoals we hiervoor al hebben laten zien 
is de Claudius Prinsenbrug met opzet monumentaal vorm gegeven.

De parkways in Amerika hebben een geschiedenis die teruggaat tot in de negen-
tiende eeuw. De oudste parkwegen werden ontworpen als een brede toegangsweg 
tot een park, omzoomd door huizen. Maar ook brede avenues werden aangelegd 
met een langgerekte parkaanleg aan weerszijden en met gescheiden rijbanen met een 
breed middenplantsoen in landschapsstijl waar de elite zich kon vermeien met zijn 
rijtuigen. De grote steden in Amerika zoals Boston en Chicago, lieten hele stelsels 
van parken en parkwegen ontwerpen, die de stedelingen in contact moesten brengen 
met de natuur. We kunnen de Parkstraat in Breda, de brede toegangsweg tot het 
Wilhelminapark, beschouwen als zo’n negentiende-eeuwse parkweg. Hij was oor-
spronkelijk voorzien van een parkaanleg op de middenberm. Ook de Baronielaan 
was van oorsprong een, zij het bescheiden, parkweg die als toegang vanuit Breda tot 
het Mastbos diende.

In de jaren dertig werd de term parkways in Amerika gebruikt om daar recrea-
tieve autowegen mee aan te duiden die werden ontworpen als onderdeel van het sy-
steem van nationale parken. Ze werden bijvoorbeeld uitgerust met uitzichtpunten 
waar de automobilist het schilderachtige landschap kon bewonderen.

Het meest bekend geworden zijn echter de parkways die in de jaren dertig in en 
rond New York werden aangelegd.155 Robert Moses, die een groot aantal functies 
combineerde in dienst van de staat en de stad New York, legde hier een stelsel aan 
van autowegen die gedeeltelijk door langgerekte parken liepen. Het bekendste voor-
beeld hiervan zijn de Henry Hudson Parkway en de Grand Central Parkway. Moses 
wordt wel de schepper van de moderne Amerikaanse stad genoemd. De personenau-
to was voor hem de moderne verwezenlijking van de American Dream. Met deze 
parkways kon de moderne Amerikaan zich door een aangenaam landschap naar zijn 
vrijetijdsbesteding in de natuur begeven. De wegen waren nadrukkelijk niet ontwor-
pen voor vrachtverkeer of autobussen.

De KMA-contracten

Het uitbreidingsplan dat Verhagen voor Breda schetste hangt nauw samen met 
het probleem van de militaire terreinen en het ‘verkeersschema’. In 1947 overwogen 
de militaire autoriteiten de KMA niet opnieuw in Breda te vestigen.156 De academie 
was tijdens de Tweede Wereldoorlog gesloten en men had ondertussen in het bui-
tenland opgemerkt dat opleidingsinstituten daar veel grotere terreinen tot hun be-
schikking hadden. De gemeente Breda wilde natuurlijk koste wat kost de KMA voor 
Breda behouden. Men bood het Rijk daarom grond aan voor een sportcomplex ach-
ter de Trip van Zoudtlandkazerne. In de onderhandelingen die nu volgden kwamen 
allerlei wensen van het Rijk en van de gemeente ter sprake. Het was een groot en 
complex dossier. De gemeente wilde nog steeds twee wegen aanleggen, een over het 
Chasséterrein (de huidige Claudius Prinsenlaan) en een langs de Lange Stallen (de 
huidige Keizerstraat).

Een jaar later werden er op het gemeentehuis besprekingen gehouden tussen 
Verhagen, die in het verslag aangeduid wordt als algemeen stedenbouwkundig advi-
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seur van de Centrale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting, en ver-
tegenwoordigers van het ministerie van Oorlog.157 Verhagen wees op de problemen 
die Breda ondervond bij zijn stadsuitleg. Het gedeelte achter het Brabantpark was 
daarom volgens hem van groot belang en daarmee werd de aanleg van een weg over 
het Chasséterrein noodzakelijk.

Vooral door de diplomatie van burgemeester Prinsen lukte het de zogenaamde 
KMA-contracten door de onderhandelingen met het Rijk te loodsen. Uiteindelijk 
werden deze op 25 juli 1951 goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente 
Breda sloot drie verschillende overeenkomsten met de minister van Oorlog en die 
van Financiën.158 De Staat zou een gedeelte van de Gasthuisvelden overdragen en 
verder de verbinding Kasteelplein – Valkenberg, de weg langs de Lange Stallen (de 
huidige Keizerstraat) en een gedeelte van het Chasséterrein voor de aanleg van de 
toekomstige verbinding in oostelijke richting (de huidige Claudius Prinsenlaan) aan 
de gemeente overdragen. De gemeente gaf op haar beurt een terrein achter de Trip 
van Zoudtlandkazerne aan de Staat. Verder werden over en weer nog enkele kleine-
re percelen geruild, praktische problemen opgelost en financiële verplichtingen aan-
gegaan.

‘Het is te betreuren’

Het uitbreidingsplan Brabantpark was september 1951 gereed om door de ge-
meenteraad te worden goedgekeurd. Het plan werd voor een groot deel bepaald 
door het verkeersschema, aldus Kuiper in zijn toelichting.159 ‘Het meest kenmerken-
de element in dit verkeersschema is een nieuwe uitvalsweg van Breda in Oostelijke 
richting, die door het huidige Brabantpark is geprojecteerd.’ Het verkeer - Kuiper 
bedoelt natuurlijk het autoverkeer - met Tilburg zou in de eerstkomende decennia 
nog belangrijk toenemen. De ontworpen invalsweg zou tevens aansluiting geven op 
de rijksweg over Keizersveer naar Utrecht. De nieuwe weg zou met een minimum 
aan kruisingen ‘tot in het hart van Breda doordringen’. ‘De(ze) (…) uitvalsweg is ste-
debouwkundig alleen dan te aanvaarden, indien daarmede tevens de consequentie 
van een radicale wijziging van het huidige Brabantpark wordt geaccepteerd’, zegt 
Kuiper eufemistisch. Pas ten oosten van de Trip Van Zoudtlandkazerne zou de weg 
een uitsluitend autowegkarakter krijgen. Kuiper besefte wel dat ‘de geheel in het 
groen gelegen uitvalsweg’ misschien niet zo sociaal veilig was en dat de Brabantlaan 
‘op winteravonden vaak zal worden geprefereerd b.v. door schoolgaande kinderen’.

Een zwaar stempel op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda in deze 
tijd werd gezet door de pas benoemde directeur van Openbare Werken van Breda 
ir. J. Gooden. Burgemeester Prinsen had hem speciaal aangezocht voor deze func-
tie.160 Hij trad in dienst op 1 januari 1951. De bouw van het nieuwe Brabantpark en 
de aanleg van de later zo genoemde Claudius Prinsenlaan was dus zijn eerste grote 
karwei. Zoals we hierna zullen zien was Gooden zwaar beïnvloed door de ontwik-
kelingen in Amerika in die tijd.

Op 10 en 12 maart 1952 werd het uitbreidingsplan Brabantpark (plan in hoofd-
zaken) en het uitbreidingsplan Brabantpark A (plan in onderdelen) behandeld in de 
gemeenteraad.161 De pas benoemde directeur van Openbare Werken gaf als eerste 
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een toelichting. Gooden plaatste de plannen in ‘het grote beeld van de stad’. Hij ging 
aan de hand van in de raadszaal geplaatste kaarten uitgebreid in op de groei van 
Breda en de aanleg van nieuwe rijkswegen en uitvalswegen. Het Brabantpark was op 
dat moment volgens hem de meest voor de hand liggende uitbreidingsmogelijkheid 
voor grootschalige volkswoningbouw.

Daarna kreeg Kuiper het woord. Hij wees op het toenemende autoverkeer. 
‘Het is daarom van belang, dat de invoerwegen zoveel mogelijk buiten de woonwij-
ken liggen en dat er weinig verkeerskruisingen zijn.’162 Kuiper zei dat aanvankelijk 
was gedacht dat de grote uitvalsweg naar het oosten gebruik zou maken van de 
Lovensdijkstraat. Ook hij gaf enige toelichting aan de hand van kaarten. Door de 
nieuwe vormgeving ging het park er stedenbouwkundig alleen maar op vooruit, vol-
gens hem. Men zou de Engelse Tuin tot het centrale motief maken van het toekom-
stige villapark.

De architect Frans Mol, zelf bewoner van het Brabantpark en tevens gemeente-
raadslid namens de Katholieke Volkspartij (KVP), zei dat de bewoners van het 
Brabantpark het betreurden dat de nieuwe uitvalsweg dwars door het park was ge-
trokken. Hij had echter begrip voor de gekozen oplossing. Wel moest er voor wor-
den gezorgd dat ‘het Brabantpark ook zijn nieuwe vorm een riant wonen verze-
kert’.163 Men was bang dat het Brabantpark het karakter van park zou verliezen. ‘Het 
is thans een rustig park, waarin veel mensen gaan wandelen’, aldus raadslid 
Toxopeus.164 Aan het einde van de discussie pleitte het raadslid en architect Mol er 
nogmaals voor het karakter van villapark zoveel mogelijk te handhaven. ‘Daarbij 
komt dat Breda toch al niet met veel parken is gezegend.’165 Uiteindelijk besloot de 
raad op 12 maart 1952 toch met algemene stemmen de uitbreidingsplannen goed te 
keuren en daarmee was het lot van het oude Brabantpark bezegeld.

Niet alle plannen om autowegen door parken en groengebieden aan te leggen 
werden echter klakkeloos aanvaard. Enkele jaren later riep de voorgenomen aanleg 
van een ringweg rond de binnenstad, dwars door het stadspark Valkenberg, heel wat 
meer protest op.166

Breda Oranjestad

Breda vierde in 1952 zijn zevenhonderdjarig bestaan met groots opgezette fees-
ten onder de slagzin ‘Breda Oranjestad’.167 Deze feesten waren voor Breda dé gele-
genheid zich aan de buitenwereld te presenteren. De viering van het zevenhonderd-
jarig bestaan was tevens aanleiding een aantal nieuwe ontwikkelingsplannen te publi-
ceren. Breda presenteerde zich vol trots aan de buitenwereld, niet alleen als een stad 
met banden met het verleden en met het koningshuis, maar ook als een stad in op-
bouw. Ir. W. Groenevelt publiceerde in het Polytechnisch Tijdschrift een artikel over 
de ontwikkeling van Breda op dat moment waarin hij uitgebreid aandacht besteedde 
aan het verkeersschema, het uitbreidingsplan en de wijken Heuvel, Boeimeer en 
Brabantpark.168 ‘Het is (…) geen toeval dat (de) ontwikkelingsplannen van Breda 
juist in deze tijd (1952) worden gepubliceerd’, volgens Groenevelt.

Over het Brabantpark merkte Groenevelt in zijn artikel op dat in verband met 
de aanleg van de oostelijke uitvalsweg, de latere Claudius Prinsenlaan, ‘het bestaande 
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Brabantpark (…) een belangrijke wijziging zal moeten ondergaan. De uitvalsweg 
loopt dwars door het bestaande park en verdeelt dit in een Noordelijk en een 
Zuidelijk deel. (…). Het Noordelijke deel heeft het villakarakter behouden. De 
Engelse Tuin, die vroeger geheel achteraf gelegen was, is nu het hoofdmotief gewor-
den van dit deel. Door zijn ligging tussen de nieuwe wijk en de city komt de tuin in 
de loop te liggen en zal daardoor meer tot zijn recht komen.’169

Oud-burgemeester Van Sonsbeeck was heel wat kritischer over de doorbraak-
plannen in de stad die voorheen aan zijn zorgen was toevertrouwd.170 In een inter-
view ter gelegenheid van de feestelijkheden rond Breda zevenhonderd jaar stad had 

22. De oorspronkelijke aanleg van het Brabantpark met daar overheen het huidige wegenpatroon. We zien 
dat de Claudius Prinsenlaan dwars door het villapark is aangelegd. We zien zo ook hoe groot het oor-
spronkelijke villapark wel niet was. (Bron: Directie Ruimtelijke Ordening Breda, Bureau Cultureel 
Erfgoed)
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hij het ook over de Haven en de dempingsplannen. Dat was een onderwerp dat de 
schoonheid van de stad raakte, een teer onderwerp. De Haven zouden ze volgens 
hem nooit moeten dempen. Ook de parken moest men goed in de gaten houden, 
want ‘Ik heb gehoord dat men van plan is een verkeersweg te maken (…) door het 
Brabantpark. (…) Het ontwerp van dit park was zodanig, dat het bedoeld was als een 
plaats van ongestoorde rust.’171

De aanleg van de Claudius Prinsenlaan

Het uitbreidingsplan in hoofdzaken voor het Brabantpark en het deelplan 
Brabantpark A (ongeveer het oude villapark met de Engelse Tuin) waren op 12 
maart 1952 door de gemeenteraad goedgekeurd. Op 15 oktober 1952 keurde de 
raad de bouw van de brug voor de verlenging van de Claudius Prinsenlaan over de 
Singelgracht goed.172 De brug werd ontworpen door ir. C.F. van Bergen uit Den 
Haag en ir. De Rouville de Meux was verantwoordelijk voor de esthetische kant 
van het ontwerp. De brug is identiek aan de Ignatiusbrug die tegelijkertijd iets ver-
der naar het noorden over de singel gebouwd werd. Tevoren had Van Bergen de 
nieuwe Verlaatbrug ontworpen waar de Claudius Prinsenbrug min of meer identiek 
aan is. De laatste werd opgeleverd in 1953.

Er was blijkbaar nogal wat kritiek op de kosten die gemaakt moesten worden 
voor deze brug. De bouw viel tenslotte midden in de wederopbouw en elke cent 
moest drie keer worden omgedraaid. De directeur van Openbare Werken, Gooden, 
pareerde deze kritiek door te stellen dat bruggen objecten zijn die worden gebouwd 
voor een periode van honderd jaar of meer.173 Stadsbruggen konden niet breed ge-
noeg zijn. Over de brug zou een interlokale invalsweg worden geleid en in de bin-
nenstad stonden ‘grote verruimingsplannen’ op stapel. Bruggen zoals de Claudius 
Prinsenbrug werden gebouwd om niet alleen functioneel, maar ook visueel te die-
nen. Men had ook een verantwoording ten opzichte van het nageslacht, dat men 
niet met lelijke bruggen moest opzadelen.

De aannemers begonnen januari 1954 met de aanleg van de Claudius 
Prinsenlaan tussen het Kloosterplein en de Wilhelminasingel.174 Al op 29 oktober 
1952 had de gemeenteraad besloten deze weg de naam van de in dat jaar plotseling 
overleden burgemeester te geven. De Bredase Courant meldde dat de weg in de toe-
komst aangesloten zou worden op de nieuwe verkeersweg, die door het Brabantpark 
naar de Tilburgseweg zou gaan lopen. Op 21 oktober 1954 werd de nieuwe weg in 
aanwezigheid van talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten geopend door de 
staatssecretaris van Oorlog , mr. F.J. van Cranenburg en de burgemeester van Breda, 
mr. dr. C. Kortmann.175 Deze opening werd gezien als een bezegeling van de KMA-
contracten. De Bredasche Courant schreef dat de nieuwe invalsweg zekere esthetische 
behoeften bevredigde. In het verlengde van de weg kon men namelijk vanaf de 
Claudius Prinsenbrug de Grote Toren zien staan, een monument waarmee de stad, 
nog meer dan vroeger, kan pronken.

In 1955 werd de weg van de Wilhelminasingel verder doorgetrokken naar het 
oosten, tot aan de Beverweg.176 Tegelijkertijd werden de gazons aan de 
Wilhelminasingel gereconstrueerd. Zoals gezegd gaf het gemeentebestuur in 1956 
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fraaie boekjes in meerdere talen uit om industriële bedrijven naar Breda te lokken.177 
Breda was een moderne stad, gelegen in het centrum van de Benelux en de zojuist 
geopende Claudius Prinsenlaan figureerde op meerdere foto’s om te illustreren dat 
Breda op weg was naar een schitterende toekomst. ‘Road-communications are con-‘Road-communications are con-
stantly being improved.’ We moeten de Claudius Prinsenlaan dus werkelijk be- We moeten de Claudius Prinsenlaan dus werkelijk be-
schouwen als een symbool van de wederopbouw in Breda.

Over de beplanting van de Claudius Prinsenlaan is weinig bekend. Een groot 
gedeelte hiervan wordt gevormd door de oude parkbeplanting van voor de Tweede 
Wereldoorlog. In de middenberm staan nog hemelbomen als heesterbeplanting uit 
de tijd van de aanleg.178 Wijnand Klein, die als groenontwerper al heel lang bij de 
gemeente in dienst is, zegt dat op en langs de Claudius Prinsenlaan in de jaren vijftig 
vooral bloeiende bomen zijn geplant.179 In de loop van de tijd zijn deze vervangen 
door nieuwe soorten. Prunussen bijvoorbeeld zijn erg ziektegevoelig. Volgens Klein 
werd de Claudius Prinsenlaan in de jaren negentig beschouwd als een parklaan die 
wat sfeer betreft hoorde bij het Van Koolwijkpark.

In de jaren zestig werd een uitgebreid stelsel van kruisingsvrije autowegen rond 
Breda aangelegd. In 1961 werden de plannen bekend gemaakt om de Claudius 
Prinsenlaan verder door te trekken naar de dan nog aan te leggen autoweg van 
Gorinchem naar het zuiden.180 Twee jaar later werden de Zuidelijke Rondweg en 
de autoweg richting Utrecht geopend alsmede het aansluitende gedeelte van de 
Claudius Prinsenlaan. In de jaren zeventig kwamen ook nieuwe autowegen gereed 
in de richting van Antwerpen en Tilburg. De betonnen viaducten in de naoorlogse 
buitenwijken vormen nu de belangrijkste relicten uit de wederopbouwperiode.

De Poolse Kapel

Op zondag 31 oktober 1954 werd de zogenaamde Poolse Kapel op de hoek van 
de Claudius Prinsenlaan en de Wilhelminasingel ingewijd. Deze kapel is niet toeval-
lig op deze plaats opgericht, maar maakt een essentieel onderdeel uit van het concept 
van de Claudius Prinsenlaan en het nieuwe Brabantpark. ‘Heel de wereld huldigt 
Maria met enthousiasme, met overtuiging en vertrouwen. Breda doet het hier op 
een heel eigene manier door in dit Mariajaar in een prachtig park (het Brabantpark) 
een kapel te bouwen ter ere van de Poolse Madonna, de Madonna van 
Czestochowa, daarmede hulde brengend en aan Maria en aan zijn moedige bevrij-
ders, de Polen van 29 October 1944’, aldus het Kerkelijk weekblad voor het bisdom 
Breda, Sancta Maria.181 Het Dagblad de Stem sprak de verwachting uit dat de kapel 
zou uitgroeien tot een bedevaartplaats voor de ‘verbannen Polen’.182 Veel Polen wa-
ren namelijk na de oorlog niet meer teruggekeerd naar hun vaderland dat toen com-
munistisch was geworden. ‘Zoals God Koning is, is zij dóór God onze Koningin.’ 
De bisschop prees de heldhaftigheid van de Polen die achter het IJzeren Gordijn hun 
geloof wilden blijven belijden.

Zoals gezegd werd Breda op 29 oktober 1944 bevrijd door de Polen. Ook na de 
bevrijding bleven deze sterke banden houden met Breda. Na de Tweede 
Wereldoorlog behoorde hun vaderland tot het Oostblok en veel Polen die aan de 
zijde van de geallieerden gevochten hadden, bleven in Nederland wonen met name 
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in Breda. Deze stad werd zo tot het centrum van de Polen in het buitenland. De 
Poolse Volksvereniging in Breda nam maart 1953 het initiatief om in Breda een ka-
pel te bouwen ter ere van de patrones van Polen, Onze Lieve Vrouwe van 
Czestochowa. De kapel zou moeten verrijzen in het Wilhelminapark, aan de 
Poolseweg.183 De Polen spiegelden het gemeentebestuur voor dat Breda zo wel een 
tweede bedevaartplaats kunnen worden voor de Heilige Maria van Czestochowa. 
Het Bredase stadsbestuur stond hier meteen sympathiek tegenover. De directeur van 
Openbare Werken Gooden gaf echter, na overleg met ir. Kuiper, het advies de kapel 
te bouwen in het Brabantpark.184 De kapel is dus met opzet om stedenbouwkundige 
redenen op zijn uiteindelijke locatie gebouwd.

Het initiatief werd overgenomen door de bisschop van Breda Mgr. Jos Baeten. 
De kapel werd nu een geschenk van de Bredase bevolking aan de Poolse gemeen-
schap als dank voor de bevrijding. De katholieke kerk profileerde Breda als 
Mariastad. Veel kerken in Breda waren toegewijd aan een van de verschijningsvor-
men van Maria. Op deze manier eigende de katholieke kerk zich de nieuwe struc-
tuur van de Claudius Prinsenlaan en het Brabantpark toe. De kapel werd ontworpen 
door de architect Alphons Siebers uit Ulvenhout. In de kapel werd een tegeltableau 

23. De inwijding van de Poolse Kapel op de hoek van de Claudius Prinsenlaan en de Wilhelminasingel door 
de bisschop van Breda, Mgr. Jos Baeten, op zondag 31 oktober 1954. De kapel maakt een essentieel on-
derdeel uit van het concept van de Claudius Prinsenlaan en het nieuwe Brabantpark. Foto: H. Chabot, 
1954. (Bron: Collectie Stadsarchief Breda)
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aangebracht met een afbeelding van Onze Lieve Vrouwe van Czestochowa. Het 
monument was op tijd klaar om te worden ingewijd bij de tiende herdenking van de 
bevrijding van Breda. Bovendien was 1954 een belangrijk Mariajaar. Op de dag na 
de inwijding werd Maria op het Sint Pietersplein in Rome door paus Pius XII Maria 
tot koningin van de wereld - Regina Mundi - gekroond. Rond de kapel werd een 
passende beplanting aangebracht. Achter de kapel bevindt zich nu een ‘groene 
wand’.

De reorganisatie van het park in 1955

De parken speelden een belangrijke rol in het zich vernieuwende Breda. Ons 
beeld van de wederopbouw wordt onder andere gekleurd door de enorme aantallen 
kinderen die in die periode geboren werden. ‘Door oordeelkundige plaatsing van 
grotere parken ontstaan in de wijk de gelegenheden waar men zich enige ogenblik-
ken kan verpozen, los van het stadsgewoel, waar kinderen zich kunnen uitleven in 
hun spel, veilig voor het gevaarlijke verkeer, en waar ouden van dagen hun praatje 
kunnen maken op de banken. Door jonge moeders met kinderwagens worden de 
parken eveneens in hoge mate gewaardeerd’, aldus het verslag van de dienst der 
Beplantingen over de jaren 1953-1956.185

Ten gevolge van de aanleg van de Claudius Prinsenlaan en de bouw van het 
nieuwe bungalowpark is het park grondig van aanzien veranderd. Eigenlijk zou men 
volgens Eric Blok moeten constateren dat het villapark Brabantpark was mislukt.186 
Er zijn voor de oorlog te weinig villa’s gebouwd en door de wederopbouw en de 
ontsluitingsopgave was het park door de tijd achterhaald. Hier en daar waren toch al 
wat huizen gebouwd en men heeft daar duidelijk omheen geknutseld. Een ambach-
telijk park zoals de Engelse Tuin paste niet meer in de jaren vijftig met zijn schaal-
vergroting en verzakelijking. Van Koolwijk hoorde bij een oudere generatie land-
schapsarchitecten. De nieuwe generatie was veel meer als ontwerper opgeleid. De 
aandacht voor gedetailleerde beplanting werd duidelijk verlegd naar concept en 
vormgeving. 

Zoals Verhagen, Kuiper, Gouwetor en De Ranitz al hadden geschetst werd de 
Engelse Tuin uitgebreid aan de oostzijde. In plaats van drie grasvelden in een 
T-vorm bestond het park nu uit vier grasvelden in een kruisvorm. Door middel van 
een nieuwe groenstrook met een vrijliggend wandelpad werd de Engelse Tuin 
rechtstreeks verbonden met de huidige Beverweg. Hier mogen we nog wel een er-
fenis in zien van Verhagen persoonlijk. De aanleg van het villapark werd versoberd, 
het grasveld aan de zijde van de singel werd vereenvoudigd en het achthoekige 
pleintje met de zonnewijzer verdween. De Hertog Hendriklaan werd verlegd en 
sneed nu door een van de grasvelden van de Engelse Tuin. De pergola werd gehand-
haafd en het in 1947 gegraven riviertje de Molenlei werd als groenelement opgeno-
men in het bungalowpark.

Blok meent dat de ombouw van de Engelse Tuin van de intieme besloten bloe-
mentuin als onderdeel van een groter park eigenlijk een park op zichzelf maakte om-
dat dit meer werd geopend naar zijn omgeving.187 De uitbreiding in oostelijk rich-
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ting is wel passend vindt hij, ook door de pergola. Het aansluitende geknikte pad en 
het daar weer op aansluitende versprongen gedeelte vindt hij een stijlbreuk met het 
verdere park. Het past echter wel weer in de geest van zakelijkheid van de jaren vijf-
tig.

Op 12 maart 1952 keurde de gemeenteraad het uitbreidingsplan Brabantpark A, 
het zogenaamde plan in onderdelen, goed.188 De bijbehorende kaart was 17 augustus 
1951 vervaardigd door het architectenbureau Verhagen, Kuiper, Gouwetor en De 
Ranitz uit Rotterdam. Behalve de Claudius Prinsenlaan die dwars door het park is 
geprojecteerd zien we dat de Engelse Tuin door Kuiper en compagnons werd ver-
groot naar het oosten en door een voetpad werd verbonden met de huidige 
Beverweg. In 1955 werd het uitbreidingsplan Brabantpark A nog eens gedeeltelijk 
herzien, waardoor de huidige situatie ontstond met villabouw rond de Engelse 

24. Het uitbreidingsplan Brabantpark A uit 1955. De Engelse Tuin is uitgebreid aan de oostzijde en bestaat 
uit vier grasvelden in een kruisvorm. Door een groenstrook met een wandelpad wordt hij verbonden 
met de Beverweg. De Engelse Tuin is een park op zichzelf geworden en is nu het hoofdmoment gewor-
den van het bungalowpark Brabantpark. (Bron: Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1945-1959, Afd. I-6, 
doos 517, map II)
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Tuin.189 In datzelfde jaar vervaardigde Openbare Werken een kaart voor de 
‘Rioleringen en bestratingen Brabantpark A’.190 Op 26 mei zette directeur Gooden 
hier zijn handtekening onder. Uiterst gedetailleerd laat deze plattegrond zien wat de 
veranderingen waren in het park. In 1954 en 1955 werd door de dienst 
Beplantingen de beplanting van het ‘bungalowpark’ aangebracht.191 Dit is, naar wij 
aannemen, het huidige Van Koolwijkpark. Tegelijkertijd werd de beplanting van de 
Claudius Prinsenlaan gedaan. In de periode 1955-1956 werd de beplanting van 
Brabantpark A en het verderop gelegen onderdeel C verder afgewerkt.

Van Koolwijk beschouwde het oude Brabantpark en de Engelse Tuin als zijn 
meest geslaagde werk. Uiteindelijk is zijn naam dan ook verbonden aan dit park 
maar voor het zover was had de naamgeving nog heel wat voeten in de aarde.

Al in 1953 al verzocht de Bredase Natuurhistorische Vereniging het gemeente-
bestuur de ‘grote weg door het Brabantpark’ te vernoemen naar Van Koolwijk, die 
toen al enkele jaren overleden was. Volgens de vereniging was dit nodig omdat Van 
Koolwijk ‘de man aan wiens kunstzinnige tuinarchitectonische gaven het mooie 
Brabantpark te danken is’ was geweest.192 De naam van de laan was echter al verge-
ven aan burgemeester Claudius Prinsen. In 1955 kwam de vereniging nog eens terug 
op het verzoek. Van Koolwijk was echter nog geen tien jaar dood en kon om die 
reden geen straatnaam krijgen. De Natuurhistorische Vereniging hield stug vol en in 
1958 - Van Koolwijk was nu tien jaar dood - diende de vereniging voor de derde 
keer een verzoek in. Van Rooijen, de directeur der Beplantingen, schaarde zich ach-
ter het voorstel. Hij stelde voor de Engelse Tuin naar Van Koolwijk te noemen. Hij 
meende: ‘Niet alleen in Breda, doch ook ver daarbuiten kreeg de Engelse Tuin grote 
bekendheid, en wordt ook in kringen van deskundigen zeer hoog aangeslagen.’193 
Uiteindelijk kreeg het huidige Van Koolwijkpark zijn naam, bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van 15 juli 1960.

Het bungalowpark

In 1955 werd het krediet voor de aanleg van de wegen in het uitbreidingsplan 
Brabantpark A goedgekeurd.194 Naar we mogen aannemen werden de nieuwe 
Brabantlaan, Hertog Hendriklaan en Hertog Janlaan met bekwame spoed aangelegd. 
Niet lang daarna zullen de percelen zijn verkocht voor de bouw van villa’s en bun-
galows. In april 1957 presenteerde Openbare Werken trots een maquette van het 
nieuwe Brabantpark.195 Rond de Engelse Tuin ontstond een zogenaamd ‘bungalow-
park’. Dit was later erg in trek bij de specialisten van het Sint Ignatiusziekenhuis. 
Veel van deze huizen zijn ontworpen door Frans Mol.

De termen landhuis, villa en bungalow vertegenwoordigen elk een verschillende 
gevoelswaarde. Een landhuis uit de negentiende eeuw was alleen weggelegd voor de 
elite van die tijd. De ruimte was in deze gebouwen voor een groot deel gereserveerd 
voor ontvangstruimten en zalen. Om het landhuis lag een park van vele hectaren. 
De villa uit de twintigste eeuw heeft veel meer een privékarakter. In de loop van de 
tijd is men zich blijkbaar steeds meer terug gaan trekken in zijn eigen domein. Het 
gezin werd steeds belangrijker en de sociale verschillen vlakten geleidelijk aan af. Het 
eindpunt in deze ontwikkeling wordt ingenomen door de bungalow. Een bungalow 
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is een vrijstaande woning die enkel uit een begane grond bestaat met de woonkamer 
en slaapvertrekken. Ook dit begrip werd vanuit Amerika in ons land geïntroduceerd. 
Onnodig te zeggen dat ook een bungalow toch nog alleen is weggelegd voor de 
meer vermogenden in onze samenleving.

In augustus 1957 waagde een journalist van de Bredasche Courant zich in de nieu-
we buitenwijk. Het Brabantpark was een kleine stad, een satelliet van Breda, waar 
huis na huis verrees.196 In het bungalowpark werden ongeveer honderd particuliere 
woningen gebouwd, waaronder enkele juweeltjes van moderne architectuur. De in-
houd van de huizen varieerde tussen de vijfhonderd en achthonderd kubieke meter. 
Onze journalist werd getroffen door de harmonie tussen de bebouwing en de groen-
voorziening. De Engelse Tuin lag hier midden in als een oase van rust. Het bunga-
lowpark werd omgeven door grote bouwwerken zoals het Sint Ignatiusziekenhuis, 
de MTS en het bejaardenoord Vredenbergh.

Enkele jaren later zei dezelfde krant dat het bungalowpark Van Koolwijk (zoals 
het toen al heette) ‘met zijn onder architectuur gebouwde bungalows (…) een der 
mooiste gedeelten (is) van het nieuwe Breda, dat een bijzonder goede indruk maakt 
op de bezoeker, die (per auto) uit de richting Tilburg en Oosterhout onze stad bin-
nenkomt.’197

25. Het Van Koolwijkpark in 1978. Op de achtergrond zijn de gebouwen van het Sint Ignatiusziekenhuis 
zichtbaar. (Bron: Collectie Stadsarchief Breda)
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Vredenbergh

Na de Tweede Wereldoorlog streefde de overheid naar een huisvesting van be-
jaarden in bejaardenhuizen. Hierdoor zouden onder andere woningen vrijkomen 
voor jonge gezinnen, iets waar door de woningnood grote behoefte aan was.

In 1952 werd een rooms-katholieke stichting opgericht onder de naam Causa 
Nostrae Laetitiae, die zich voorstelde een behuizing voor bejaarden te stichten.198 
Drie jaar later werd door het gemeentebestuur aan de zuidzijde van de van de 
Claudius Prinsenlaan, ter hoogte van de Trip van Zoutlandtkazerne een terrein gere-
serveerd voor een bejaardentehuis. De inwoners zouden hier op stand wonen en het 
tehuis was dan ook bedoeld voor bejaarde echtparen en vrijgezellen die beschikten 
over een inkomen dat vergelijkbaar was met dat van hogere ambtenaren, militairen, 
intellectuelen uit het bedrijfsleven en zelfstandige beroepen. In 1957 werd het te 
bouwen complex de naam gegeven van Vredenbergh, naar het klooster van die 
naam dat in de vijftiende eeuw door Maria van Loon en haar zoon Engelbrecht van 
Nassau in Boeimeer werd gesticht. Hiermee bracht het bestuur ook de verbonden-
heid van Breda met de Nassaus tot uitdrukking. In 1960 konden de bewoners het 
complex betrekken. De Levensverzekeringsmaatschappij Nillmij financierde de 
bouw en het architectenbureau Frans Mol ontwierp de plannen. Aan de zijde van de 
Claudius Prinsenlaan bevond zich een kapel. In 2008 en 2009 is het complex in fa-
sen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Hierbij is helaas ook de kapel verdwe-
nen, een bouwwerkje dat uiterst representatief was voor de wederopbouw.

In 1959 was Vredenbergh bijna gereed en werd de parkaanleg tussen het nieuwe 
bejaardencentrum en de MTS opnieuw in orde gemaakt. Ook dit gedeelte moeten 
we beschouwen als een onlosmakelijk onderdeel van het oude Brabantpark. Er werd 
een voetpad met groenstroken aangelegd tussen de Lovensdijkstraat en de Claudius 
Prinsenlaan ‘bij de Engelse Tuin, ten oosten van Vredenbergh’.199 ‘Dit pad zal stellig 
in een behoefte gaan voorzien.’ Zoals we al hebben verteld heeft de Beatrixboom 
die hier staat de storm der tijden miraculeus overleefd.

De reorganisatie van het Van Koolwijkpark door Mien Ruys in 1978

Het Van Koolwijkpark en zijn omgeving had nu zijn definitieve vorm gevon-
den. In 1978 echter reorganiseerde de bekende Amsterdamse tuinarchitecte Mien 
Ruys het park nog.200 De strakke, modernistische stijl die zij hanteerde paste goed bij 
de architectonische tuinstijl van Van Koolwijk. Zij besteedde vooral aandacht aan de 
vaste beplanting: de borders in het park en de beplanting langs de vijver werden ge-
heel vernieuwd. Mien Ruys is degene geweest die het gebruik van bielzen in tuinen 
in Nederland heeft geïntroduceerd. Het gebruik ervan is later gedegenereerd tot een 
platitude en het bijzondere van dit ontwerp valt daarom nu niet meer zo op. In het 
Van Koolwijkpark zijn de borders afgezet met oude, hardstenen stoepbanden. Voor 
de grasvelden ontwierp de tuinarchitecte vier rijen bomen en zij stelde voor het gras 
te vervangen door fijngestampt grint en banken te plaatsen. De mensen hoefden dan 
niet meer braaf over de lange rechte paden te lopen en konden het park nu wille-
keurig doorkruisen. Dit voorstel is door Beplantingen van de gemeente Breda niet 
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overgenomen, de grasvelden van Van Koolwijk zijn gehandhaafd. Rondom de grote 
lindeboom achter de pergola bracht Ruys een verharding aan met grint omlijnd door 
een rand van bielzen.

Het plan van Mien Ruys straalt volgens Eric Blok zakelijkheid uit.201 Met strak-
ke duidelijke vormen wil zij hier een stevig kader scheppen. Dat past wel bij die tijd. 
In het plan ziet hij een poging om het park weer meer in zichzelf gekeerd te laten 
zijn. De bomenvelden zijn hiervoor erg belangrijk. In de huidige situatie zien we 
echter dat alleen de buitenste rijen uit het plan van Mien Ruys zijn geplant en dan 
nog als leibomen waardoor het park toch weer open is gebleven.

Verschillende parken in Breda kregen in de jaren zeventig het karakter van een 
beeldentuin. Ook in het Van Koolwijkpark werden in deze periode verschillende 
moderne beelden geplaatst. Op de hoek van de Claudius Prinsenlaan en de 
Wilhelminasingel kreeg in 1976 het beeld De Kiem van Niels Lous, dat hij in 1972 
vervaardigde, een plaats.202. Het beeld bestaat uit twee witte halve bollen uit polyes-
ter en symboliseert een kiem als nieuw begin, een zaadje dat openspringt. Op het 
grasveld van de Engelse Tuin aan de zijde van de Hertog Hendriklaan staat het 
Paardje met Ruiter van Kees Vet.

26. Het ontwerp van tuinarchitecte Mien Ruys uit Amsterdam voor de reorganisatie van het Van 
Koolwijkpark uit 1978. (Bron: Bibliotheek Wageningen Universiteit, Speciale Collecties)
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Begin jaren tachtig werd het beleid ten aanzien van het groen in Breda opnieuw 
geformuleerd in het Groenstruktuurplan voor de binnenstad 1982.203 Tot dan toe was de 
stad voornamelijk ontstaan op het tekenbord en nu pas werd ook het natuurlijke 
landschap in de planning betrokken. In de nota werd, anders dan tot dan toe, de ste-
delijke structuur geschetst als een gevolg van de natuurlijke omgeving. De rivieren 
de Aa of Weerijs en de Mark werden gedefinieerd als landschappelijke voorwaarden 
voor de verdere ontwikkeling van de groenstructuur van Breda. Een belangrijke rol 
in deze nieuwe benadering werd gespeeld door Sjef Langeveld, die van 1979 tot 
1983 hoofd was van de ontwerpafdeling van Gemeentebeplantingen en vanaf 1983 
directeur van deze dienst. Behalve de Aa en de Mark werd ook de Molenlei aange-
wezen als een waterradiaal. Deze waterloop werd daarmee beschouwd als van pri-
mair belang voor de stedelijke structuur, ondanks het feit dat het geen natuurlijke 
waterloop was. Het parkachtige beeld zou kunnen worden verduidelijkt door losse 
beplanting en afzonderlijk geplaatste bebouwing. Langs onder andere de Molenlei 
zouden fiets- en voetgangersroutes kunnen worden getraceerd die het parkachtig ge-
bruik verder zouden stimuleren.

De Claudius Prinsenlaan werd in deze nota beschouwd als een ‘parklaan’, een 
gebied met een sterke autonomie van functies. Hier zouden voet- en fietspaden bin-
nen een parkachtige route, brede bermen en solitaire boomgroepen afzonderlijk ten 
opzichte van de hoofdrijbanen vorm moeten krijgen, een benadering die niet we-
zenlijk afwijkt van de eerdere benadering.

‘Aanpassingen binnen de marge’ na 1980

Na de werkzaamheden van Mien Ruys aan het Van Koolwijkpark zijn er verder 
geen grote aanpassingen meer geweest aan het oude Brabantpark. De borders in de 
Engelse Tuin zijn regelmatig gewijzigd. ‘Aanpassingen binnen de marge’, zoals 
Wijnand Klein deze noemt.204

Eind jaren tachtig werd door Lodewijk Wiegersma het zogenaamde Vierkantje 
ontworpen bij de Wilhelminasingel. Dit is een vierkant grasveldje van dertig bij der-
tig meter, omgeven door een strak geschoren hegje met in de zuidoosthoek tien bo-
men in een strakke ordening. Wiegersma (1940) heeft zijn opleiding gevolgd in 
Kopenhagen en is tuin- en landschapsarchitect in Utrecht en Kopenhagen. Hij was 
betrokken bij het onderwijs in Wageningen en bij onderwijs en onderzoek in de stad 
waar hij zijn studie gevolgd heeft. Eric Blok vindt het Vierkantje van Wiegersma 
heel erg Deens.205 De tuinarchitect is erg door Denemarken geïnspireerd dat een 
heel andere manier van tuinarchitectuur bedrijven kent dan Nederland. Men zou 
volgens Blok bijna weer spreken van tuinkunst in plaats van landschapsarchitectuur.

Voor de Poolse kapel lagen bloemenveldjes. In de jaren negentig moest hier een 
bergbezinkbassin worden aangelegd. Wijnand Klein heeft de nieuwe bloemenveldjes 
ontworpen terzijde van de Poolse Kapel, vooraan gebruikmakend van bloembollen 
met daarachter eenjarige bloemperken.206 De opdracht was volgens hem om de stad 
te verlevendigen. Dit punt bij de Poolse Kapel vormt de ingang van de stad en ver-
diende daarom bijzondere aandacht.

Een van de laatste toevoegingen aan het oude Brabantpark zijn de twee fiets-
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bruggen aan weerszijden van de Claudius Prinsenbrug over de Singelgracht. Ze zijn 
in de periode 1999 – 2002 ontworpen en uitgevoerd door Pascal Grosfeld van 
Grosfeld Van der Velde Architecten. De twee slanke bruggen liggen volgens de ar-
chitect als vlijmscherpe lijnen over het water en hebben een ruggengraatachtige op-
bouw. Zij vormen volgens hem een contrast met de zware en massieve bestaande 
Claudius Prinsenbrug. ’s Avonds is de brug van binnen uit verlicht en fungeert hij als 
verlichtingselement voor de omgeving.

In de loop van de tijd is de kruising van de Claudius Prinsenlaan en de 
Wilhelminasingel verbreed met opstelstroken en vluchtheuvels, hetgeen het uitzicht 
uiteraard niet heeft verfraaid. Was het Brabantpark oorspronkelijk ontworpen als een 
villapark aan de rand van de toenmalige stad, door de steeds verder gaande ontwik-
kelingen neemt de stedelijkheid hier steeds verder toe. De parkeerdruk is enorm, 
waardoor het karakter van een groene oase sterk wordt aangetast.

Na een periode van relatieve rust kwamen de stedenbouwkundige ontwikkelin-
gen in de omgeving van de Claudius Prinsenlaan rond de millenniumwisseling weer 
op gang. In 1992 werd het Sint Ignatiusziekenhuis verplaatst naar de huidige locatie 
van het Amphiaziekenhuis aan de Molengracht.207 Het gebouw van het oude Sint 
Ignatiusziekenhuis bleef gelukkig gedeeltelijk bewaard en kreeg een nieuwe functie 
als onderkomen van de afdeling Handel en Zakelijke Dienstverlening van het Florijn 
College. Een gedeelte van het terrein werd bebouwd met een woonwijk. Door deze 
ontwikkeling heeft de noordzijde van de Brabantlaan echter een zeer rommelig ka-
rakter gekregen.

De Trip van Zoudtlandtkazerne aan de zuidzijde van de Lovensdijkstraat behield 
zijn militaire functie. De kazerne heeft zich echter afgewend van de Cavaleriestraat 
en de Lovensdijkstraat omdat de vroegere ingang nu de achterzijde is geworden. 
Hierdoor heeft ook de Lovensdijkstraat een rommelige aanblik gekregen.

Ten zuiden van de Claudius Prinsenlaan verrees in 1993 een groot complex 
voor de Hogeschool West-Brabant dat in de volgende jaren voordurend werd uitge-
breid. Na enkele fusies staat het complex nu bekend als Avans Hogeschool. In 2008 
en 2009 werd het bejaardencentrum Vredenbergh in fasen gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw.

De huidige visie op het Van Koolwijkpark en de Claudius Prinsenlaan wordt 
weergegeven in de Structuurvisie Breda 2020.208 De Claudius Prinsenlaan speelt vol-
gens deze nota een belangrijke rol in de toekomstige ontwikkeling van de stad. De 
weg moet als ‘stijlvolle “parkway”’ het beeld uitstralen van een ‘groene parkway met 
allure’. Samen met het aangrenzende Van Koolwijkpark speelt hij een belangrijke rol 
in het groene stadslandschap. Tegelijkertijd wordt de Claudius Prinsenlaan echter als 
‘entree van de stad’ benoemd tot economische ontwikkelingsas. Het gebied zal vol-
gens de nota intensiever moeten worden gebruikt. Op verschillende plaatsen zal 
hoogbouw mogen worden opgericht. De zichtlijnen op de Grote Toren moeten 
echter in stand blijven.
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Conclusie

Inderdaad is hier sprake van een dramatisch generatieconflict. Het Brabantpark, 
het romantische villapark voor gegoeden, moest wijken voor de Amerikaanse 
Claudius Prinsenlaan. Achter deze ingreep gaan totaal verschillende visies schuil op 
economie, stedenbouw en overheidsingrijpen.

In de jaren dertig bouwde men in Breda aan een villastad, ontworpen in de 
geest van de Engelse tuinsteden. Het gemeentebestuur was liberaal. De overheid 
greep zo weinig mogelijk in. Men wilde mensen met kapitaal naar Breda lokken om 
zo de economie te bevorderen.

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog zette men juist in op in-
dustrialisatie om de hele bevolking aan werk te helpen en op grootschalige planning 
van woonwijken om diezelfde bevolking te huisvesten. Het groen concentreerde 
zich niet meer in een park van een paar hectare, maar moest de hele stad doorade-
ren. Steenhuis is van mening dat de naoorlogse wijken in Breda van grote kwaliteit 

27. Een luchtfoto van het Van Koolwijkpark, de Claudius Prinsenlaan en de Poolse Kapel. Het oude villa-
park zit behoorlijk in de knel. Met rode markiezen de serviceresidentie Vredenbergh (Bron: Directie 
Ruimtelijke Ordening Breda, Bureau Stedenbouw)
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zijn en dat zij een duurzaam karakter hebben.209 Het oorspronkelijke villapark 
Brabantpark moet beschouwd worden als een uitwerking van een gedeelte van het 
gemeenschappelijk uitbreidingsplan voor Breda en de omringende suburbane ge-
meenten, ontworpen door de Arnhemse ing. W.F.C. Schaap en vastgesteld in 1928. 
Ten oosten van het centrum had Schaap een villawijk ontworpen, aansluitend op de 
paviljoenstructuur van de Cavaleriekazerne (de Trip van Zoudtlandtkazerne). Het 
Brabantpark maakt deel uit van een parkgordel rond de Bredase binnenstad die 
wordt gevormd door de Singelgracht, het Valkenberg, het hier besproken park, het 
Wilhelminapark en het Burgemeester Van Sonsbeeckpark.

Vanaf 1930 werden er schetsen gemaakt voor de aanleg van dit villapark. Het 
stedenbouwkundig ontwerp is van de directeur van Openbare Werken, P.A.H. 
Hornix, terwijl de beplanting voor rekening kwam van de directeur van 
Beplantingen, C.M. van Koolwijk. Het definitieve ontwerp van Hornix werd op 10 
oktober 1934 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het villapark, voor zover het nog 
bewaard is gebleven, vertoont alle kenmerken van een park in landschapsstijl. De vil-
la’s zijn gegroepeerd langs wegen die verlopen in langzaam gebogen vormen. In het 
midden van het villapark was een parkaanleg gepland met slingerende wandelpaden. 
Dit ontwerp is waarschijnlijk sterk beïnvloed door het werk van de Duitse steden-
bouwkundige J. Stübben. De aanleg van het park werd uitgevoerd in werkverschaf-
fing van 1934 tot en met 1938. In 1935 werden de eerste percelen verkocht en in 
1936 werden de eerste huizen opgeleverd. Van het oorspronkelijke villapark is nog 
maar een klein gedeelte te herkennen, voornamelijk het grote grasveld aan de zijde 
van de Wilhelminasingel.

Binnen dit romantische villapark ontwierp Van Koolwijk de zogenaamde 
Engelse Tuin in architectonische tuinstijl. Van Koolwijk beschouwde later deze 
Engelse Tuin als een van zijn meest geslaagde tuinontwerpen. Hij is ontworpen in 
1936 en bestond uit strakke grasvelden in de vorm van een letter T, omgeven door 
bloemenborders, waarin een pergola met een gemetselde vijver het centrum vormen. 
Het beeldhouwwerk bij de vijver, De Waterspuwer, is vervaardigd door de beeld-
houwer Lukas van der Meer. De Engelse Tuin werd aangelegd in 1937-1938. Op 1 
februari 1938 werd ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix een linde-
boom geplant en in september van datzelfde jaar werd de aanleg van het Brabantpark 
voltooid. Toen kreeg het villapark tevens zijn naam. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het park ingrijpend gereconstrueerd. De be-
kende stedenbouwkundige Pieter Verhagen schetste in 1947 een algemeen uitbrei-
dingsplan voor Breda. Al schetsend ontwierp hij twee jaar later een nieuwe brede 
ontsluitingsweg dwars door het vooroorlogse villapark. Na het plotselinge overlijden 
van Verhagen in 1950 werd het werk aan het uitbreidingsplan overgenomen door ir. 
J. Kuiper en in 1952 werd het goedgekeurd. In hetzelfde jaar werd besloten de nieu-
we weg de Claudius Prinsenlaan te noemen naar de burgemeester die zich sterk had 
ingezet voor de aanleg hiervan en in 1954-1955 werd de weg aangelegd. De 
Claudius Prinsenlaan is door de directeur van Openbare Werken, Jacques Gooden, 
gemodelleerd naar het voorbeeld van de Amerikaanse parkways. De brug over de 
Singelgracht is monumentaal vormgegeven. De Poolse Kapel op de hoek van de 
Claudius Prinsenlaan en de Wilhelminasingel werd in 1954 ingewijd.
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In 1955 werd de Engelse Tuin van Van Koolwijk gereorganiseerd. In plaats van 
drie grasvelden in een T-vorm bestond de tuin nu uit vier grasvelden in een kruis-
vorm. Door middel van een groenstrook met een vrijliggend wandelpad werd hij 
rechtstreeks verbonden met de wijken ten oosten daarvan. De aanleg van het oude 
villapark werd versoberd en talrijke details verdwenen. De nieuwe tuinaanleg viel 
onder verantwoordelijkheid van directeur van Beplantingen Hein van Rooijen. 
Rond de Engelse Tuin werd een bungalowpark aangelegd. In 1960 kreeg het park 
de naam Van Koolwijkpark. In 1978 werd de aanleg van het Van Koolwijkpark 
nogmaals herzien door de bekende Amsterdamse tuinarchitecte Mien Ruys. Haar 
strakke modernistische stijl past goed bij de architectonische tuinstijl van Van 
Koolwijk. Zij ontwierp nieuwe borders en beplanting langs de vijver. Voor de gras-
velden ontwierp zij vier strakke rijen bomen.

Reeds eerder verschenen publicaties over het Van Sonsbeeckpark en het 
Wilhelminapark.210 Hieraan is nu dit artikel over het Brabantpark toegevoegd. Een 
artikel over het Valkenberg in de negentiende en twintigste eeuw moet nog geschre-
ven worden. Als deze serie uitgebreid kan worden met artikelen over het villapark 
Montenspark, het Heuvelplantsoen met zijn omringende villaontwikkeling en enkele 
kleinere groenelementen in Breda zullen we in staat zijn een totaalvisie te geven op 
de groenstructuur van Breda vóór de Tweede Wereldoorlog.211

Epiloog: de huidige waardering

De landschapsarchitect en tuinhistoricus Eric Blok bezoekt het park in een stra-
lende najaarszon van november 2009.212 ‘Wat een mooie kleuren’, zegt hij. 
Opvallend is de diversiteit aan bomen. Hoewel niet alles origineel is, is het wel een 
heel fraai gebied met een mooie waterpartij en fraai uitgegroeide taxussen. ‘Kortom, 
het was prima om daar rond te lopen.’ Over de onderhoudstoestand maakt hij zich 
wel wat zorgen. Sommige heestervakken zijn een rommeltje of verschrikkelijk uit-
gegroeid. Ook naar de bomen zou eens kritisch gekeken moeten worden. Sommige 
zijn misvormd of staan andere in de weg.

Blok denkt dat het villapark Brabantpark en de Engelse Tuin, het huidige Van 
Koolwijkpark, heel goed passen in hun tijd. Het is een fraai voorbeeld van hoe men 
toen villaparken aanlegde en de kwaliteit van het ontwerp is goed. Er is veel aan-
dacht geweest voor de beplantingen, zoals dat in jaren dertig nog gebeurde. Het ont-
werpen van een park was in die jaren nog een ambacht en vergde beplantingskennis. 

Zo’n ambachtelijk park paste niet meer bij de jaren vijftig met zijn schaalvergro-
ting en verzakelijking. Er was ook sprake van een generatiewisseling in de wereld 
van de landschapsarchitecten. Deze was al ingezet in de jaren dertig. Van Koolwijk 
hoorde bij de oudere generatie en haar manier van werken was in de jaren vijftig 
voorbij. De aandacht voor gedetailleerde beplanting werd verlegd naar concept en 
vormgeving. De nieuwe generatie was veel meer als ontwerper opgeleid.

De Engelse Tuin is volgens Blok duidelijk bedoeld geweest als tegenhanger van 
het park. Het park is bedoeld om in te wandelen en de tuin om te verblijven. De 
oorspronkelijke beplanting was zeer gevarieerd en kleinschalig. Dat moet heel erg 
mooi en aangenaam geweest zijn. Een ‘natuurlijke’ setting van de beplanting waarin 
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de habitus volgens Blok goed tot zijn recht komt. Dat is toch wel heel anders dan de 
huidige strakke hagen rond de vijver. Op de ontwerptekeningen zag hij verschillen-
de sierheesters aangegeven Rododendrons kunnen echter meer hebben en dus zijn 
die nu nog over terwijl de rest inmiddels versleten en opgeruimd is.

Van de ovale tuin, ten westen van de Engelse Tuin, denkt hij thans nog het res-
tant te zien in de vele bijzonder fraaie zuiltaxussen die er staan. Deze zouden een 
lichte snoeibeurt nodig hebben. Ook de vier poortwachters langs het pad (twee maal 
twee stuks) kunnen hiervan resteren. Ze dreigen deels te verdwijnen in aangrenzen-
de heesterranden.

De aanpassingen van de Engelse Tuin na de Tweede Wereldoorlog maakten van 
de intieme besloten bloementuin als onderdeel van een groter een park eigenlijk een 
park op zichzelf. Het park werd meer geopend naar zijn omgeving. De uitbreiding 
in oostelijk richting is wel passend, vindt hij, ook door de pergola. Het geknikte pad 
en het daarop aansluitende versprongen gedeelte vindt hij een stijlbreuk met het ver-
dere park, maar het past wel weer in de geest van de jaren vijftig van zakelijkheid. 
Het is wel duidelijk dat de aansluiting van de bebouwing op de westkant van de 
Engelse Tuin ‘niet lekker ligt’. Door de veranderingen in het wegenpatroon ont-
stonden tegen de bestaande Engelse Tuin enkele percelen met een rare vorm.

De aanleg van de Claudius Prinsenlaan was uiteraard een ongelukkige ingreep. 
Het villapark was gedeeltelijk al bebouwd en hier en daar hebben ze echt moeten 
improviseren. De woningen aan de Hertog Janlaan (vooral het huis aan de rand van 
de Claudius Prinsenlaan) staan toch wel heel ongelukkig en ‘los’ in het gebied. De 
Claudius Prinsenlaan als een parkway betitelen lijkt Blok verder wel juist. Aan de 
noordkant is de ruime groenrand nog aanwezig, aan de zuidkant is deze door allerlei 
hoge bebouwing aangetast. Daarmee heeft het bedoelde beeld ook sterk aan kracht 
ingeboet. Door fietspaden en wandelpaden in de groenstrook is er wel erg veel ver-
hard oppervlak bijgekomen dat de groene uitstraling aantast. Het is zichtbaar dat de 
Claudius Prinsenlaan voor de villa’s aan de noordzijde een vervelende drukke weg in 
de achtertuin is. De tuinbeplanting aan de zijde van de weg wordt zo dicht en zo 
hoog mogelijk gehouden, zodat hier groene muren zijn ontstaan.

In de huidige situatie zijn er twee tendensen die tegen elkaar in werken. We 
constateren een schaalvergroting en een toenemende verstedelijking enerzijds en een 
herwaardering van de interbellumperiode en de wederopbouw anderzijds.

De functie van de Claudius Prinsenlaan als entree tot de stad is in de loop der ja-
ren altijd gewaardeerd en in stand gebleven. De omgeving van deze weg en het Van 
Koolwijkpark staan echter zwaar onder druk van een meer intensief stedelijk ge-
bruik. Er is duidelijk sprake van een transformatie van extensief gebruik naar een ho-
gere intensiteit van bebouwing. Plat gezegd, het gebied loopt vol. Waar vroeger par-
ken, plantsoenen en sportvelden lagen, verrijzen nu grote gebouwen. Ook de schaal-
vergroting speelt een grote rol in het veranderende stadsbeeld. Er is bovendien niet 
alleen sprake van een ruimtelijke transformatie, maar ook van een functionele trans-
formatie. Een diversiteit aan functies wordt in het gebied gehuisvest waardoor ook 
de verkeersdruk toeneemt.

Het gevaar bestaat dat het oude Brabantpark en de Engelse Tuin in dit planolo-
gisch geweld ten onder zullen gaan. De stedenbouwkundige prestaties van de weder-
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opbouw worden tegenwoordig echter steeds meer gewaardeerd. Een tijd lang was er 
nauwelijks aandacht voor, integendeel, maar elke generatie zet zich af tegen de vori-
ge. Als de maatschappij weer een volgende fase in is gegaan, is er weer ruimte voor 
een herwaardering van de eervorige ontwikkeling.

De Claudius Prinsenlaan is als parkway voor de huidige stedenbouwkundigen 
een belangrijke stadsentree en daardoor een ‘etalage van de stad’. Bedrijven en kan-
toren vestigen zich graag aan deze belangrijke stedelijke as. De kwaliteiten van deze 
structuur zullen daarom in nieuwe ontwikkelingen worden bewaakt. De Trip van 
Zoudtlandtkazerne is tussen 1909-1911 opgezet in een zogenaamde paviljoenstruc-
tuur. In 1994 ontwierp Rem Koolhaas het Chassépark als een soort campus binnen 
de singelring. Ook de huidige gebouwen van het Amphia Ziekenhuis en de 
Hogeschool sluiten aan bij dit idee. Een groene parkway, omgeven door losstaande 
gebouwen in een groene setting kan een beeld zijn voor de toekomst.

Pieter Verhagen heeft de Claudius Prinsenlaan ontworpen als een parkway en 
volgens Marinke Steenhuis wordt deze ook nu nog als zodanig gewaardeerd. De 
Claudius Prinsenlaan loopt door een parkachtige omgeving met fietspaden langs 
boomgroepen en heeft toch duidelijk een andere sfeer dan een utilitaire autoweg, 
zoals we die elders aantreffen. Men rijdt in Breda op majestueuze wijze de stad uit 
volgens Steenhuis. Zij moet tot haar spijt constateren dat de Claudius Prinsenlaan te-
genwoordig behoorlijk onder druk staat. De stad wordt verdicht en de groene ruim-
te wordt volgebouwd met nieuwe gebouwen. De kwaliteiten van de Claudius 
Prinsenlaan moeten volgens haar worden bewaard.

Als we over de Claudius Prinsenlaan fietsen ontdekken we steeds leuke details. 
Een rare boom, half op het fietspad, exotische struiken en bomen tussen de andere 
beplanting, ze vertellen een verhaal. Het groen in de stad kan niet genoeg worden 
gewaardeerd. De Claudius Prinsenlaan en het Van Koolwijkpark zijn aangelegd van-
uit verschillende visies, maar bij elkaar is het een waardevol ensemble. Vorige gene-
raties hebben dit aan ons nagelaten. Het is aan de huidige generatie hier het zijne aan 
toe te voegen. Maar het is ook aan ons datgene, wat waardevol is, te bewaren.
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Bijlage: biografische schetsen

Burgemeester W. G. A. van Sonsbeeck
De betrokkenheid van burgemeester Van 

Sonsbeeck bij de stedenbouwkundige ontwikkeling 
van Breda in het Interbellum kan niet worden 
overgeschat. W.J.M. Klaassen besteedde reeds een 
bijdrage aan hem in het Biografisch woordenboek van 
Nederland en ook in de publicaties over het Van 
Sonsbeeckpark en over het Wilhelminapark van de 
hand van de auteur van dit artikel wordt een korte 
biografie aan deze belangrijke bestuurder gewijd.213 
De behoefte aan een uitgebreidere publicatie doet 
zich echter voelen.

Willem George Alphonse van Sonsbeeck werd 
geboren in Amsterdam in 1877. Hij was burge-
meester van Breda van 1919 tot 1936. Van 1936 
tot 1941 en van 1944 tot 1947 was hij commissaris 
van de koningin in Limburg.

Van Sonsbeeck is, waarschijnlijk meer nog dan 
de directeur van Openbare Werken of de directeur 
van Beplantingen, verantwoordelijk geweest voor 
de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda 
tussen de twee wereldoorlogen.214 Hij wilde deze stad ontwikkelen tot een par-
kenstad, een aangename woonstad met villaparken en woonwijken voor de midden-
klasse, gebouwd in degelijke en esthetisch verantwoorde architectuur. Het voorbeeld 
voor hem was waarschijnlijk het toenmalige moderne Den Haag. Hij was in 1925 
verantwoordelijk voor de nieuwe aanbouw aan het stadhuis, een stadhuis een stad als 
Breda waardig. Breda was in deze periode een stad die zich beschouwde als een be-
langrijk streekcentrum en die streefde naar een positie van belangrijke woon- en ver-
blijfstad en cultureel centrum. Van Sonsbeeck was ook de stimulator achter de aanleg 
van het Brabantpark en het Burgemeester Van Sonsbeeckpark. De gemeenteraad van 
Breda besloot bij zijn afscheid het park in Boeimeer naar hem te noemen. In 1952 
bood hij Breda een borstbeeld van zichzelf aan dat in het park werd geplaatst. Hij 
overleed in 1969 in Heino, Overijssel.

Stedenbouwkundige W. F. C. Schaap
W.F.C. Schaap was misschien de meest productieve stedenbouwer in Nederland 

tijdens het Interbellum. Desalniettemin bestaat er over hem nog geen uitputtende 
publicatie. Willem Frederik Carel Schaap werd in 1870 geboren in Delft.215 Hij stu-
deerde af als bouwkundig en civiel ingenieur aan de Polytechnische School in Delft, 
de latere Technische Hogeschool. In 1897 trad hij in dienst van Gemeentewerken in 
Arnhem, waar hij twee jaar later adjunct-directeur werd en vanaf 1901 de functie 

28. Burgemeester Van Sonsbeeck. 
(Bron: collectie stadsarchief Breda)
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van directeur bekleedde. In die laatste hoedanigheid ontwierp hij stedenbouwkundi-
ge plannen voor de uitbreiding van Arnhem, waaronder de Geitenkamp (1919). 
Ook maakte hij in 1917 een Algemeen Plan van Uitbreiding dat niet officieel werd 
vastgesteld, maar wel jarenlang als leidraad voor stadsuitbreidingen diende.

Schaap toonde een sterke maatschappelijke betrokkenheid, die onder andere tot 
uiting kwam in zijn activiteiten op het gebied van de volkswoningbouw. Hij was 
een prominent lid van de progressieve Sociaal Technische Vereeniging van 
Democratische Ingenieurs en Architecten (STV). Door zijn ervaring op het gebied 
van volkshuisvesting kwam Schaap in 1913 ook in het bestuur van de Nationale 
Woningraad. Vanwege zijn functie van directeur van Gemeentewerken was Schaap 
lid van de gemeentelijke schoonheidscommissie, die in 1911 werd opgericht.

Schaap was een groot pleitbezorger van de esthetische stedenbouw. Daarbij liet 
hij zich inspireren door het boek Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen 
van Camillo Sitte uit 1889. Hij keerde zich tegen de gangbare negentiende-eeuwse 
opvatting, waarin de stedenbouw vooral als een technisch probleem voor ingenieurs 
werd gezien. Schaap daarentegen zag in de stedenbouw juist een taak voor de archi-
tect.

In 1918 werd de relatie tussen Schaap en de gemeente Arnhem steeds slechter. 
Hij had verscheidene malen in het openbaar kritiek op de liberale koers van de ge-
meenteraad en burgemeester en wethouders met betrekking tot de volkshuisvesting. 
De gemeente wilde, geheel tegen de zin van Schaap, de particuliere bouwprojecten 
meer ruimte geven in de stadsuitbreidingen. Toen de gemeenteraad in 1920 besloot 
de dienst Gemeentewerken te reorganiseren en het budget te korten, diende Schaap 
zijn ontslag in. Hij richtte nog in hetzelfde jaar in Arnhem een eigen bureau op, het 
Ingenieurs- en Architectenbureau Schaap.

Het bureau van Schaap ontwierp in de jaren twintig uitbreidingsplannen voor 
vele gemeenten in Zuid- en Oost-Nederland. Door de komst van de Woningwet en 
de noodzaak uitbreidingsplannen op te stellen had het bureau werk genoeg. Vanaf 
1928 was het ook betrokken bij het opstellen van streekplannen in Gelderland. De 
architectonische opdrachten betroffen vooral utiliteitsbouw, zoals bruggen, scholen 
en bedrijfsgebouwen. Schaap ontwierp uitbreidingsplannen voor onder andere 
Arnhem, Apeldoorn, Breda, Dieren, Enkhuizen, Franeker, Heemstede, Rheden, 
Velp, Venlo, Zutphen en een groot aantal kleinere plaatsen. Hij overleed in 1933 in 
Arnhem.

Directeur van Beplantingen C. M. van Koolwijk
In een bijlage bij een artikel over het Van Koolwijkpark kunnen wij natuurlijk 

niet anders dan uitgebreid ingaan op de naamgever van dit park, de directeur van 
Beplantingen C.M. van Koolwijk. Zijn leven en werk is eigenlijk een aparte biogra-
fie waard. Een volledige lijst van zijn werken moet nog worden vervaardigd.

Cornelis Marie (Kees) van Koolwijk werd op 12 mei 1877 te Groenlo geboren 
als zoon van een notaris.216 Hij begon zijn opleiding als kandidaat notaris, maar dit 
bleek niet de juiste keuze. Hij werkte een tijd lang in Nijmegen bij een bloemen-
kwekerij en dit beviel hem beter. Vervolgens werkte hij bij een boomkweker in 
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Boskoop, waarna hij in de leer ging als tuinarchi-
tect bij Oscar Leeuw in Nijmegen.

Rond de eeuwwisseling maakte Van 
Koolwijk, net als vele anderen, internationaal car-
rière. Hij volgde cursussen in fruitteelt in Berlijn, 
Wenen en Kroatië en beproefde zijn geluk in de 
pruimenteelt in Bosnië. Na een aantal jaren nam 
hij in 1908 de boom- en rozenkwekerij van Jac. 
Gulick in Cuyck aan de Maas over. Vanuit deze 
kwekerij werkte hij als boomkweker en tuinar-
chitect. Van Koolwijk behaalde het diploma fruit-
teelt in Wageningen en was lid van de Nijmeegse 
Veilingsvereeniging en de Proeftuinvereeniging te 
Hees.

De kwekerij verzandde ten gevolge dan een 
overstroming en Van Koolwijk trad op 1 augustus 
1922 in dienst van de gemeente Breda als direc-
teur van de dienst Beplantingen. Hij heeft tussen 
de twee wereldoorlogen een zwaar stempel ge-
drukt op de Bredase parken. Zijn zoon Jan 

Hendrik vertelde later dat hij de liefde voor de natuur al op jonge leeftijd van zijn 
vader leerde kennen.217 ’s Morgens in de vroegte ging hij naar het park om te voor-
komen dat er door kwajongens nesten werden leeggeroofd en vernield. Bij wande-
lingen door de villawijken gaf zijn vader hem aanschouwelijk onderwijs over tuines-
thetiek. ‘Drie en twintig jaar lang heeft de heer Van Koolwijk zijn goede zorgen aan 
Breda’s natuurschoon gewijd en het resultaat kan men nu voor het eerst goed be-
wonderen’, aldus zijn In Memoriam in het dagblad De Stem in 1948.218 Hij heeft 
veel invloed gehad op de beplanting van het park Valkenberg.219 Hiervan is na alle 
reconstructies uiteraard weinig meer van over.

Het eerste park dat hij voor Breda ontwierp was het niet meer bestaande parkje 
de Trekpot in de Belcrum. Het was ontworpen in Engelse landschapsstijl. Het nieu-
we wandelpark werd geopend op 3 juni 1933.220 Van Koolwijk heeft met zijn par-
ken niet altijd geluk gehad. Na de Tweede Wereldoorlog moest dit park helaas wij-
ken voor de aanleg van de Noordelijke Rondweg. Alleen één zeer grote kastanje-
boom op de hoek van de Krochtdijk en de Terheijdenseweg heeft de sloop 
overleefd en wordt nu beschermd door een hekwerk.

In 1933 ontwierp Van Koolwijk het Van Sonsbeeckpark in Boeimeer, eveneens 
in Engelse landschapsstijl, met kronkelende paden en vijvers.221 Een slingerende vij-
ver, grasvelden en boomgroepen suggereren een natuurlijk landschap. In 1933 ook 
ontwierp Van Koolwijk de zogenaamde Engelse Tuin op Bouvigne.222 Deze is aan-
gelegd om de kapel heen, die toegewijd is aan ‘Maria, konin gin en moeder van barm-
hartigheid’. De kapel is een opvallend gebouwtje in traditionalistische stijl. De eerste 
steen hiervoor werd gelegd in 1932 en in 1935 werd hij ingezegend door de bisschop. 
Het grote grasveld voor de kapel had tevens de functie van manifestatieterrein. In 
1934 volgde het Brabantpark, later naar hem het Van Koolwijkpark genoemd, waar 

29. C.M. van Koolwijk. (Collectie 
Stadsarchief Breda)
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wij in dit artikel uitgebreid op in zijn gegaan. Hij gaf ook adviezen voor de inrich-
ting van de begraafplaats de Bieberg.223 Verder ontwierp hij de Warande in 
Oosterhout.224

Ook buiten Breda speelde Van Koolwijk een belangrijke rol in de wereld van 
de tuinarchitecten. Hij was jarenlang bestuurslid van de Bond van Nederlandse 
Tuinarchitecten en vertegenwoordigde deze bond op grote congressen in Wenen 
(1928) en Berlijn (1938).225 Hij had veel contact met professor J.T.P. Bijhouwer uit 
Wageningen. Zijn werk werd in 1940 getoond op een rondreizende tentoonstelling 
van werk van leden van de Bond van Nederlandsche Tuinarchitecten.

Hij adviseerde verschillende gemeenten met betrekking tot de aanleg van be-
plantingen, onder andere Willemstad, Etten en Oosterhout. Verder was hij land-
schapsadviseur van de stichting Brabants Landschap. Hij had een grote en uitsteken-
de bibliotheek over tuin- en landschapsarchitectuur.

Zijn zoon J.H.R. van Koolwijk (1916-1984) trad in de voetsporen van zijn va-
der.226 In 1945 begon hij, samen met zijn vrouw M.L.E. van Koolwijk – van 
Weydom Claterbos, een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur.

Van Koolwijk senior werd op 1 oktober 1945 gepensioneerd.227 Hij verhuisde 
van zijn dienstwoning in het Valkenberg naar een woning met prachtige tuin tegen-
over het Liesbos, Liesboslaan 241, tegenwoordig Oude Liesboslaan 241. De vrij be-
scheiden houten villa wordt nog steeds omgeven door een grote tuin in een tamelijk 
romantische aanleg met veel bloeiende struiken. Waarschijnlijk is deze tuin nog ont-
worpen door Van Koolwijk. Na zijn pensionering ontwierp hij verschillende tuinen 
voor particulieren en was hij supervisor voor de Noord-Brabant en Limburg voor de 
Commissie Overleg Landschapsherstel.228 Hij was ook voorzitter van de Bredase 
Natuurhistorische Vereniging. Hieraan heeft hij uiteindelijk te danken dat het Van 
Koolwijkpark zijn naam kreeg.

In zijn vrije tijd was hij een aardig kunstschilder. Volgens Scheen schilderde en 
tekende hij voornamelijk landschappen in de trant van de Haagsche School.229 Hij 
was onder andere lid van de Bredasche Kunstkring.

Van Koolwijk overleed op 18 februari 1948 en werd begraven op de begraaf-
plaats achter de kerk van de Heilige Pastoor van Ars aan het Liesbos.230 Een grafsteen 
is hier echter niet meer te vinden.

Directeur van Openbare Werken P. A. H. Hornix
Pierre Alphonse Hubert Hornix werd op 19 mei 1885 geboren te Roermond, 

de stad van de grote architect Pierre Cuypers. Zijn vader was later gemeentearchitect 
van Venlo. De bouwkunde zat de jonge Hornix dus al vanaf het begin in het bloed. 
Hij was getrouwd met Wilhelmina Johanna Sprangers, dochter van de bekende aan-
nemer uit Princenhage. Dat verklaart wellicht zijn banden met Breda.

In bouwkundig en artistiek opzicht werd Hornix opgeleid aan de School voor 
Nuttige en Beeldende Kunsten in Roermond.231 In 1905 was hij als bouwkundige in 
dienst van de N.V. Conoy-Herfkens Steenfabrieken in Venlo.232 Van 1906 tot 1911 
was hij in dezelfde functie in dienst van de N.V. Gewapend Beton Maatschappij F.J. 
Stulemeijer in Breda. Hij kende de stad dus al voordat hij hier als directeur van 
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Openbare Werken in dienst kwam. De beton-
bouw was in deze tijd nog nieuw en sterk in op-
komst. Er waren nog geen opleidingen voor het 
bouwen in beton en degenen die er mee moesten 
werken moesten door experimenteren de beton-
techniek leren kennen. Van 1911 tot 1912 was hij 
assistent van de hoofdingenieur en chef van de te-
kenkamer bij de N.V. Hollandsche Beton 
Maatschappij te Den Haag.

Deze werkzaamheden waren een opmaat 
voor zijn verdere carrière. Tussen 1912 en 1915 
was hij directeur van de Algemene Beton 
Maatschappij in Dordrecht. Blijkbaar was het par-
ticuliere bedrijfsleven toch niet de richting die hij 
op wilde, want in 1915 werd hij directeur van 
Openbare Werken en van Bouw en 
Woningtoezicht van de gemeente Heerlen. In 
1921 kreeg hij hier de leiding over de dienst 
Openbare Werken. In deze periode groeide deze 
plaats uit van een mijndorp tot een stad. Hornix 

werd dus uitgebreid geconfronteerd met stedenbouwkundige problemen.
Hij trad op 1 januari 1930 in dienst bij de gemeente Breda als directeur van 

Openbare Werken. In deze functie was hij natuurlijk belast met de leiding over een 
voor die tijd grote en belangrijke dienst binnen het gemeentelijk apparaat. Ook op 
het gebied van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda had hij een belang-
rijke functie. Toch lag zijn ziel blijkbaar bij de bouwkunst. In 1935 ontwierp hij de 
watertoren in de Belcrum.233 Hij heeft veel aandacht besteed aan de stedenbouw-
kundige inpassing van dit monumentale gebouw. Verder ontwierp hij een groot aan-
tal bruggen in Breda, zoals de Willemsbrug, de Mauritsbrug, de Julianabrug, de 
Bernhardbrug en de inmiddels verdwenen Gasbrug en Trambrug. Hiermee heeft hij 
stevig zijn stempel gedrukt op het Breda van het Interbellum.

Hornix werd gepensioneerd op 1 juni 1950. Zijn inspanningen werden beloond 
met verschillende onderscheidingen: ridder eerste klasse in de Huisorde van Oranje, 
ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ridder in de Leopoldsorde van België. Hij 
overleed in Breda op 8 augustus 1956 en werd begraven op de begraafplaats 
Zuilen.234 Het graf is ondertussen geruimd.

Burgemeester B. W. Th. van Slobbe
Het beeld van burgemeester Van Slobbe is altijd sterk bepaald geweest door de 

oorlogsjaren, maar hij heeft ook de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van Breda na 
de Tweede Wereldoorlog.

Bartholomeus Waltherus Theodorus van Slobbe werd in 1882 geboren in 
Schiedam.235 Het grootste gedeelte van zijn opvoeding genoot hij in Breda. In 1906 
slaagde hij in Kampen voor het officiersexamen, waarna hij als tweede luitenant ge-

30. P.A.H. Hornix. (Bron: Collectie 
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plaatst werd bij het Zesde Regiment Infanterie te Breda. Na enkele bevorderingen 
werd hij in 1919 te werk gesteld bij het garnizoen in Bergen op Zoom. In 1923 
werd Van Slobbe bij de generale staf geplaatst en bevorderd tot majoor. In 1931 
werd hij benoemd tot gouverneur van Curaçao en in 1936 volgde hij Van 
Sonsbeeck op als burgemeester van Breda.

Ten aanzien van de ontwikkeling van de stad volgde Van Slobbe een meer mo-
derne koers dan zijn voorganger. Zette Van Sonsbeeck in op de ontwikkeling van 
Breda tot villastad, Van Slobbe had, om de crisis te bestrijden, meer aandacht voor 
industrialisatie. In 1938 gaf het gemeentebestuur opdracht aan het Economisch 
Technologisch Instituut voor Noord-Brabant in Tilburg, het ETIN, een rapport te 
schrijven over de industriële vestigingsfactoren van de gemeenten Breda, Ginneken, 
Princenhage en Teteringen.236 Vroukje Muntjewerff zegt in haar studie over de 
werkverschaffing in Breda dat Van Slobbe veel ijver aan de dag legde in de bestrij-
ding van de werkloosheid.237 Hij nam het initiatief tot de aanleg van de zogenaamde 
Noord-Zuiddoorbraak. De wederopbouwplannen voor Breda na de Tweede 
Wereldoorlog hebben hun basis in de initiatieven van Van Slobbe. Hij was de man 
die Verhagen in 1937 naar Breda haalde om een nieuw uitbreidingsplan te ontwer-
pen.238

De heer J. Bakker, die een dissertatie voorbereidt over de verhouding tussen be-
stuur en bezetting van Breda tijdens de oorlog, zegt dat Van Slobbe begaan was met 
de stad. Hij probeerde de kwaliteit van Breda te verbeteren en de welvaart te bevor-
deren. Bovendien was hij erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad en in mo-
numenten. Hij moest echter ook de stad leiden in de moeilijke jaren van de Tweede 
Wereldoorlog.239 Op zondag 12 mei 1940 werd de bevolking van Breda door het 
gemeentebestuur geëvacueerd. Deze evacuatie, die bekend staat als de Vlucht, was 
achteraf gezien onnodig. Dat werd Van Slobbe later altijd aangerekend. Tijdens de 
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oorlog is door de gemeente nog druk getekend aan de uitbreidingen van Breda voor 
als de oorlog eenmaal voorbij zou zijn. Ten gevolge van de maatregelen van de 
Duitse bezetter diende hij op 17 februari 1944 zijn ontslag in. Bij de bevrijding van 
Breda op zondag 29 oktober 1944 keerde van Slobbe terug als burgemeester. Van 10 
december 1944 tot 17 oktober 1945 was hij tijdelijk van zijn functie ontheven om-
dat er eerst een onderzoek gedaan moest worden naar zijn rol tijdens de bezetting.

Na zijn afscheid als burgemeester in 1947 bleef hij wonen in Breda in een wo-
ning aan de Liesboslaan nummer 9.240 Hij was ereburger van Breda, ridder in de 
orde van de Nederlandse Leeuw, commandeur in de orde van de Heilige Gregorius 
de Grote en commandeur in de huisorde van Oranje. Hij overleed op 28 november 
1956 en werd begraven op de begraafplaats bij de Sint Martinuskerk in Princenhage. 
Hier vinden we nog steeds een eenvoudig kruis met zijn naam en de vermelding dat 
hij burgemeester van Breda was.

Beeldhouwer Lukas van der Meer
Lukas van der Meer werd in 1881 geboren in Zaandam.241 Hij was leerling van 

de Rijksnormaalschool en de Rijksakademie in Amsterdam. In 1920 werd hij aange-
steld als beeldhouwer bij de restauratie van de Grote Kerk in Breda, waar hij 29 jaar 
werkzaam bleef.242 Onder Van der Meers leiding zijn ook de medaillons op de bin-
nenplaats van het Kasteel van Breda gerestaureerd.

Zijn beeld Eros en Psyche, ook wel De Liefde genoemd, staat tegenwoordig op-
gesteld in de Willem Merkxtuin. Met dit beeld verwierf Van der Meer zich nationa-
le erkenning als beeldhouwer. Hij werkte meestal in een zeer naturalistische stijl. Het 
beeld De Waterspuwer in het Van Koolwijkpark is dan ook een goed voorbeeld van 
zijn werk. Hij heeft verder verschillende gevelstenen voor Bredase gebouwen ver-

32. De beeldhouwer Lukas van der Meer. (Breda’s 
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vaardigd, onder andere aan de Ginnekenweg en het Wilhelminapark. Na de oorlog 
maakte hij een oorlogsmonument voor Baarle-Nassau. Het Breda’s Museum bezit 
verschillende werken van zijn hand.

Van der Meer overleed op 13 december 1949 in Breda en werd begraven op de 
protestantse begraafplaats Zuilen. Zijn graf is ondertussen niet meer herkenbaar.

Architect Frans Mol
Frans Henri Marie Mol werd geboren in Breda in 1910 als tweede zoon van de 

bouwopzichter bij de gemeente Kees Mol.243 Na de HBS (in Breda, in de 
Nassaustraat) ging hij naar de Rooms-Katholieke Leergangen in Tilburg, afdeling 
Beeldende en Bouwende Kunst. Al vanaf 1931 was hij actief als architect. Zijn ar-
chief is waarschijnlijk verloren gegaan.

Frans Mol was volgens zijn dochter Ietje Mol in staat zich aan te passen aan de 
behoeften van het moment.244 Hij was goed op de hoogte van wat de architectuur 
van zijn tijd te bieden had en hij wist daarop in te spelen. Zowel traditionele als mo-
derne aspecten zijn in zijn werk terug te vinden. Volgens zijn dochter trok het klas-
sieke en traditionele hem meer dan het moderne.

Hij heeft veel in Breda gebouwd. Voor de Tweede Wereldoorlog ontwierp hij 
blokken met woningen in de Belcrum en in Boeimeer in traditionalistische stijl en 
was hij verantwoordelijk voor de restauratie van enkele trapgevels in de binnenstad. 
Hij tekende ook de Passage in de Nieuwe Ginnekenstraat en hij ontwierp in 1934 
de zogenaamde Rietveldhuizen in de Generaal van der Plaatstraat, voorbeelden van 
het Nieuwe Bouwen.

Frans Mol heeft een duidelijk zijn stempel gedrukt op het Brabantpark. Voor de 
oorlog ontwierp hij hier al verschillende villa’s en landhuisjes en ook na de oorlog 
heeft hij verschillende villa’s, patiowoningen en woningen met praktijkruimten ge-
bouwd. In 1950 en 1951 bouwde hij zijn eigen vrijstaand woonhuis met kantoor aan 
de Hertog Hendriklaan (huisnummers 1 en 3). De huizen die hij in het Brabantpark 
bouwde zijn ontstaan in intensief overleg met de opdrachtgevers: artsen, accountants 
en fabrikanten. Hij wilde iets unieks maken waarin de wensen van de opdrachtgevers 
volledig tot hun recht kwamen. In het Brabantpark ontwierp hij in de periode 1950-
1952 samen met ir. Nico van der Laan de Middelbare Technische School (MTS) aan 
de Lovensdijkstraat en samen met J. Brugman het Bejaardentehuis Vredenbergh, dat 
tussen in 1959 en 1962 werd gerealiseerd.

Na de oorlog heeft hij een aantal jaren samengewerkt met Jo Brugman, een 
adept van de Bossche School. Ook was Frans Mol betrokken bij de cursus Kerkelijke 
Architectuur van de gebroeders Van der Laan in Den Bosch. In zijn ontwerpen is de 
eenvoud van ruimtelijk bouwen in harmonische verhouding met de omgeving terug 
te vinden. Aan de andere kant was hij minder sober dan de Bossche School voor-
stond. Hij was traditioneler en hij bleef de voorkeur geven aan een huis met een za-
del- of lessenaardak, een entree met een voorhofje, bescheiden versieringen in bak-
steen en een gevelsteen. 

Mol was actief betrokken bij de Bredase gemeenschap en van 1949 tot 1962 was 
hij lid van de gemeenteraad. Hij overleed in Breda in 1963.
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Stedenbouwkundige Pieter Verhagen
Over het leven en werk van Pieter Verhagen zijn wij uitstekend geïnformeerd 

door het proefschrift van Marinke Steenhuis.245 Zij zegt dat Verhagen een hartstoch-
telijk wandelaar was, iemand voor wie de natuur een eerste levensbehoefte was. Zijn 
passie als wandelaar werd volgens Steenhuis zijn missie als stedenbouwkundige, het 
ontwerpen van de ontmoeting tussen stad en land, tussen landschap en bebouwing. 
Dat lijkt een tegenspraak, iemand die het landschap liefheeft en het vervolgens vol-
bouwt, maar Verhagen aanvaardde de verstedelijking als een realiteit, in de spanning 
met het landschap lag volgens Steenhuis voor hem de opgave. Verhagen was land-
schapsarchitect en stedenbouwer tegelijk. We zijn daar misschien verbaasd over, 
maar hij had zijn opleiding voor de oorlog genoten en zich altijd verder ontwikkeld 
op zijn vakgebied. Hij combineerde de ontwerpprincipes van de landschapsarchitec-
tuur met ‘moderne’ technische stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Pieter Verhagen werd geboren in 1882 in Beverwijk.246 Hij groeide op in een 
niet-kerkelijk milieu, wat in Nederland in die tijd een zeer grote uitzondering was. 
Hij studeerde van 1899 tot 1905 aan de Polytechnische School in Delft.247 Tussen 
1905 en 1909 was hij zelfstandig stedenbouwkundig adviseur.248 Van 1909 tot 1916 

33. Pieter Verhagen in zijn studententijd 
in Delft, rond 1905. Afbeelding ter 
beschikking gesteld door Marinke 
Steenhuis. (Archief Kuiper 
Compagnons, Rotterdam)
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was hij achtereenvolgens in dienst van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Utrecht en 
Rotterdam. In 1916 richtte hij in Rotterdam samen met architect M.J. Granpré 
Molière een bureau op, dat vanaf 1919 bekend stond als het bureau Granpré 
Molière, Verhagen en Kok. Dit werd al snel toonaangevend op het gebied van de 
stedenbouw in Nederland. Een van hun eerste grote ontwerpen was tuindorp 
Vreewijk in Rotterdam in 1920, nog steeds beschouwd als een mijlpaal in de ge-
schiedenis van de Nederlandse stedenbouw.249 De naam van het bureau is nog ver-
schillende keren veranderd. In 1939 en 1940 maakte Verhagen belangrijke recon-
structieplannen voor Nijmegen en Middelburg.250 Na de Tweede Wereldoorlog 
maakte hij plannen voor het nieuwe landschap van de Noordoostpolder en het her-
stelplan voor Walcheren.251 Na de oorlog was Verhagen een van de grote promotors 
van de wijkgedachte.252 Verhagen overleed vrij plotseling in 1950, nog midden in 
zijn werkzaamheden.

Volgens Steenhuis werkte Verhagen vanuit een sterk esthetische visie op het 
landschap.253 Hij integreerde dit in zijn werk, bijvoorbeeld als park, of ensceneerde 
het, bijvoorbeeld in een nieuw wegtracé. Als stedenbouwkundige probeerde hij de 
stedelijke expansie en de landelijke idylle in nieuwe stadslandschappen samen te 
brengen. De Engelse architect Patrick Abercrombie was een van zijn voorbeelden. 
Verhagen schrok niet terug voor grootschalige ingrepen.

Burgemeester Claudius Prinsen

34. Burgemeester Claudius Prinsen in zijn werkkamer op het stadhuis. Foto: Fotopersbureau Het Zuiden. 
(Collectie Stadsarchief Breda)
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Claudius Prinsen is slechts kort burgemeester geweest van Breda. Niettemin is 
hij voor de ontwikkeling van de stad van cruciaal belang geweest. Hij heeft een be-
gin gemaakt met de wederopbouw in Breda en hij heeft de aanzet gegeven tot de 
viering van Breda zevenhonderd jaar Oranjestad. Bovendien was hij verantwoorde-
lijk voor de KMA-contracten. Vrijwel direct na zijn plotselinge overlijden in 1952 
werd de Claudius Prinsenlaan naar hem vernoemd.

Claudius Antonius Prinsen werd geboren in Hedikhuizen in 1896 als zoon van 
een hoofdonderwijzer.254 In 1915 behaalde hij het onderwijzersdiploma. Hij werkte 
op de gemeenteadministratie van Nieuwkuyk, Sint Michielsgestel en Den Bosch. In 
zijn spaarzame vrije tijd studeerde hij rechten aan de rooms-katholieke universiteit 
van Nijmegen. In 1930 legde hij het doctoraal examen af en in 1946 promoveerde 
hij in Groningen tot doctor in de rechten op zijn proefschrift ‘De Burgemeester’.

In 1932 werd hij benoemd tot burgemeester van Roosendaal en was mede ver-
antwoordelijk voor de snelle uitbouw van deze plaats in het Interbellum. Hij werd 
tijdens de oorlog door de Duitsers uit zijn functie ontslagen, maar keerde na de be-
vrijding weer terug. In 1947 werd hij benoemd tot burgemeester van Breda.

In Breda had Prinsen tot taak de stad de periode van de wederopbouw door te 
leiden. Er moesten enorm veel woningen gebouwd worden om de woningnood te 
bestrijden en het uitbouwen van de stad had een grote achterstand opgelopen door 
de oorlog. Hij heeft de zogenaamde KMA-contracten door de onderhandelingen 
met het Rijk geloodst, waardoor de gemeente onder andere de beschikking kreeg 
over de noodzakelijke grond om de later naar hem genoemde Claudius Prinsenlaan 
aan te leggen. Hij was ook degene die de basis legde voor de feestelijke viering van 
het zevenhonderdjarig bestaan van Breda in 1952.255 Hij was officier in de orde van 
Oranje-Nassau en in de Kroonorde van België.

Prinsen overleed vrij plotseling op 17 maart 1952 in Breda. De begrafenisstoet 
op 20 maart was waarschijnlijk de meest imposante rouwstoet die Breda ooit heeft 
gezien.256 Hij werd begraven in Roosendaal.257

Directeur van Openbare Werken Jacques Gooden
Een zeer zwaar stempel op de wederopbouw in Breda werd door de toenmalige 

directeur van Openbare Werken ir. J. Gooden, gedrukt. Gooden was waarschijnlijk 
zwaar beïnvloed door de ontwikkelingen in Amerika van die tijd, zoals de aanleg 
van suburbs en autowegen en het ontstaan van een Central Business District, city-
vorming in steden.

Jacques Gerard Gooden werd op 21 april 1916 geboren in het Limburgse 
Meyel.258 Na de HBS in Rolduc studeerde hij van 1934 tot 1940 aan de Technische 
Hogeschool in Delft. Tussen 1941 en 1951 was hij als ingenieur verbonden aan de 
provinciale waterstaat van Noord-Brabant.

Op 1 januari 1951 trad hij in dienst als directeur van Openbare Werken van 
Breda. Burgemeester Prinsen had hem speciaal voor deze functie aangezocht. 
Volgens de krantenartikelen die verschenen bij zijn afscheid legde Gooden het fun-
dament voor ‘de stad van de toekomst’.259 Hij had ‘letterlijk zijn stempel op de stad 
(…) gedrukt.’ ‘Hij ontplooide een energie, die van geen ophouden wist en die dus 
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uitstekend paste bij de periode van opbouw en vernieuwing, die de stad tegemoet 
ging.’260 Gooden was de man die de Claudius Prinsenlaan en andere grote uitvalswe-
gen heeft aangelegd en die de Cityring door de binnenstad brak. Volgens de kran-
tenartikelen besteedde hij grote aandacht aan de verkeersproblemen van de stad en 
het centrum. ‘Op dit gebied huldigde hij radicale opvattingen.’261

Vanaf 1 april 1961 was hij directeur van het bouwbedrijf Van Vliet en Van 
Dulst in Rotterdam. Van 1962 tot 1978 was hij lid van de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. In 1969 liet hij voor zichzelf aan de Grieglaan door de architect H. 
Maaskant een modernistisch woonhuis bouwen. Het geldt nog steeds als een van de 
meest opvallende uitingen van het modernisme in Breda.262 Gooden overleed op 29 
december 1987 in Breda.263 Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
commandeur in de Orde van Leopold II en hij droeg verschillende andere onder-
scheidingen. Hij werd begraven in Gulpen in Limburg.

Directeur van Beplantingen Hein van Rooijen
H.W. van Rooijen te Breda trad in 1937 als aspirant-lid toe tot de B.N.T., de 

Bond van Nederlandsche Tuinarchitecten. Hij nam deel aan de rondreizende ten-
toonstelling van de Bond in 1940 met ontwerpen voor de tuin van de heer J. Smits 
van de Mortel in Breda.264

Op15 januari 1946 werd hij benoemd tot directeur van de gemeentelijke dienst 
Beplantingen als opvolger van Van Koolwijk.265 Van Rooijen beschouwde de fees-
ten van Breda Oranjestad in 1952 en het 125-jarig bestaan van de KMA in 1953 als 
de hoogtepunten van zijn carrière. Beide keren werd het Valkenberg herschapen in 
een prachtige bloementuin. Hij streefde ernaar Breda te maken tot een stad met 
Zuid-Nederlandse allure en een Noord-Nederlandse verzorging, zoals hij zelf zei. 
Hij bedoelde daarmee dat Breda zich wat betreft allure, monumentaliteit en visie 
moest oriënteren op steden als Antwerpen, Gent en Brussel, maar dit moest combi-
neren met het Hollandse gevoel voor netheid en perfecte afwerking. In 1974 nam 
hij afscheid als directeur. Van Rooijen heeft zich blijkbaar intensief bemoeid met de 
aanleg van het Boeimeerpark. Hier staat een solitaire beukenboom met daarbij een 
steen met een bronzen plaquette met het opschrift ‘H.W. van Rooijen, direkteur 
beplantingen, 1946-1974’. De oorspronkelijke boom moest wijken bij een recon-
structie van het park. Op 16 maart 2005 plantte wethouder Janus Oomen samen met 
leerlingen van verschillende basisscholen ter gelegenheid van Nationale 
Boomplantdag een nieuwe Van Rooijenbeuk.266 Hij overleed in 1999.

Tuinarchitecte Mien Ruys
Mien Ruys werd geboren in 1904 op de kwekerij Moerheim in 

Dedemsvaart.267 Deze kwekerij was opgericht door haar vader en bestaat nog steeds. 
In 1923 ging zij op de afdeling Tuinarchitectuur van de kwekerij werken. Twee jaar 
later legde ze haar eerste tuin aan en schreef zij haar eerste artikelen over tuinaanleg. 
Ruys deed ervaring op in Engeland en Duitsland. In 1930 werd zij hoofd van deze 
afdeling Tuinarchitectuur, die ze zeven jaar later naar Amsterdam verhuisde. Na de 
Tweede Wereldoorlog werkte ze geregeld samen met de Amsterdamse modernisti-
sche architecten van ‘de 8’. In 1966 werd de afdeling omgezet in een zelfstandig bu-
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reau onder haar leiding. Mien Ruys overleed in 1999.
Tijdens het Interbellum viel in de wereld van de tuinarchitectuur in Nederland 

een scheiding te constateren tussen de traditionele opvattingen van Leonard Springer 
en enkele modernistische bewegingen.268 Een vernieuwende stroming oriënteerde 
zich voornamelijk op Amerika en koesterde een groot vertrouwen in nieuwe fabri-
cagetechnieken en moderne transportmiddelen. Zij waren voorstander van bewe-
gingsvrijheid, ruimte, gezond leven en geestelijke en lichamelijke ontplooiing en  
waren idealistisch gestemd ten aanzien van de mogelijkheid sociale misstanden op te 
heffen. Mien Ruys was een van degenen die aansluiting vond bij de nieuwe bewe-
gingen, evenals Dirk Tersteeg en J.T.P. Bijhouwer. Zij ontwierp strak aangelegde, 
functionalistische tuinen en parken. Verder heeft Mien Ruys veel binnentuinen ont-
worpen binnen woonblokken waarbij zij veel aandacht had voor het gebruik door 
de bewoners. De proeftuinen van Mien Ruys waarin zij experimenteerde met be-
plantingen zijn gelegen in Dedemsvaart.
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