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1. Landschappelijk overzichtskaartje. (Bron: Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, figuur 3.5.)
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1   Leenders, ‘Het landgoederenlandschap’.
2   Uitzonderingen zijn De Moeren en enkele landgoederen van Natuurmonumenten: Van der Hoeven, Bijdragen; Verschuren, Waar vogelen 

vlogen. In foldermateriaal wordt hoofdzakelijk op natuur en ecologie ingegaan, met enkele niet altijd correcte zinnen over de geschiedenis.

�Landgoederen�
langs�de�Bredase�Turfvaart

door
K.A.H.W. Leenders

| Inleiding

In 1999 heb ik in dit jaarboek het landgoederenlandschap rond Breda beschreven.1 Het ging 
toen om de vele landgoederen, groot en klein, die binnen een dik uur lopen buiten de stads-
kern liggen of gelegen hebben. De oorsprong lag soms in middeleeuwse kasteeltjes, vaker in 
opgewaardeerde oude boerderijen en soms ook in uitgegroeide ontginningsboerderijen uit 
het midden van de zeventiende eeuw. Het landgoed in de zin van een landhuis (of boerderij 
met herenkamer), tuinen, park, bos en de landerijen van verpachte hoeven, alles verbon-
den in een stuk landschapsarchitectuur, kwam bij Breda vanaf het midden van de zestiende 
eeuw voor. Bij veel van die landgoederen was een persoonlijke of zelfs visuele band met de 
stad Breda aantoonbaar. Het landhuis was dan de zomerresidentie terwijl men in de stad zijn 
winterresidentie had. De bezittingen van de heer van Breda vormden samen zelfs een soort 
super-landgoed waartoe ook de bossen gerekend mogen worden.

Een wat andere categorie landgoederen vinden we langs de Bredase Turfvaart in Zundert en 
Rijsbergen. Van de meeste is nog nooit de geschiedenis beschreven en de eventuele samen-
hang tussen deze landgoederen werd evenmin onderzocht.2 In dit artikel, waarin korte 
beschrijvingen van de landgoederen en hun geschiedenis centraal staan, wil ik enkele meer 
algemene vraagstukken aan de orde stellen. Allereerst rijst de vraag of het wel echt landgoe-
deren zijn, want soms is er geen landhuis te bekennen. De ligging langs de Bredase Turfvaart 
doet vermoeden dat er een verband is tussen de landgoederen en de turfgraverij. Bij het wel 
beschreven landgoed De Moeren is die samenhang duidelijk, maar hoe is dat bij de andere 
landgoederen? De afstand tot de stad Breda was veel groter (13 tot 23 kilometer hemelsbreed) 
dan bij het landgoederenlandschap rond Breda, zodat de vraag gesteld moet worden of hier 
nog persoonlijke en visuele banden met de stad aanwezig waren. Misschien heeft het ontbre-
ken van landhuizen daar mee te maken. Voorts moet er nog eens goed gekeken worden naar 
de landbouwexperimenten die hier in de achttiende eeuw plaatsvonden en die jammerlijk 
mislukt zouden zijn. Tenslotte wil ik nagaan hoe de bosaanleg op deze landgoederen past in 
de Noord-Brabantse bosgeschiedenis.
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Na een schets van de voorafgaande landschappelijke ontwikkelingen bespreek ik de afzonder-
lijke landgoederen om daarna te proberen in hun ontwikkeling een grote lijn te ontdekken en 
bovenstaande vragen te beantwoorden.

| Geologie

Langs de noordwestzijde van de Aa of Weerijs lag er tot het einde van de middeleeuwen een 
min of meer vaste opeenvolging van landschappen. De erg kronkelende Aa of Weerijs zelf 
lag in een smalle strook grasland, het eigenlijke beekdal. Daarop volgde een strook waarin 
dekzandruggen en beekdalletjes elkaar afwisselden. Dit is de zone met de oude bewoning van 
Wuustwezel, Zundert en Rijsbergen. Oude bewoning wil in dit geval zeggen: bewoning in de 
ijzertijd en de Romeinse tijd en dan weer opnieuw vanaf minstens de hoge middeleeuwen tot 
nu. Deze zone eindigde in het noordwesten tegen het grote veengebied dat tussen deze drie 
dorpen en Rucphen en Etten aan de andere kant lag. De beekjes begonnen meestal aan de rand 
van dat veen.

Een veengebied is altijd erg nat en de plantensoorten die er groeien worden geheel bepaald 
door die natte omstandigheden. Die nattigheid kon ontstaan doordat er een laagte in het 
terrein was, waar zich grondwater uit de omgeving verzamelde. Als er dan ook nog een afslui-
tende laag in de bodem zat, bijvoorbeeld een klei- of leemlaag of een dikke laag ijzeroer, dan 
kon het water niet weg en had je de ideale omstandigheden voor een beginnend veen. Het 
water in die kom was dan voedselrijk door kwel uit de omgeving of aanvoer van beekwater. 
De plantengemeenschap was daarop ingesteld. Er vormde zich een broekbos met els, wilg en 
populier, en grote rietvelden. Na het groeiseizoen vielen bladeren en takken in het water. Ze 
vergingen daar niet of maar heel gedeeltelijk. Het plantenafval stapelde zich op omdat het 
onder water amper vergaat: een beginnende veenlaag. Voor sommige planten werd het te 
nat: bomen stierven af en onderin het veen kun je soms inderdaad boomstammen en takken 
aantreffen, het ‘kienhout’. Dit onder voedselrijke omstandigheden gevormde veen wordt ook 
wel ‘laagveen’ genoemd.3

Op den duur kon de laagte door het veen opgevuld raken. De levende laag werd tot op het 
niveau van de omgeving opgetild. De toestroom van voedselrijk water naar de levende laag 
verminderde en de planten moesten het in toenemende mate van voedselarm regenwater 
hebben. De plantengemeenschap paste zich uiteraard aan en er ontstonden zegge-venen. Het 
veen groeide verder, de veenlaag nam verder in dikte toe. Op den duur bleef vooral veenmos 
over als veenbegroeiing. Deze moerasplant groeit goed op alleen regenwater en houdt boven-
dien zelf ook veel water vast. Daardoor kon het veen erg hoog opgroeien. Dat noemt men ook 
wel ‘hoogveen’. Tussen al die veenbulten werd de omgeving uiteraard steeds natter. Daardoor 
kon het veen zich uiteindelijk zelfs over die omgeving gaan uitbreiden, zodat er een groot 
veengebied ontstond. In deze streek trad die zijwaartse uitbreiding op vanaf ongeveer 2000 
v. Chr., het begin van de bronstijd.4 Vóór die tijd was het hier een zandgebied met moerassige 
vennen en beekdalen. Zo hier en daar zijn natuurstenen werktuigjes uit die tijd, de steentijd, 
gevonden. Vanaf een eilandje in wat destijds een groot ven in De Maatjes geweest moet zijn, 
werd in de middensteentijd (11.000 tot 6.000 jaar geleden) vaak gevist, zo blijkt uit de vele 
kleine bewerkte vuursteentjes die er gevonden zijn.
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3  Deze en de hierna volgende algemene beschouwingen over de moeren steunen op Leenders, Verdwenen venen.
4  Deze datering werd in eerste instantie afgeleid uit archeologische gegevens en later bevestigd door onderzoek aan stuifmeel uit restveen 

en C-14-datering van dat veen nabij De Moeren in Zundert. Leenders, Verdwenen venen, 124 – 133 en Leenders e.a., ‘De betekenis’.
5  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 21 – 25; ‘Oude raaien’.
6  Leenders, ‘Etten en de turf’, 93 - 102.
7  Leenders, Vrede Oord.

Tussen 1400 en 1743 is dit veen, in deze streken “moer” genaamd, praktisch helemaal opge-
ruimd door de turfwinning. Daardoor ligt sindsdien het oude zandlandschap, zoals dat in de 
laatste ijstijd gevormd was, weer aan de oppervlakte. De geulen en kommen waarin ooit het 
veen begon te groeien zijn nu weer gewoon laagten. De Bredase Turfvaart loopt over een grote 
lengte min of meer door een dergelijk oud dal. In dat dal loopt nu ook de beek de Bijloop. Aan 
de Raamschoorse Weg werd het dal ooit door een zandrug (wat overdreven ‘Klein Zwitserland’ 
genaamd) afgekneld, waardoor daar in de middeleeuwen het beginpunt van de Bijloop was. 
Bovenstrooms van deze rug stagneerde het water en ontstond er veen.

| Turfwinning

Vanaf ongeveer het jaar 1400 is men dit veengebied gaan afgraven om zo turf te maken. 
Voorafgaand daaraan hebben landmeters van de heer van Breda een aantal lange lijnen in 
het terrein uitgezet, met loodrecht daarop dwarslijnen. In de moeren kregen die lijnen de 
vorm van een greppel, hier ‘riool’ genaamd. De moerconcessies, gebieden waar het recht tot 
turfgraven aan een turfondernemer vergund was, werden ten opzichte van deze basisstructuur 
in het veld uitgezet en kregen vaak de vorm van rechthoeken of langwerpige stroken. Aan 
deze landmeetmethode herinneren in de streek waar later landgoederen ontstonden nog altijd 
opmerkelijk lange rechte lijnen in het landschap.5

De turfgraverij begon rond 1400 in het noorden van het hier beschouwde gebied, waar vanuit 
Leur een turfvaart naartoe gegraven werd. Ook vanuit Princenhage werd er aan het veen gegra-
ven. De rug aan de Raamschoorse Weg werd doorgegraven zodat men het veen van de Ramen 
en het gebied van het latere landgoed De Vloeiweide kon ontwateren. Wel was er nu een brug 
in de weg nodig: het Raamschoor. De turfgraverij vanuit Leur was veel omvangrijker. De turf-
vaart liep van Leur pal zuidwaarts tot het Zandspui en dan van daaraf naar het zuidwesten: het 
huidige Schuitevaartjaagpad. De vaart stak het toen nog geheel met veen gevulde dal van de 
Bijloop over en bereikte zo de omgeving van de Pannenhoef. In 1408 werd hier een ruim 520 
hectare grote turfconcessie verkocht: ‘De Vierhonderd Bunder’. Omdat er blijkbaar niet goed 
gemeten was, moest er een aanvulling op komen: het gebied ‘Het Vervul’ is die aanvulling.6 
Het vaartenstelsel van Leur werd in de jaren tot 1550 verder zuidwestwaarts uitgebreid tot 500 
meter voorbij de Rucphense Weg in Zundert.7 De langs deze vaart gewonnen turf werd eerst 
op schuiten naar Leur gevaren en daar overgeslagen op schepen die de turf verder vervoerden.

Al even voor 1400 kwam de turfgraverij in de Oude Zoek ten zuiden van Rucphen en Schijf op 
gang. Na de Oude Zoek werd een reeks lange stroken naar het oosten, waar nu de Buisse Heide 
is, als turfconcessies verkocht. De hier gewonnen turf ging aanvankelijk noordwaarts via 
Rucphen naar Oudenbosch, waar de overslag op grotere schepen plaatsvond. Vanaf ongeveer 
1550 werd Roosendaal de voornaamste uitvoerhaven voor deze turf. Overigens kon men ook 
via een aansluiting nabij het Zundertse Hulsdonk naar Leur varen!
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In de Tachtigjarige Oorlog lag de turfwinning hier vooral tussen 1583 en 1609 geheel stil. Het 
was te gevaarlijk op het platteland.8 Vroeg in het Twaalfjarig Bestand werd een inventarisatie 
van resterende moeren gemaakt, waarop de eerste nieuwe concessies en verlengingen van 
oude concessies al snel volgden. Een dergelijke nieuwe concessie was die voor een consor-
tium van Bredase brouwers in 1618. Deze groep liet een nieuwe turfvaart aanleggen die bij 
de Krabbebossen in de Aa of Weerijs uitmondde: de Bredase Turfvaart. Vanaf 1646 werd deze 
vaart opwaarts verlengd tot pal achter het latere klooster Wernhoutsburg, terwijl het bochtige 
stuk Weerijs vervangen werd door een nieuw stuk vaart door Princenhage. Sindsdien komt de 
Bredase Turfvaart aan de Oranjeboombrug bij het Heuvelkwartier in de Weerijs.

De Bredase Turfvaart volgt min of meer het oude dal dat blijkbaar tegen 1618 door de eerdere 
turfgraverij vanuit Leur weer zichtbaar geworden was. De oude vaart naar Leur werd door de 
nieuwe vaart naar Breda pardoes afgesneden op het punt waar de Rijsbergse Ettense Baan een 
knikje naar het Schuitevaartjaagpad maakt. Tot tegen 1700 volgden nog meer moerconcessies 
in dit gebied, waarin nog tot uiterlijk 1743 op commerciële schaal turf gegraven werd.

2.  Kruising van de Leurse Turfvaart (de weg) met de Bredase Turfvaart die onder het bruggetje doorgaat.(Foto K.Leenders 12 
april 2012)
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8  Geheel vergelijkbaar met de toestand in de Meierij van ’s-Hertogenbosch zoals beschreven in Adriaenssen, Staatsvormend geweld.

| De landgoederen

Algemeen

De moerconcessies kenden 
tal van voorwaarden die 
van belang waren voor de 
verhouding tussen de turfon-
dernemers en de landsheer, 
de mogelijkheden om vaarten 
aan te leggen en de orde te 
handhaven onder het turfgra-
versvolk, maar ook voor de 
toekomst van het terrein waar 
turf gegraven werd. Zo waren 
de concessies in de stroken 
ten oosten van De Oude Zoek 
steeds voor zestig jaar. Dat 
wilde zeggen dat die grond en 
alle veen dat daar dan nog was 
nadien weer terugviel aan de 
heer van Breda. Als er nog veen was, kon er een nieuwe concessie worden uitgegeven. Dat 
gebeurde daar zelfs drie maal achtereen. De turfondernemers hadden bij dergelijke tijdelijke 
concessies geen enkele reden om bij het plannen van het turfgraven na te denken over de 
mogelijkheden die de vrijkomende ondergrond zou bieden. Hetzelfde effect hadden uitgiften 
van alleen de veenlaag zonder de ondergrond, sine fundo zoals dat in de oudste uitgiften heet.

Heel anders lag het wanneer een concessie niet alleen het veen maar ook de ondergrond 
daarvan betrof, cum fundo in de oude oorkonden. De concessienemers hadden dan wél reden 
om alvast over de tijd na de turf na te denken. Het is dit type concessie dat uiteindelijk tot 
de reeks landgoederen langs de Bredase Turfvaart leidde.

Uiteraard viel niet te voorzien wat de kwaliteit van de zandondergrond zou zijn. Was dat grof 
zand, fijn zand of lemig zand? Wat voor bodemvorming was daar opgetreden voordat het veen 
alles afdekte? Waren het heuvels, vlakten of laagten? Wat zou de waterhuishouding zijn in een 
omgeving met gedeeltelijk en uiteindelijk geheel afgegraven veen? Dat was dus afwachten. 
Dit verklaart misschien ook waarom sommige projecten amper wat opleverden en andere 
juist tot fraaie landgoederen werden. Het enige dat deze projecten gemeen hadden was de 
nabijheid van de Bredase Turfvaart waarlangs men hoopte meststoffen aan te voeren, produc-
ten af te voeren en ook overtollig water kwijt te kunnen raken. Dat viel allemaal uiteindelijk 
wat tegen, maar zo schatte men in de achttiende eeuw wel de mogelijkheden van die vaart in.

De landgoederen langs de Bredase Turfvaart worden hier besproken op volgorde van hun 
ouderdom. Sommige worden gegroepeerd omdat hun geschiedenis en onderlinge samenhang 
dat vereisen. 

3.  Overzichtskaartje van de landgoederen langs de Bredase Turfvaart. 
(Ontwerp: K.A.H.W. Leenders.)
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Het landgoed van Peter van Bernagie, 1635 – 1677

ligging
Het landgoed van Peter van Bernagie ligt aan de zuidwestzijde van de Rucphense Weg in 
Zundert. Het werd later opgedeeld in de landgoederen Den Anker en Vrede Oord, terwijl 
een deel ervan tot het landgoed De Moeren ging behoren. Dit landgoedgebied lag geheel 
in het voormalige veengebied. De strook aan de Rucphense Weg hoorde tot de uitgifte 
van de Nieuwe Bloemen, groot 16 bunder 600 roede (21,7 hectare) en daterend van tussen 
1545 en 1583. Het centrale gedeelte is afkomstig uit de uitgifte van de 54 kavelen van de 
Brouwersmoeren aan een compagnie van Bredase brouwers onder aanvoering van Sebastiaan 
van der Schoot in 1618. Langs de Rucphense Weg en ook in het zuiden liepen wat zijvaarten 
van de oude turfvaart de Buisse Vaart naar Leur die tevens de zuidoostgrens van het landgoed 
was. De nieuwe Bredase Turfvaart begrensde het aan de noordwestzijde.

4.  Kaart van van de Brouwersmoeren te Zundert, 1617. Noord is rechtsonder. (Bron: Nationaal Archief Den Haag, Verzameling 
Topografische kaarten Hingman, 1639.)
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9  Kappelhof, ‘Bredase bierbrouwerijen’, 28.
10  Kaart van de Brouwersmoeren te Zundert, 1617.
11  Kappelhof, ‘Bredase bierbrouwerijen’, 29 – 30.
12  Nationaal Archief Den Haag, Nassause Domeinraad, 8415 f 69v, rekening Breda 1634.
13  Stadsarchief Breda, Weeskamer 1535 – 1810, inv. 805, regest 194.
14  Stadsarchief Breda, Weeskamer 1535 – 1810, inv. 1119.
15  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 147 noot 155: Stadsarchief Breda, R 523 f 172 op 20 augustus 1625 nog in leven; f 181v op 3 november 

1625 wordt zijn weduwe genoemd.

eigendom
De uitgifte van de 54 kavelen van de Brouwersmoeren geschiedde in 1618 aan Sebastiaan van 
der Schoot, Marcelis Snellen, Goris Janssen van der Wien en Thomas Arnouts Roovers, samen 
een consortium brouwers uit Breda. Breda telde in die tijd een dertigtal brouwerijen. De brou-
wers waren vaak kapitaalkrachtig en ze spanden zich in om hun grondstofvoorziening veilig te 
stellen. Zo vormden Van der Schoot, Van der Wien en Roovers met Pieter van Gils in Breda een 
consortium dat in 1614 – 1615 de Bredase molens pachtte ten behoeve van de brouwnijverheid 
en tot verdriet van de bakkers en huisvrouwen.9 Vrijwel dezelfde groep nam dus in 1618 de 
turfvelden in. Het betrof een onregelmatig blok ter grootte van 54,6 bunder of 70 hectare 
nominaal. Voorafgaand was het gebied in kaart gebracht en was er de veendikte gepeild.10 

Aan de zuidoostzijde liep er de Buisse Vaart naar Leur langs. Aan de zuidzijde liep een vaart 
naar Oudenbosch, in 1618 in feite naar Roosendaal. Dat was de noordelijkste van de vaarten 
van De Bloemen. Beide vaarten sloten op elkaar aan op een punt 900 meter ten zuidoosten 
van het latere huis Vrede Oord. De Bredase brouwers wilden echter helemaal geen omwegen 
maken, maar recht naar de stad varen met hun turf. Daarom groeven ze de Bredase Turfvaart. 
Die vaart was 12,3 kilometer lang en kwam in de Weerijs uit bij de Krabbebossen. Van daar-
af moest men verder naar Breda over de erg kronkelige Weerijs. De aanleg van de Bredase 
Turfvaart werd uit de stadskas met 8000 gulden gesubsidieerd. Op 20 november 1618 werd 
de eerste turf uit de Zundertse moeren in Breda feestelijk ontvangen. De schepen waren 
gepavoiseerd, er werden trompetten geblazen, de grote klok van de Grote Toren werd een half 
uur geluid en duizenden kwamen kijken.11 In 1634 leverde deze moer in Breda 396 schuiten 
met ieder 475 tonnen turf af.12 Op de kaart van 1617 is te zien dat ten noordoosten van de 
Brouwersmoeren nog een strook uitgedolven moeren lag, genaamd De Nieuwe Bloemen. 
Die moet dus al veel eerder, voor de oorlog, uitgegeven zijn. Van der Schoot en zijn gezellen 
hebben ook die grond ten gebruike gekregen.

Omstreeks 1625 overleed Sebastiaan van der Schoot. Peter van Bernagie, die getrouwd was 
met Sebastiaans dochter Ida, trad nu in diens rechten. Blijkbaar heeft Van der Schoot of Van 
Bernagie de drie andere moergenoten uitgekocht, want we zien Van Bernagie verder als enige 
eigenaar optreden. In 1662 splitste hij een deel van zijn bezit af ten behoeve van zijn schoon-
zoon Jan Roelants. 

Sebastiaan van der Schoot

Sebastiaan Jans van der Schoot ( ? – 1625) was een brouwer te Breda. Hij kocht in 1607 de brouwerij 
Den Anker (Haven 4 te Breda) van Anneken Rovers, de weduwe van Andries de Wyse.13 Hij was getrouwd 
met Cornelia Adriaen Geeryts. Hun dochter Ida trouwde met Peter van Bernagie.14 Van der Schoot was 
een van de brouwers die in 1618 de Brouwersmoeren in Zundert innamen. Hij is in 1625 overleden.15
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ontginning en inrichting
Sebastiaan van der Schoot bezat in Breda de brouwerij De Anker.16 Zijn turfarbeiders lusten 
wel een biertje. Het moet ons daarom niet verbazen dat hier weldra een herbergje verrees 
dat de naam van de brouwerij van Van der Schoot droeg: “In den Anker”. De stichting ervan 
zou dateren uit de jaren 1630 en de herberg is er nog altijd. De naam verwijst dus niet naar 
de inhoudsmaat voor wijnen die ook “anker” heet en ook niet naar het voor anker gaan van 
turfschuiten.17

Tussen 1635 en 1675 liet Peter van Bernagie bij De Anker een landgoed aanleggen. Het gebied 
kreeg structuur door een stelsel van dreven: een hoofddreef dwars op de Rucphense weg, een 
secundaire dreef daar weer dwars op en dus evenwijdig aan de weg, en vervolgens dreven 
evenwijdig aan die twee kruisende dreven. Blijkbaar is op veel plaatsen een afstand van 50 
korte roeden (190 meter) als basis genomen. Het is goed mogelijk dat we hierin de hand van 
landmeter Christoffel Verhoff uit Breda mogen zien. Verhoff was in die jaren betrokken bij 
de ontginning van tal van terreinen bij Breda, gebieden die later een vergelijkbare inrichting 
blijken te hebben.18 Verhoff maakte in 1650 ook de kaart van de Tachtig Bunder, vlak naast dit 
landgoed in aanleg.
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5.  De structuur van het landgoed van Peter van Bernagie omstreeks 1670 ademt de geest van de formele landschapsstijl. 
(Ontwerp: K.A.H.W. Leenders.)
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16  Kappelhof, ‘Brouwen en zieden’.
17  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 38.
18  Leenders, ‘Het landgoederenlandschap’,15.
19  Kaart van bezittingen familie Snellen in De Moeren te Zundert, 1746.
20  Brekelmans, ‘De herberg’, 76.
21  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 38.
22  Verschuren, Waar vogelen vlogen, zegt “ten zuiden”, maar in feite is het echt ten westen, zelfs iets noord van west.

Merkwaardigerwijs heten de boerderijen die hier gesticht werden steeds “huis”. Uit alle gege-
vens blijkt dat het gewoon boerderijen waren, met op het erf een woonstalhuis, een Vlaamse 
schuur, een bakhuisje en nog wat schuurtjes en hokken. Mogelijk wijst het gebruik van het 
woord “huis” erop dat het woongedeelte van de boerderij stenen muren had. Misschien dat 
de eigenaar zich het gebruik van de beste kamer reserveerde, maar de gegevens wijzen uit dat 
men liever in Den Anker ging zitten. Op de kaart van De Moeren uit 1746 staat bij Den Anker 
genoteerd “De gemeyne kamer”.19 Volgens Brekelmans was dat een van de bijgebouwen die 
we op de kadasterkaart nog zien, maar de kaart van 1746 wijst eerder op de aanbouw aan het 
woongedeelte die eveneens op de kadasterkaart te zien is. De gemene kamer is afgebroken, 
volgens zeggen van prof. Van der Hoeven rond 1850.20

In 1662 gaf Van Bernagie het gedeelte van zijn landgoed met Den Anker, het Oud Huis en de 
Kleine Hoeve aan zijn schoonzoon, Jan Roelants. De rest behield hij zelf: dat werd Vrede Oord. 
Van Bernagie bedong wel dat hij het huis Den Anker mocht gebruiken, wat op de aanwezig-
heid van een herenkamer duidt.21 Later blijkt ook de familie Snellen en daarna Van der Hoeven 
die herenkamer te gebruiken als hun “gemene kamer”. Den Anker werd zo de ankerplaats 
voor de elders wonende eigenaren wanneer zij hun bezit kwamen bezoeken. Dit duidt op de 
afwezigheid van een landhuis in deze omgeving.

De eerste boerderij op het landgoed was het Oud Huis, dat al rond 1635 moet zijn opgetrokken. 
Daar werd rond 1660 een tweede boerderij bij gebouwd: de Kleine Hoeve. Deze gebouwen 
staan in de al voor 1617 uitgedolven strook. Na de deling van 1662 liet Van Bernagie op het 
hem resterende stuk een volgende boerderij bouwen op 250 meter ten westen van het Oud 
Huis in het gebied dat na 1617 uitgedolven was.22 In de late achttiende eeuw werd hier tegen-
aan het landhuis Vrede Oord gebouwd. Nog was Van Bernagie niet tevreden. Er kwam nog een 
Nieuw Huis bij: de boerderij aan de zuidoostzijde van de Moerse Baan, nu nummer 3, op 450 
meter van het Oud Huis.

Daarmee was de vorming van het landgoed voltooid. Het bijhorende land werd ingericht als 
akker en vooral langs de Bredase Turfvaart, waar de bodem veel lager is, als grasland. Daar was 
ook nog een turfveld. Het zuidoostelijk gedeelte van het landgoed werd bebost. In 1736 waren 
daar zowel dennenbossen als bossen met opgaande eiken. Veel latere topografische kaarten 
geven ook nog al wat houtwallen (dammetjes met hakhout erop) als perceelsgrenzen aan. De 
zuidgrens van het vroegste landgoed werd vanouds gevormd door een schuine lijn, de grens 
met de 200 bunder uit 1422 (met heruitgiften). De verkaveling aan die kant van het landgoed 
werd aangepast aan de op elkaar toelopende bezitsgrens en de Lange Dreef. De zuidoostgrens 
was de Oude Leurse of Buisse Vaart of wat daar nog van over was. Deze ontwikkelingen maken 
duidelijk dat het landgoed, zonder het Dinge Eind, ingericht werd door Peter van Bernagie. 
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De Anker, 1662

ligging
Het landgoed De Anker ligt direct ten zuidwesten langs de Rucphense Weg te Zundert. De 
herberg In den Anker is daar een bekende uitspanning. In later tijd ging ook een strook aan de 
andere kant van de weg bij dit landgoed horen. Het oorspronkelijke landgoedgebied van De 
Anker lag geheel in het voormalige veengebied. De strook aan de Rucphense Weg hoorde tot 
de uitgifte van de Nieuwe Bloemen uit 1545 - 1583. Het westelijke gedeelte is afkomstig uit de 
uitgifte van de Brouwersmoeren aan de compagnie van Bredase brouwers onder aanvoering 
van Sebastiaan van der Schoot in 1618. Langs de Rucphense Weg en ook in het zuiden liepen 
wat zijvaarten van de oude turfvaart naar Leur.

eigendom
De Anker splitste in 1662 af uit het landgoed van Peter van Bernagie. Zijn schoonzoon Jan 
Roelants werd er de nieuwe eigenaar van. Het bezit van Jan Roelants werd in 1678 gekocht 
door Philip George Jonckheim. In 1711 verdeelde hij het in twee onderdelen: het huis Den 
Anker en het Oud Huis met de Kleine hoeve. Het huis Den Anker werd gekocht door Paulus 
Paulus Snellen, kleinzoon van Willem Snellen. Deze strook langs de weg ging vervolgens 
over naar zijn neef P.P.P. Snellen die in 1792 overleed en Den Anker naliet aan Maria Heijblom 
bij wie hij inwoonde. Zij verkocht het echter aan Jan Kerstens. Diens weduwe staat in 1832 
genoteerd als eigenaresse. Haar kinderen Jan en Cornelis erfden Den Anker maar zij overleden 
beiden in 1859. In de 19e eeuw hebben de Van der Hoevens nog geprobeerd Den Anker te 
kopen, maar dat ging niet door toen de weduwe van Cornelis hertrouwde met Marinus de 
Beer. De familie De Beer bezit het huis nog steeds.27 Op het huis staat een windvaan in de vorm 
van een hazewindhond. Dat symbool is afkomstig uit het familiewapen van de Snellens. 

Peter van Bernagie

Peter van Bernagie (ca. 1590 – 1679) komt uit een bekende 
Bredase familie van brouwers. Hij trouwde met de brou-
wersdochter Ida Sebastiaans van der Schoot die in 1666 
overleed. Ze hadden één kind, Adriana Peters van Bernagie, 
en waren Luthers.23 Peter van Bernagie was in de jaren 
1637 – 1674 afwisselend borgemeester en schepene van 
Breda.24 Het heraldisch wapen van Peter van Bernagie 
vertoont in goud drie rode dwarsbalken, beladen met negen 
schuinkruisjes (2-5-2) op een ruitvormig schild.25

De bernagie (Borago officinalis), ook vaak komkommer-
kruid genoemd, is een gemakkelijk herkenbare, ruwharige, 
eenjarige plant met blauwe bloemen. De plant wordt 45-90 
cm hoog. De dikke stengels zijn vertakt en hol. De bladeren 
zijn 7-20 cm lang en puntig ovaal van vorm. De onderste 
bladeren zijn meer eirond en gesteeld, de bovenste meer 
langwerpig en stengelomvattend.26

6.  Zegel van Peter van Bernagie, 1662.
 (Bron: Brabants Historisch Informatie-
centrum, Den Bosch, Collectie Cuypers van 
Velthoven (Toegang 346), inv. nr. 1156.)
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23  http://home.tiscali.nl/ieder/jvandijk/stamboom/Bernagie_pieter_goossen_wijnantsz_8401.html; Stadsarchief Breda, Afd.IV-9, nr.93, f. 87rv.
24  Van Goor, Beschryving, 230 – 240.
25  Centraal Bureau voor Genealogie. Zie voor zijn zegel Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Toegangsnummer: 346, Inventaris-

nummer: 1156 (2 februari 1662 als schepene van Breda).
26  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernagie op 22 januari 2012.
27  Brekelmans, ‘De herberg’, 78.
28  Kaart van bezittingen H. Snellen in het Oud Huis te Zundert, 1736.

ontginning en inrichting
Blijkbaar is aan de inrichting van het landgoedgebied van De Anker na 1662 niet veel meer 
veranderd. Een turfvaartrestant werd gereduceerd tot een gewone bermsloot, een andere leeft 
nog voort als treksloot. Bovenstaande kaart is een interpretatie van een perkamenten kaart 
uit 1736 die alleen het bezit weergeeft dat toen hoorde bij Het Oud Huis, dat op het grijze 
perceel “erf” stond.28 Rond dat huis was er een afwisseling van akkers en grasland, met vlakbij 
het huis een boomgaard en een moestuintje. Verder naar het zuiden lagen dennenbossen en 
eikenbossen en er was een perceeltje hakhout. Enkele dreven verbinden de percelen, maar de 
weg van het huis naar de Bredase Turfvaart was niet met bomen beplant. Ook zijn aangegeven 
de bossen van de heren Van Dun en De Wyse (donker groen). De heer De Vroom was in 1736 
eigenaar van het landgoed Vrede Oord. Direct achter Den Anker (niet op de kaart) en in het 
dennenbos staan op de kaart nog turfvaartresten aangegeven. Die sloten kennelijk aan op de 
Oude Leurse of Buisse Vaart die ooit op de zuidoostgrens van het gebied liep. In de lichtgeel 
gekleurde gebieden waren er ook percelen, lanen en hoeven, maar die werden op de kaart van 
1736 niet afgebeeld en zijn op deze reconstructie dus ook niet ingetekend.

Gebruik

Kaart 1736

Weg

Erf

Bos Eiken

Dennen

Boomgaard

Moestuin

Hakhout

Dreef

Vaart

Akker

Gras

7.  Inrichting van het landgoed bij het Oude Huis, 1736, 
 met aanduiding van de overige bezittingen. (Ontwerp: K.A.H.W. Leenders.)
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De Anker

In 1633 kwam de vraag op onder welke parochie de nieuwe huizen, die na 1618 op de 
Brouwersmoer gebouwd waren, zouden gaan horen. Het antwoord luidde: het “quartier dwelc 
daernaest gelegen was, alzoo het ergens onder gestelt ende begrepen moste werden”. Dat was 
dus Klein Zundert, want Hulsdonk hoorde onder Klein Zundert.29 Dat hield ook in dat De 
Moeren onder Klein Zundert zouden behoren voor de belastingen en het betalen van de tien-
den van de oogst van de nog te ontginnen gronden. Gegist wordt hoe oud het huidige gebouw 
van De Anker is. Op basis van het jaaranker “3” komt Verschuren op 1653 uit, maar de vraag 
uit 1633 kan er op wijzen dat er toen al een of meer huizen stonden. Dat sluit niet uit dat er 
na twintig jaar een steviger gebouw is neergezet. De Anker, Rucphense Weg 35, is rijksmonu-
ment.30 De Anker werd gerestaureerd en in 1998 ontving het de Nationale Monumentenprijs. 
De Rucphense Weg is ter hoogte van De Anker oostwaarts verlegd, zodat de oude weg voor 
de herberg niet verbreed hoefde te worden. De Anker is nu als uitspanning een fraai rustpunt 
voor de wandelaars en fietsers in het gebied.

Oud Huis en Kleine Hoeve

Het Oud Huis, de Kleine Hoeve en de bijhorende gronden 
kwamen in 1711 in handen van de toenmalige pachter Jan 
Cornelis Bogaerts. Deze verkocht dat alles in 1734 aan Hendrik 
Snellen, waarmee de perceelsgroep toegevoegd werd aan het 
landgoed De Moeren.31 Twee jaar later werd van het bezit van 
Hendrik Snellen een fraaie kaart op perkament gemaakt.32

Op het kaartje is Oud Huis aangeduid als (B) en de Kleine 
Hoeve als (D). In 1692 blijken hierbij nog twee schuren, een 
schaapskooi en een bakhuis te staan. Op de kaart uit 1736 zien 
we een bakstenen huis (geen woon-stalhuis!) met rieten of 
strooien dak en een schoorsteen, een bakhuisje en één Vlaamse 
schuur.33 In 1807 blijkt één schuur verdwenen en op de kadas-

8.  De Anker (G), Oud Huis (B),  
Kleine Hoeve (D) en het huis  
De Moeren uit 1818 (F):  
detail uit kadasterkaart 1826,  
noord is rechtsboven.

9.  Detail uit de Kaart van bezittingen 
H. Snellen in het Oud Huis te 
Zundert, 1736. (Regionaal Archief 
West-Brabant, Oudenbosch)
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29  Nationaal Archief Den Haag, Nassause Domeinraad, 9216 (oud: Hingman 1203-11); Regionaal Archief West-Brabant Oudenbosch, Dorpsarchief 
Zundert, nr.11.

30  Rijksmonument nr. 41122.
31  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 38.
32  Kaart van bezittingen H. Snellen in het Oud Huis te Zundert, 1736.
33  Kaart van bezittingen H. Snellen in het Oud Huis te Zundert, 1736.
34  Kadaster Zundert, sectie I, nrs 104 en 105. Nr 104 wordt in de Oorspronkelijke Aanwijzende tafel omschreven als “huis”, maar de omvang, 

vorm en afgezonderde ligging duiden eerder op een bakhuisje.
35  Rijksmonument nr. 41115.
36  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 48.
37  Rijksmonument nr. 41116
38  RAWN, Archief van de dorpsbestuur Zundert 1526 - 1810, nr. 504 fol 171r noemt in 1794 en 1807 verbeteringen die tot verhoging van de 

verponding leidden. Er staat geen naam voor het huis bij. 
39  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 38, Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 40 en 91.

terkaart van 1826 zijn ook een schuur en het bakhuis er niet meer.34 Het ziet er naar uit dat die 
tweede verdwenen schuur nu naast het herenhuis De Moeren staat (E). Het complex is dan 
van de weduwe G.G. van der Hoeven. Het Oud Huis (B) werd in 1821 herbouwd: Moerse Baan 
2. Het gebouw en schuur A zijn rijksmonument.35 Volgens Verschuren werd de schaapskooi 
(C) rond 1899 het turfhuis genoemd. Het gebouw zou toen een kwart slag gedraaid zijn. Op die 
plaats staat nu een halfopen schuur die niet van het Vlaamse type is. De resterende schuur (A) 
is wél een Vlaamse schuur die er kennelijk al in 1692 stond.36

De Kleine Hoeve is nu Moerse Baan 4 en heeft een aangebouwde bakoven. Samen met de 
schaapskooi - turfhuis - schop C is het een rijksmonument.37 Merkwaardigerwijze ontbreekt 
deze boerderij op de kaart van 1736.

Vrede Oord, 1677

Het landgoed Vrede Oord lag ten zuidwesten van de Rucphense Weg te Zundert, achter 
het landhuis van De Moeren en achter De Anker. Het is als bezit geheel uiteengevallen en 
het landhuis werd gesloopt, maar het landschap is er nog helemaal. Ook dit landgoed ligt 
geheel in het voormalige veengebied. Een groot deel hoorde tot de moerconcessie van de 
Brouwersmoeren uit 1618. Voor deze concessie werd de Bredase Turfvaart gegraven. Het 
zuidwestelijke deel, het Dinge Eind, maakte echter deel uit van veel oudere moerconcessies 
uit de vroege vijftiende eeuw: lange stroken vanaf de Oude Zoek oostwaarts. Deze moeren 
werden driemaal achtereen voor 60 jaar uitgegeven. De daar gewonnen turf werd deels naar 
Oudenbosch of Roosendaal uitgevoerd via vaarten die naar de Oude Zoek liepen, en na 1545 
ook naar Leur via de Buisse Vaart.

naam
De naam Vrede Oord duikt rond 1800 op, in de tijd dat er een landhuis gebouwd wordt.38 De 
naam kan eenvoudig verwijzen naar een vredig oord, maar ook herinneren aan een of andere 
vrede die net gesloten werd toen het huis in aanbouw was of kort daarna. We weten het niet. Van 
de naam Dinge Eind is meer bekend. Volgens Verschuren werd hier een hakhoutcomplex aange-
legd dat omheind was met houtwallen en sloten. Dat kreeg de naam “Het Ingeheynt” (1692) of 
“het Ingeheymt” (1751), welke naam door koppeling van het lidwoord aan de naam veranderde 
in “Tingeheind”. Die naam veranderde vervolgens in “Dingeheind” en vervolgens in de huidige 
naam Dinge Eind. De voornamen van twee negentiende-eeuwse eigenaren, Dingeman Karre en 
Dingeman van de Zande zullen hier bij zeker een rol gespeeld hebben, zo meent Verschuren. In 
1839 werd de naam “het Ingeheimt” ook gebruikt voor de Nieuwe Hoeve.39
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eigendom
In 1677 verkocht Peter van Bernagie Vrede Oord aan de twee dochters van zijn broer, Perina 
Cornelis van Bernagie die getrouwd was met moerman Johan Wils, en Elia Cornelis van 
Bernagie, getrouwd met Dionijs van Rucphen, griffier van het Bredase leenhof maar ook lid 
van de compagnie van Bredase moerlieden.40

Deze Dionijs had in 1661 het Dinge Eind van de heer van Breda in leen gekregen. De griffier 
bediende dus zichzelf! In 1688 werd het Dinge Eind in drieën gedeeld voor de dochters van 
Dionijs:41

•  Ida, getrouwd met Jan de Wyse de oude. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen die vroeg over-
leden. Het woonde in 1672 te Breda aan de Haven naast de brouwerij De Anker.42 Johan 
stichtte het klooster te Meerseldreef, Ida overleed in 1692, Johan in 1725. Op de kaart 
uit 1736 staat dit gebied aangegeven als “de heer de Wys bossen”.43 

•  Maria getrouwd met Johan Wils die ook tot de moerliedencompagnie behoorde.44 
•  Adriana van Rucphen, getrouwd met Johan de Vroom. Uit dit huwelijk kwamen vier 

kinderen, maar het bezit kwam uiteindelijk terecht bij de jongste zoon Johan Francis. 
Die verhief het leen in 1704. Hij was “doctor in de medicijnen” en werd in 1702 door 
de Bredase moerlieden tot vaartmeester gekozen.45 Hij overleed in 1714.

Uiteindelijk werd het leen van Van Rucphen in tweeën gedeeld. De westelijke helft hoorde in 
de achttiende eeuw bij het grondbezit van Vrede Oord. Elisabeth van Gool die getrouwd was 
met Hendrik van Amersfoort hield het leen, gevolgd door hun dochter. De oostelijke helft 
blijkt in 1832 geheel versnipperd te zijn. Dat is kennelijk het erfdeel van Ida geweest.46 Tot 
zover de eigendomsontwikkeling van het Dinge Eind.

 
Hoe het eigendomsverloop van het eigenlijke Vrede Oord precies was is niet duidelijk. Het 
lijkt alsof het geheel in handen kwam van Ida van Bernagie en Dionijs van Rucphen en vervol-
gens van hun dochter Adriana en doctor Johan de Vroom. Bij diens overlijden omvatte het 
landgoed zowel het oude deel van Van Bernagie als ook het westelijk deel van het Dinge Eind. 
Op de kaarten uit 1736 en1746 staat ene “heer De Vroom” als eigenaar aangegeven, waarmee 
waarschijnlijk Arnold de Vroom bedoeld wordt.47 Vervolgens kwam het landgoed in handen 
van Elisabeth van Gool, die gehuwd was met Hendrik van Amersfoort. Hun dochter Jacoba 
Christina Barbera van Amersfoort erfde het. Zij kwam uit Breda maar trouwde in 1787 met 
de Rotterdamse koopman Cornelis Blondel. Na 1800 gingen ze in Breda wonen, waar Cornelis 
in 1809 overleed.48 Jacoba overleed in 1836. In 1832 bestond het landgoed vrijwel exact uit 
dezelfde gronden als in 1670 plus de westelijke helft van het Dinge Eind. In 1837 kwam Vrede 
Oord in handen van de Bredanaar Adriaan Frans Snollars die het weldra verkocht aan de 
Rotterdamse koopman Frans Marie Bellini. Schuur C bij Vrede Oord werd in 1844 voor Frans 
van Bellini omgebouwd tot woning en ook liet hij toen twee huisjes bouwen tegenover het 
Nieuw Huis. In 1888 werd Vrede Oord verkocht aan Maria Bellini, getrouwd met Cornelis 
Ooms en woonachtig in Rotterdam. In 1923 kocht de naastwonende boer Cornelis Goossens 
het huis dat na zijn overlijden in 1938 in bezit kwam van zijn weduwe Johanna Krijntjes. Na 
een deling tussen de erfgenamen in 1958 kwam het huis in 1964 in handen van Adrianus 
Goossens, zoon van moeder Krijntjes. Deze liet het huis in 1965 afbreken.49 Op dit moment 
zijn de boerderij van Vrede Oord en nog één groot perceel eigendom van de heer W.J.A.M. 
Jochems, die er zijn boomkwekerij heeft.
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40  Kappelhof, ‘Zakendoen’, 154. De Kaart van de Tachtig Bunder te Zundert, 1650, werd gemaakt om de aandelen van Wils in de Tachtig Bunder 
aan te geven.

41  Stadsarchief Breda, Notarieel archief 1130 akte 94 dd 22 juni 1786.
42  Kappelhof, ‘Zakendoen’, 151.
43  Kaart van bezittingen H. Snellen in het Oud Huis te Zundert, 1736.
44  Kappelhof, ‘Zakendoen’, 154.
45  Stadsarchief Breda, Collectie De Grez, nrs. 3 (1702), 21a (1797); Stadsarchief Breda, Boedelinventarissen, 1714, J. de Vroom.
46  Kaart van bezittingen H. Snellen in het Oud Huis te Zundert, 1736.
47  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 19: Arnold de Vroom betwiste een koop in de Begijnemoeren, 1738.
48  Overleden op 4 januari en begraven op 7 januari 1809 te Breda . De begrafenis kosste 133 gld 14 stuivers. Een normale begrafenis kostte in 

die dagen 4 tot 6 gulden. De hoge kosten zaten in 72 gulden voor klokkenluiden, 25 “extra begraeven”, 12 voor het baarkleed (normaal 1 of 
2 gld), 3 rijksdaalders voor een rouwkoets (niet gebruikelijk). Stadsarchief Breda, Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1806-
1811, Breda. Rotterdamse Courant 10 januari 1809.

49  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 50; notities uit het kadaster.
50  Verschuren, Waar vogelen vlogen, zegt “ten zuiden”, maar in feite is het ten westen, zelfs iets noord van west.
51  RAWN, Archief van de dorpsbestuur Zundert 1526 - 1810, nr. 504 fol. 171r noemt in 1794 en 1807 verbeteringen die tot een flinke verhoging 

van de verponding leidden. In 1782 was er een kleine  verhoging wegens “aanwas”.  

ontginning en inrichting
Toen Peter van Bernagie zijn landgoed in 1677 verkocht, was het gebied waarschijnlijk al 
geheel of toch grotendeels ontgonnen tot bouwland, weide of hakhoutbos. Ook was de lanen-
structuur er al aanwezig. In de loop van de tijd zijn wat veranderingen in het grondgebruik 
opgetreden, maar in grote trekken veranderde er niet veel. Ter weerszijden van de Moerse Baan 
lagen steeds de cultuurgronden, verder naar het zuidoosten de hakhoutbossen en langs de 
Bredase Turfvaart was er een strook grasland, soms moeras of vijver. Op het Dinge Eind werd 
een hakhoutcomplex aangelegd dat omheind was met houtwallen en sloten. Pas na 1950 
werden daar aan de Moerse Baan drie boerderijen gebouwd.

Het landhuis Vrede Oord

Op het hem na 1662 resterende deel 
van zijn landgoed liet Van Bernagie 
direct een nieuwe boerderij (B) 
bouwen. Deze boerderij werd op 250 
meter ten westen van het Oude Huis 
gebouwd.50 Bij de hoeve werd een 
plezierbos aangelegd, de Lente Hof. 
Hier werd de kern van het landgoed 
Vrede Oord gevormd. Het duurde 
echter nog tot de late achttiende eeuw 
eer er een landhuis gebouwd werd.

Het vierkante gebouw A precies op 
de kop van de dreef nummer 173 
was dat landhuis. Mogelijk werd 
het in de jaren 1782, 1794 of 1807 
gebouwd omdat de belastingaanslag 
toen omhoog ging.51 Het landhuis 
was vastgebouwd aan de boerderij B die in 1662 gesticht werd. Het huidige, jongere, boerderij-
gebouw is rijksmonument Moerse Baan 8.52 Aan de overzijde van het erf stond de schuur C, die 
gezien de inspringing van het Vlaamse type geweest moet zijn. Daar achter stond een kleinere 

10.  Vrede Oord, detail uit kadasterkaart 1826, noord is rechtsboven.
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schuur D. Verder zien we nog een vrijstaand bakhuisje E en een tweetal kleine gebouwtjes. 
Het bakhuisje werd rond 1840 afgebroken. Recht achter het huis lag een siervijver in een 
“plaisir tuin”. Schuin voor het huis ligt het “Engels Bos”. Deze naam wijst waarschijnlijk op 
een bosje dat in de Engelse landschapsstijl werd aangelegd. Deze stijl kwam in de tweede helft 
van de achttiende eeuw in de mode. De dreef met nummer 173 was de oprijlaan van het huis. 
Mogelijk staan de bij de bouw van het huis aangeplante bomen er nog, maar ze zijn nu wel 
erg oud. Er zijn inmiddels nieuwe laanbomen aangeplant en de huidige toegangsweg naar de 
boerderij loopt er ten westen van.

11.  Huize Vrede Oord aan de voorzijde. Prentbriefkaart, ca 1900. (Bron: Fotoalbum familie Jochems.)

12. Hoeve Nieuw Huis in 2011. (Foto K.A.H.W. Leenders)
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52  Rijksmonument nr. 41117.
53  Leenders, Vrede Oord, 23.
54  Nieuws van de Dag van 1 april 1887.

Het huis Vrede Oord was in de twintigste eeuw een huis 
met aan de voorzijde een verdieping. Aan de achterzijde 
liep het zadeldak ver naar beneden. De voorgevel had 
boven vijf ramen en beneden twee maal twee ramen met 
in het midden de ingang. Oude foto’s laten zien dat daar-
voor een soort warande met veel klimop getimmerd was.

Aan de achterzijde had het huis alleen een benedenver-
dieping, met een koekoek voor de zolder. Met de linker-
zijde was het huis vastgebouwd aan de boerderij waarop 
een klokkentorentje met klok stond en na restauratie nu 
opnieuw staat. Het gebouw was bepleisterd. Op basis van 
de foto’s van het huis in welstand is de ouderdom moei-
lijk te schatten. Bij de sloop was het in ieder geval erg 

13.  Huize Vrede Oord aan de achterzijde, niet lang voor de sloop. 
 (Bron: Fotoalbum familie Jochems.)

14.  Verkoopaankondiging van Vrede Oord in het Nieuws van de Dag 
van 1 april 1887.
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onderkomen. Op basis van de hier getoonde foto’s en van foto’s die tijdens de sloop genomen 
zijn, meent Wies van Leeuwen dat het gelijkvloers uit de achttiende eeuw dateert en de (halve) 
verdieping uit de negentiende eeuw.53

In de advertentie die de verkoop in 1887 aankondigde, werd het huis als volgt omschreven:
“Eene heerenhuizing, bevattende 2 voorkamers, tuinkamer, 2 kleine kamers, gang,  
  keuken en bijkeuken, provisiekamer, onderscheidene logeerkamers, bloemenserre, bloe-
menkamer, paardenstal en koetshuis, met daarbij staande koepel en daaraan gelegen 
park met opgaande boomen, lusttuinen, grond tot vermaak, bloemenperken, vijvers, 
prachtige lanen, moestuinen met broeibakken, boomgaarden enz.” 54

Nu is dat uiteraard makelaarstaal, maar we zien toch enkele onverwachte elementen: de serre, 
paardenstal en koetshuis en de koepel. Deze zijn niet op de beschikbare foto’s te zien en waren 
misschien al in de vroege 20e eeuw afgebroken. De advertentie beschrijft ook de rest van het 
landgoed, dat toen bijna 50 hectare groot was. Er stonden 2 boerderijen (een aan het landhuis 
en de andere is het Nieuw Huis), tuinmans- en arbeiderswoningen (dat zullen de twee huisjes 
uit 1844 zijn), tiendvrij bouwland en weiland, hakhout en dennenbossen, 2 percelen turfveld. 
Op het landgoed stonden in 1887 ongeveer 1900 zware loofbomen en dan nog dennenbos. De 
Rucphense Weg was toen een klinkerweg.

De Moeren, 1657

ligging
Het landgoed De Moeren ligt in hoofdzaak ten noordoosten van de Rucphense Weg in 
Zundert, maar het landhuis staat aan de andere kant, vlak voor de Bredase Turfvaart. Aan de 
andere zijde van de Turfvaart lag nog een blok land dat bij dit landgoed hoorde. Het geheel 
besloeg in 1826 een 740 meter brede en ruim 1800 meter lange strook. Het landgoed ligt 
geheel in het voormalige veengebied en beslaat delen van een aantal oude turfconcessies, 
waaronder de 225 bunder die in 1531 aan Van Renesse werd uitgegeven, een blok van 79 
bunder en 229 roeden dat in 1545 werd uitgegeven, en een deel van de Nieuwe Bloemen 
uit 1545 - 1583. Door het gebied liepen drie zestiende-eeuwse vaarten naar Leur met daarop 
aansluitende zijvaarten, de in 1618 aangelegde Bredase Turfvaart en een in 1646 aangelegde 
vaart naar de Tachtig Bunder. ‘Moer’ is in deze streek de gebruikelijke naam voor zowel een 
veengebied als voor de veenlaag in de bodem. De naam De Moeren herinnert dus rechtstreeks 
aan het landschap van voor en tijdens de turfgraverij.

eigendom
Mr. Willem Snellen, burgemeester en schepen van Breda verwierf in 1646, samen met 
anderen, 80 bunder moeren (103 hectare) in Zundert. Deze Tachtig Bunder lagen over de 
Bredase Turfvaart naast de in 1618 aan Van der Schoot c.s. uitgegeven moeren. In 1650 maakte 
Christoffel Verhoff, de Bredase landmeter, er een gedetailleerde kaart van.55 In 1657 kocht 
Snellen nog eens ruim 79 bunder, deze laatste partij als leengoed. Dit leen, het eerder al uitge-
dolven moer van een concessie uit 1545, is het blok ten noordoosten van de Rucphense Weg 
en het strekte ook een heel eind tot over de Turfvaart.56 Kort daarna moet er vooral ten noord-
oosten hiervan nog een 300 meter brede strook uit de 225 Bunder van Van Renesse aangekocht 
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55  Kaart van de Tachtig Bunder te Zundert, 1650.
56  Kaart van de 79 bu 229 r uitgedolven moer bij Zundert, 1657.
57  Dit blok werd in 1735 opnieuw uitgegeven als onderdeel van de inneem bij het Zandloperven zoals te zien is op Kaart van door Paulus en 

Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert, 1735.
58  Tonino, ‘Hoeven, Henri van der’. 
59  Van der Hoeven, Bijdragen, Geschiedenis.
60  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 58.

zijn, terwijl het meest noordwestelijke blok van 20 hectare verwilderde.57 Vanaf 1777 was dit 
complex in handen van Govert George van der Hoeven die getrouwd was met Agata Snellen. 
Zij staat in 1832 nog als weduwe Snellen als eigenaresse in het kadaster ingeschreven. Het 
landgoed is nog steeds in handen van de familie Van der Hoeven die de “B.V. Landgoed De 
Moeren” heeft opgericht om het landgoed te exploiteren en in stand te houden.

ontginning en inrichting
Het merendeel van de grond van het landgoed werd 
in 1657 verkregen. Al in 1658 werd belastingvrijdom 
verkregen voor 15 hectare te ontginnen heide. In de 
volgende twintig jaar werden hier vijf boerderijen gesticht: 
Moerendaal, De Kleine Anker, een verdwenen hoeve daar-
bij, Dreefwijk en Heiwijk. Het landhuis dateert van 1818.

De hoeve Moerendaal, Rucphense Weg 39 werd gesticht 
in het gedeelte van de 79 bunder dat over de Bredase 
Turfvaart ligt. Volgens Van der Hoeven gebeurde dat al in 
1657, dus direct na de verwerving van de grond. In 1677 
was hier 5 hectare landbouwgrond, in 1697 al 9 hectare.60 

Henri van der Hoeven

Henri van der Hoeven (1843 – 1924) werd te Breda gebo-
ren. Hij promoveerde in 1864 te Leiden op het proefschrift 
getiteld: Opmerkingen over de Nederlandsche strafwet-
geving voor het krijgsvolk te lande. Hij werd in 1865 als 
advocaat en procureur te Breda waar hij ook leraar aan de 
HBS was voor de vakken staathuishoudkunde en statistiek. 
Weldra verschoof zijn werkgebied naar Holland, waar hij in 
1879 hoogleraar in het strafrecht en strafvordering werd in 
Leiden. In die functie ontwierp hij wetten op het gebied van 
militair strafrecht. Hij was sinds 1898 lid van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 58 In 1899 
erfde hij het landgoed De Moeren. Na zijn pensionering 
werkte hij daar aan een gedegen studie van de geschiede-
nis van Zundert en De Moeren en een studie van zijn eigen 
voorouders. Hij overleed er in 1924.59

15.  Henri van der Hoeven in 1901. (Bron: 
Beeldarchief van de KNAW, nummer 336.)

16.  Moerendaal, detail uit kadaster-
kaart 1826, noord is rechtsboven. 
(Bron: Kadastrale gemeente 
Zundert, sectie H, blad 1)
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In 1826 beschikte Moerendaal over bijna 17 hectare cultuurland, waaronder de Kievitspolder. 
Er staat hier een net opgeknapte boerderij met een levensboom boven de deur en een gevel-
steen ernaast, gelegd door kinderen Van der Hoeven 1876.

De hoeve “In de Kleine Anker”, Rucphense Weg 34, staat tegenover de oude herberg maar is 
nu ingesloten door wegen. Vroeger sloot het land direct aan op het erf. De gevelsteen stelt 
dat de hoeve in 1670 gebouwd en in 1913 verbouwd is. In 1954 stond dit nog op een houten 
bord vermeld.61 Op de kaart van 1826 
zien we een L-vormig woonstalhuis, de 
Vlaamse schuur en nog twee schuur-
tjes. In 1677 was hier 5½ hectare 
landbouwgrond, in 1697 9½ hectare.62 
In 1826 beschikte de hoeve over bijna 
12 hectare cultuurland. De boerderij 
is een rijksmonument.63 Tussen de 
Kleine Anker en de Bredase Turfvaart 
werd nog een boerderij gebouwd die al 
weer in 1696 afgebroken werd. In 1677 
hoorde er maar 1 hectare landbouw-
grond bij zodat de boerderij mogelijk 
pas kort tevoren was gesticht. In 1697 
was er 4,7 hectare. De grond werd bij 
de Kleine Anker gevoegd.64

De boerderij Dreefwijk, Prof. H. van der Hoevenstraat 1, werd in 1676 gebouwd. Daarna werd 
er geleidelijk meer grond bij ontgonnen in stapjes van 0,3 tot 0,6 hectare per keer.65 In 1826 
had deze boerderij ruim 4 hectare cultuurland. Ook deze boerderij is er nog, met gebouwen die 
van binnen mogelijk nog oud zijn. Op de kadasterkaart zien we midden op het erf het woon-
stalhuis, daaronder de Vlaamse schuur en er boven nog twee schuurtjes. De naam verwijst 
naar de Brede Dreef (nu Prof. H. van der Hoevenstraat) waaraan de hoeve ligt, of naar de laan 
die vanaf het woonstalhuis het bos in loopt (de stippellijnen rechts). 

17.  In de Kleine Anker, detail uit kadasterkaart 1826, noord is rechtsboven.(Bron: Kadastrale gemeente Zundert, sectie I, blad 1) 

18.  Dreefwijk, detail uit kadasterkaart 1826, noord is rechts-
boven.(bron: Kadastrale gemeente Zundert, sectie I, blad 1)
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61  Brekelmans, ‘De herberg’, 76.
62  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 58.
63  Rijksmonument nr. 41124.
64  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 58.
65  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 58 - 59.
66  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 59.
67  Kaart van bezittingen familie Snellen in De Moeren te Zundert, 1746.
68  Buiks, Veldnamen in Zundert, kaart I-2, niet in tekst.

De boerderij Heiwijk, Prof. H. van der Hoeven-
straat 3, dateert van 1677 of iets eerder en er 
hoorde toen 7 hectare land bij.66 Nu is het een 
eenvoudige laat negentiende-eeuwse boerderij, 
met gevelsteen. De stalpoort is dichtgemetseld. 
Deze hoeve lag aan de rand van het cultuurland 
tegen de heide. De naam contrasteert met die van 
de vorige hoeve. Dit was in 1826 eerder een huisje 
dan een hoeve, maar op de Kaart van bezittingen 
familie Snellen in De Moeren te Zundert uit 1746 
staat hier echt een boerderij met akkers, weide 
en een centrale dreef over de vrij lange smalle 
strook gronden getekend. In 1826 had de hoeve 
9 hectare cultuurland. De scheiding tussen dit 
cultuurland en de heide ten noordoosten ervan 
werd gevormd door een wal met hakhout erop.

Het landgoed werd in hoofdzaak verkaveld met lijnen 
die haaks op de Rucphense Weg staan of er aan even-
wijdig zijn. De hoofdassen werden lanen en vooral 
aan de kant van de Bredase Turfvaart werd landbouw-
grond aangemaakt. In het gebied werd al voor 1746 
bos aangeplant, zowel hakhout als opgaande eiken.67 
Al voor 1840 werd ook ten zuiden van de Prof. H. van 
der Hoevenstraat bos aangeplant, met daarin kruisen-
de dreven met bij de kruisingen ronde open ruimten, 
“rondeel” genaamd. Deze bossen bestaan nog groten-
deels en behoren dus met hun tweehonderdjarige 
ouderdom tot de “oudere bossen” van Noord-Brabant. 

Wat aanvankelijk een ontsluitingsweg was vanaf 
Hulsdonk, was intussen een doorgaande weg geworden 
naar Schijf. De Bredase Turfvaart werd aanvankelijk 
met een voorde overgestoken: de reiziger moest met 
paard en koets door het water, maar had als troost dat 
de vaart vaak droog stond als er niet gevaren werd. De 
naam Voordwei voor het weitje direct ten zuiden van de 
huidige Ankerbrug herinnert er nog aan.68

19.  Heiwijk, detail uit kadasterkaart 1826, noord 
is rechtsboven.(bron: Kadastrale gemeente 
Zundert, sectie I, blad 1) 

20a en 20b. 
Herenhuis De Moeren op de kadasterkaart 
…  en in het echt. (Bron kaart: Kadastrale 
gemeente Zundert, sectie I, blad 2. 
Foto Albert Speelman, 2007)
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Van 1711 – 1792 gebruikten de families Snellen en Van der Hoeven de herenkamer van Den 
Anker. Blijkbaar leidde een verstoorde relatie met de weduwe Kerstens ertoe dat in 1818 een 
eigen herenhuis gebouwd werd. In 1832 staan daar twee gebouwen: het herenhuis en de zoge-
naamde Engelse schuur. Beide staan er nog. Men zou dan verwachten dat de schuur ook van 
1818 dateert, maar Verschuren trof in deze schuur op een staander van het gebint duidelijk 
de inscriptie “Ao 1665” aan.69 De conclusie moet dus zijn dat deze schuur, of toch minstens 
een deel van het gebint, in 1818 naar hier verplaatst is. Mogelijk is dit één van de schuren 
die “verdwenen” bij het nabije Oud Huis. Daarbij valt dan op dat de schuur die daar nog wél 
staat dezelfde versiering heeft als de schuur bij het herenhuis uit 1818. Schuren waren destijds 
“roerend” goed. De pen- en gatverbindingen lieten toe het bouwsel eenvoudig uiteen te nemen, 
op een kar te laden en elders weer op te bouwen. De schuur bij het Hooghuis van Gageldonk in 
Princenhage werd in 1627 gereed gemaakt in Eersel, vervoerd en dan in Princenhage opgezet.70 
Daar is de verhuisafstand hier in de Moeren (120 meter) een peulenschil bij! Het klokkento-
rentje op het huis werd mogelijk door de kadasterlandmeters als meetpunt gebruikt omdat het 
zo nadrukkelijk met een puntje op de kaart aangegeven staat. Het huis, Rucphense Weg 37, is 
rijksmonument maar in de beschrijving wordt de schuur helemaal niet genoemd!71

Ergens in de jaren 1826 - 1840 werd aan 
de noordwestrand van het landgoed De 
Moeren een koepeltje gebouwd met vrij 
uitzicht over de heide. Het werd voor 
het eerst opgemerkt door de militairen 
die in 1840 hier de topografische kaart 
opnamen.72 Een rechte beukenlaan, de 
Koepeldreef, verbindt het herenhuis uit 
1818 met dit koepeltje op de grens van 
het nogal dicht begroeide De Moeren 
en de open velden van De Eldert. De 
dreef en het koepeltje zijn er nog.

De Oude en Nieuwe Heihoef, 1663

ligging
Het landgoed De Oude en Nieuwe Heihoef, ook wel Mariënville genaamd, ligt vrijwel geheel 
in Zundert langs de grens met Essen en Kalmthout, ten noordoosten van Nieuwmoer. Het 
centrale deel van de Oude Heihoef ligt op een zandige hoogte die ooit omgeven werd door het 
grote verdwenen veengebied. De Nieuwe Heihoef ligt pal aan de grens en net wél in het voor-
malige veengebied. De noordelijke helft van de Oude Heihoef en de omgeving van de Nieuwe 
Heihoef hoorden tot de veenconcessie die in 1455 werd uitgegeven aan dezelfde lieden die 
ook bij Nieuwmoer groeven. Het noordelijke stuk werd later opnieuw uitgegeven aan onder 
anderen de Van Renesses, heren van Elderen. Hier liep een turfvaart naar het zuidwesten waar 
hij op de Holle Vaart aansloot. De omgeving van de Nieuwe Heihoef hoorde rond 1500 tot de 
uitgifte van De Hel aan moerlieden uit Roosendaal. Deze hoeve lag pal aan de Holle Vaart die 
De Hel met Roosendaal verbond.

21.  Het koepeltje aan de Koepeldreef van De Moeren in 2004. 
(Foto Han van Meegeren)
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69  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 147, noot 185 bij tekst op blz. 48. 
70  Leenders, ‘Gageldonk’, 71
71  Rijksmonument nr. 41123.
72  Topografisch Militaire Kaart, blad 50-IV Zundert, veldminuut, 1840; latere topografische kaarten. 
73  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 4, 64. Het kadasterwerk werd in Zundert in de jaren 1819 – 1826 uitgevoerd.
74  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 4, 104.
75  Topografisch Militaire Kaart, blad 50-IV Zundert, veldminuut, 1840.
76  Kaart van de grens van Staats-Brabant bij Essen, Kalmthout en Huijbergen, 1786. De eigenaar Henri Maria Gerard Jozef Helman trouwde in 

1796 met Maria Theresia Hyacintha le Clément. Deze Maria zou in de landgoednaam vereeuwigd kunnen zijn, ware het niet dat het huwelijk 
daarvoor tien jaar te laat is. De moeder van Henri heette Adrienne en was dus ook niet de naamgeefster. Huyghe, Willebroek.

77  Duister figuur. Mogelijk afstammend van bekeerde Iberische joden en in het gevolg van de Spaanse koningen naar de Nederlanden gekomen 
en in Antwerpen en Amsterdam neergestreken. Over Maximiliaan die in 1663 de Oude Heihoef begon kon ik niets vinden. Mogelijk hoort hij 
bij de Antwerpse tak van de familie gezien de latere “franstaligheid” van de hoeve en het feit dat we hier nooit Amsterdammers tegenko-
men. Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Nassause Domeinraad, 8416 f 75 dateert het eerste verhef van dit Bredase leen van 100 
bunder op 1664. Boulay of in het Duits Bolchen is een heerlijkheid in Lotharingen even ten oosten van Metz.

78  Resolutie Raad van State van 17 november 1660, opgenomen in het Groot Placaet Boeck, deel II, 2625 – 2626. Bevordering van het weer in 
gebruik nemen van verlaten gronden in de Meierij door een tienjarige belastingvrijdom. Uit latere stukken blijkt dat dit plakkaat voor heel 
Staats Brabant gold. 

79  Havermans, ‘Bijdrage’, 1963, 87.
80  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 4, 64.

naam
De boerderijen hebben een dubbele naam. De meest eenvoudig te begrijpen naam is “Heihoef”: 
boerderij in de heide. Deze naam komt vanaf 1721 voor, het betreft dan de Oude Heihoef.73 De 
Nieuwe Heihoef wordt pas op de Ferrariskaart van omstreeks 1775 aangegeven. De tweede 
naam is Mariënville, een Franstalige deftige naam, die naar een niet nader geïdentificeerde 
Maria (familielid of de heilige Maria?) verwijst.74 De militairen die in 1840 de topografische 
kaart maakten, noteerden op hun kaart: “De Oude en Nieuw Heihoef zijn meer bekend onder 
den naam van Oud en Nieuw Mariënville.”75 De naam Mariënville komt het eerst voor op 
een kaart uit 1786.76 De hoeve werd ook wel “Het Frans Hof” genoemd, naar de Franstalige 
eigenaren van rond 1800. Helemaal in het noorden hoorde een deel van een groot ven, dat De 
Ellewaard genoemd werd, tot het landgoed. De naam Ellewaard gaat vermoedelijk terug op 
Elderen Vaart, een turfvaart naar de moeren van de Van Renesses, heren van Elderen.

eigendom
De innemer van de Oude Heihoef in 1663 was Maximiliaan del Val, ridder en heer van 
Boulay.77 Hij beriep zich op een plakkaat uit 1660 om vrijdom van belasting te krijgen, want 
het ging hier om een schrale heide die lange tijd nodig zou hebben voordat ze bruikbaar zou 
zijn en die zeer afgelegen en onveilig was wegens rovers en stropers, zonder enige andere 
hoeve of huis in de buurt.78 Op het eind van de achttiende eeuw was de Heihoef een pacht-
hoeve van Helman d’Herbais de Thuin du Bois, baron van Willebroek.79 Het kadaster noemt 
Burggraaf H.M.G.J. Helman van Grimbergen te Brussel als eigenaar. In 1857 werd de hoeve 
overgenomen door de heer Schutter uit Den Haag en later de familie Dekker.

ontginning en inrichting
De Oude Heihoef werd in 1663 aangelegd op 103 bunder, 135 hectare, uitgemoerde gronden 
ten zuiden van de Oudebosse Moeren, dat is wat nu de Oude Zoek heet.80 Havermans dateerde 
de hoeve op 1669.81 De Nieuwe Heihoef staat afgebeeld op de Ferrariskaart van Nieuwmoer 
en omgeving die van rond 1775 dateert. Het was toen een huisje op een wei met een heg 
eromheen. Met een brug kon men er de turfvaart oversteken. De omgeving was verder hei, 
hei en nog eens hei.
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Centraal door het gebied loopt een 1800 meter 
lange kaarsrechte weg, die begint aan de in of 
kort na 1688 aangelegde nieuwe vaart naar 
Roosendaal.82 Deze dreef staat al op de kaart 
van 1786 aangegeven en de hele opzet lijkt wel 
wat op die welke rond 1700 op Daasdonk werd 
aangelegd. Het is een heel zwakke echo van 
de Franse formele landschapsinrichting. De 
Dwarsdreef verschijnt pas op de kadasterkaart 
van 1826. In de loop van de negentiende eeuw 
werden hier veel bossen aangelegd met tal van 
dreefjes die evenwijdig aan de lange of korte 
dreef liepen. Na 1857 liet de eigenaar Schutter de Nieuwe Heihoef afbreken en vervangen 
door een nieuw landhuis, met hofgrachten die zo ruim zijn dat het huis in België staat.83

Net buiten het eerst ontgonnen blok lagen een rond vennetje en een vijfhoekige structuur 
die ook al in 1786 aangegeven wordt. Volgens het kadaster was dit een vijfhoekige 7,5 meter 
brede gracht om een dennenbosje van ruim een halve hectare.84 Op een andere kaart uit die 
tijd ziet de vijfhoek er uit als een schans. Zou het een 
“boerenschans” geweest zijn?85 Op de kaart van 1900 
is het bosje verdwenen. Vrijwel heel het landgoed 
is dan loofbos dat door een groot aantal dreefjes 
doorsneden werd. Alleen bij de beide hoeven is er 
dan wat bouwland en grasland. Het ven de Ellewaard 
is drooggelegd en sterk doorgreppeld. In 1985 was 
al dat bos met zijn dreefjes verdwenen. Behalve de 
in 1669 voor het eerst gebouwde Oude Heihoef, de 
latere Nieuwe Heihoef en het huis Mariënville, hoor-
den in 1826 bij het landgoed nog twee huisjes bij het 
ven Ellewaard. Het huisje aan de zuidoostzijde van 
het ven verdween al voor 1900. Het andere is nu een 
modern boerenbedrijf, Ellewaard 9.

22.  De Nieuwe Heihoef op de Ferrariskaart, ca 1775.

24.  Mariënville op de Kaart van de grens van 
Staats-Brabant bij Essen, Kalmthout en 
Huijbergen, 1786.(Bron: Nationaal Archief, 
Den Haag)

23.  De Oude Heihoef en de vijfhoek op de kadasterkaart van 1826. Noord is rechtsboven. (Bron: Kadastrale gemeente Zundert, 
sectie G, blad 1)
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81  Havermans, ‘Bijdrage’, 1963, 87.
82  Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Nassause Domeinraad, 7946 f 2; f 214v - 216 III; Brabants Historisch Informatiecentrum Den 

Bosch, Archief van de rentmeesters van prins Frederik, 142 f 81v.
83  Havermans, ‘Bijdrage’, 1963, 88.
84  Kaart van de grens van Staats-Brabant bij Essen, Kalmthout en Huijbergen, 1786.
85  Kaart van het gebied tussen de Oude Zoek en Hannewiewou, late 18e eeuw. Voor het fenomeen van de boerenschansen wordt verwezen 

naar Wassink en Nouwen, Boerenschansen.
86  Kappelhof, ‘Zakendoen’.

Aan de Eendenkooistraat, ca. 1700

ligging
Aan de Eendenkooistraat in het zuiden van Zundert, tegen de Maatjes aan, liggen twee ontgin-
ningshoeven die aanvankelijk een landgoedkarakter hadden. Ze liggen met hun gronden 
geheel in het voormalige veengebied. Dat gebied werd in 1455 voor het eerst als turfcon-
cessie uitgegeven, aan dezelfde ondernemers die rond Nieuwmoer groeven. Daarna werd 
het nogmaals enkele keren uitgegeven, het laatst in 1652 onder de naam Royale Moer. Het 
zuidelijkste randje behoorde tot andere moerconcessies. Een echte naam is voor deze hoeven 
niet overgeleverd. Ze liggen aan de straat die nu Eendenkooistraat heet, naar een eendenkooi 
waarvan de resten tot in de twintigste eeuw zichtbaar waren.

eigendom
Nadat het veen hier opgeruimd was, hebben drie turfondernemers, te weten Cornelis de Wyse 
en de gebroeders Willem en Paulus Snellen hier ieder de helft van 25 bunder (32 hectare) 
moergrond als leen van de heer van Breda verkregen. Op iedere helft werd een boerderij 

Cornelis en Johan de Wyse

Cornelis de Wyse (1640 - 1704) en zijn broer Johan 
(1636 - 1725) waren een koppel succesvolle katholieke 
Bredase ondernemers, stammend uit een geslacht van 
brouwers. Hun vader dreef een zeepziederij aan de 
Brugstraat en stichtte in 1648 de windoliemolen naast 
de Grote Watermolen te Breda. Johan was koopman, 
reisde veel rond, deed goed zaken en verwierf zo een 
mooi kapitaal. Van belang waren Johans goede relaties 
met de prins van Oranje en diens vertrouweling dros-
saard Bentink. Johan stichtte in 1686 het klooster te 
Meerseldreef. Cornelis trouwde in 1663 met Maria van 
Rucphen, de dochter van de griffier van het Bredase 
leenhof. De broers zetten zeepziederij voort, maar in 
1686 kwam daar nog een zoutziederij bij. De benodigde 
turf haalden ze uit eigen moervelden in Zundert. Johan 
was in 1696/7 (en waarschijnlijk in nog andere jaren) 
vaartmeester van de Bredase Turfvaart. In die tijd had hij 
ook de leiding bij het voltooien van het kasteel van Breda. 
De opbrengsten van de bedrijvigheid werden belegd in 
grond en boerderijen, waaronder die bij Achtmaal.86

25.  In hout gesneden portret van de Bredase 
koopman Johan de Wyse (1636-1725). Het hangt 
in een van de spreekkamers van het door hem 
gestichte kapucijnenklooster te Meerseldreef. 
(Foto Stadsarchief Breda, Foto 19650385.)
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gesticht.87 In 1700 hoorde daar volgens de Kaart van de Rauwe Moer tussen Nieuwmoer en 
Achtmaal in feite 24 hectare (De Wyse) en 16 hectare (Snellen) aan grond bij. Volgens de opna-
me van het kadaster waren het in 1826 nog steeds twee boerderijen. De westelijke was van J.J. 
Kostermans, die er ook woonde. De oostelijke hoeve was van de buurvrouw P.A. Buurmans.

ontginning en inrichting
Een groot deel van de grond werd ontgonnen tot bouwland, met enkele weitjes en twee flinke 
hakhoutbossen. Na 1700 werd verder zuidwaarts ontgonnen, wat meer weiland opleverde. De 
eendenkooi die ooit gevormd was uit een ven in de afgeturfde grond, werd nu tot een tweetal 
langgerekte vijvertjes in een wei. In 1700 lag die plek nog buiten de hoeven, in 1840 was ze er 
al binnen getrokken.

De Eendenkooistraat was de centrale ontsluitingsweg die in 1840, net als enkele zijwe-
gen, als laan met bomen beplant was. De straat liep over de erven van beide boerderijen. 
De zijwegen en enkele lange kavelgrenzen lopen hier noordwest-zuidoost en zijn daarmee 
evenwijdig aan de scheiding tussen beide oorspronkelijke boerderijen.

In 1700 bestonden beide boerderijen uit vier gebouwen: een woonstalhuis, een grote en een 
kleine schuur en denkelijk een bakhuisje. Ook in 1900 zien we nog deze opzet. Wel zijn er dan 
twee extra erven bewoond, ieder bebouwd met twee gebouwen: huis en schuur of woonstal-
huis en schuur? In 1985 zijn al deze vier er nog, maar intussen waren er aan de straat nog zes 
bewoonde erven bijgekomen en nog eentje wat zuidelijker, vlak naast de oude eendenkooi die 
dichtgegooid is. Nadien werden nog vier nieuwe bedrijven gesticht aan de straat, zodat er nu 
een heus gehucht van 15 boerderijen is waar de Snellens en De Wyse er met twee begonnen 
in de late zeventiende eeuw. Oude boerderijgebouwen staan hier niet meer. De straat heeft nu 
meestal slechts aan één zijde bomen. Pas verder richting Zundert en buiten het gebied van de 
twee hoeven, wordt het echt een laantje. Hier is dus eent tweetal boerderijen uitgegroeid tot 
een gehucht bestaande uit een hele reeks boerderijen en woningen.

26.  De Eendenkooistraat en omgeving in 1700. Detail Kaart van 
de Rauwe Moer tussen Nieuwmoer en Achtmaal, 1700. 
(Bron: Brabants Historisch Informatiecentrum, Den Bosch)

27.  De Eendenkooistraat en omgeving in 1840. De naam “Lavei 
Bosch” is wat verdwaald en hoort bij het boerderijtje 
rechtsboven. Detail Topografisch Militaire Kaart, blad 177 
Zundert, netkaart, 1840. (Bron: Nationaal Archief, Den Haag)
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87  Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Nassause Domeinraad, 8416: Leenboek Zundert-Breda 1713, f 82: W. Snellen en P. Snellen, 
broers: de helft van 25 bunder moergronden tussen de Achtmaalse Aard en Nieuwmoer. De andere helft is De Wijze, fol 83. Nu een stede. 
Nog 16 bunder in de Bovenmoer in ’s-Heren woestijne, zuid=Antwerpen, Noord=de dreef.

88  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 64 – 65; Vera, Gemene gronden, 78 – 82: De heidevelden maakten een essentieel onderdeel uit van het 
deels extensieve landbouwsysteem.

89  Kaart van gronden bij De Moeren in Zundert, 1734. Voermans, ‘Richard’, 116, brengt deze discussie in verband met de Angorahoeve, wat 
niet juist is.

90  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Archief van de rentmeesters van prins Frederik, 142 f 360; Kaart van door Paulus en 
Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert, 1735.

| De uitgifte van 520 hectare hei in 1735

In 1734 verzochten de broers Hendrik, Paulus en Pieter Snellen opnieuw om 300 tot 400 
bunder heide te mogen innemen om er een bos aan te leggen. De Domeinraad had er geen 
problemen mee, maar de regenten van Zundert hadden wel bewaren. Zij vreesden dat de 
ingezetenen van Klein Zundert zonder boventurf, heide voor strooisel en heide voor voed-
sel van schapen zouden komen te zitten.88 Paulus Snellen beweerde dat die boeren de hei 
gratis gebruikten, terwijl hij er jaarlijks voor zou gaan betalen. Paulus herzag wegens de 
bezwaren zijn plannen. Hij maakte zelf een schetskaartje waarop hij de gronden aangaf die 
hij wilde innemen, welke hij aanvankelijk wilde innemen en welke hij al van de heer van 
Elderen gekocht had. De rand van de cultuurgronden van Klein Zundert werd gemarkeerd als 
“de hegge” van Klein Zundert. Op de kaart verwees hij naar de discussie met de regenten van 
Zundert over deze inname.89 

De Domeinraad meende dat er zo voor de boeren nog 100 bunder hei overbleef waar ze 100 
jaar genoeg aan zouden hebben. Bovendien liggen de 400 bunder van de Snellens het verste 
van de huizen; de gemeente ontvangt jaarlijks uit deze grond 10 gulden 13 stuivers en 12 
penningen en alleen de allerarmsten mogen die hei gebruiken, de anderen niet. Het voor-
naamste argument van de 
Domeinraad is dat door de 
inname van de Snellens 
werkgelegenheid wordt 
geschapen. In 1735 werd 
daarop aan Hendrik en 
Paulus Snellen (Pieter was 
intussen overleden) 400 
bunder in erfpacht gege-
ven, verdeeld over 4 kavels 
langs de Turfvaart onder 
Rijsbergen en Zundert, 
aansluitend op de 225 
bunder die ooit aan Van 
Renesse was uitgegeven. 
Weer werd er een kaart 
gemaakt, waarop alleen 
de drie noordoostelijke 
percelen getekend zijn.90 

28.  De uitgiften van 1735 en het uit de 225 Bunder gekochte blok.  
(Ontwerp K.A.H.W. Leenders.)
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Het vierde perceel moet de driehoek zijn waarin later de Angorahoeve gesticht werd. Daarvoor 
bleef dan 111 bunder of 145 hectare over. Al op 6 maart 1737 hebben de Snellens de cijnsplicht 
die op deze 400 bunder rustte afgekocht, waardoor de grond echt hun eigendom werd.91 Op 
deze grond en het uit de 225 Bunder van Renesse gekochte blok werden daarna 3 landgoederen 
gesticht, te weten Champignon, Oude Buisse Heide met de Angora Hoeve, en de Pannenhoef.92 

Paulus Snellen nam het blok rond het Zandloperven in, waar dat ven ook toebehoorde. 
Hendrik Snellen nam het gebied van de Pannenhoef en de Ganger in, evenals het blok rond 
van de Hazenmeren en het blok waar de Angorahoeve zou komen. Het Kievits Moer bleef 
nadrukkelijk buiten deze inname.93

Pannenhoef, 1735

ligging
Het landgoed De Pannenhoef lag in eerste aanleg grotendeels in Rijsbergen ten westen van 
de Ettense Baan en ten zuidoosten van de Bredase Turfvaart, en had een uitloper naar de 
Gangerhoeve in Zundert. Door aankoop van terreinen omvat het landgoed nu veel meer 
gronden, ook in Etten en Rucphen. Het landgoed was tot 1400 geheel bedekt met veen en het 
veen strekte tot ver in de omgeving. Vanaf 1399 werd dit veen afgegraven om er turf van te 
maken. De turf werd afgevoerd via een stelsel van evenwijdige turfvaarten die aansloten op 
de vaart naar Leur. Het Schuitevaartjaagpad, een weg onder de gemeente Etten-Leur, ligt op de 
plaats van die vaart. De eerste turfconcessie was hier vermoedelijk het blok van de 105 bunder 
dat in 1399 werd uitgegeven. Dit lag in de zuidoostelijke helft van het huidige bos in de oude 
gemeente Rijsbergen. In 1408 werden de Vierhonderd Bunder uitgegeven. Hiertoe behoorde 
de andere helft van het bos, maar deze concessie strekte zich nog verder in de gemeente Etten-
Leur uit, ondermeer over de Lokker en De Bak. Nadat de turf opgeruimd was, bleven de lagere 
gronden onder Etten in gebruik, maar het hogere gedeelte onder Rijsbergen werd verlaten. Dat 
werd een heuvelachtige heide met vaartresten die terugviel aan de domeinen van de heer van 
Breda. In 1618 werd hier de Bredase Turfvaart gegraven die voor een klein deel met een van de 
oude vaarten samenviel, maar de andere vaarten meestal schuin doorsneed. Daardoor werd de 
vaart naar Leur definitief afgesneden. In 1735 werd hier een flinke lap grond uitgegeven aan 
Hendrik Snellen. Die uitgifte werd de basis voor het landgoed De Pannenhoef.

naam
De naam ‘Pannehoef’ komt al voor op de Kaart van de Bredase Turfvaart van de Achtmaalse 
Brug tot de IJzermolen (jaar 1818), evenals de naam Arenberg. Een naam als Pannenhoef wijst 
in de regel op een boerderij die niet met stro of riet gedekt is, maar met dakpannen: destijds 
een luxe. De naam Arenberg, tegenwoordig Arendsberg, is naar het vermoeden van Buiks een 
oudere naam voor het gebied. De eerste vermelding die hij vond dateert van 1760: een perceel 
heijde op den Arenbergh, genaamd de Vlikken. De naam zou betekenen: verhevenheid waar 
arenden broeden. De oudste vermeldingen missen echter de -d- zodat de naam misschien 
toch niet naar arenden verwijst. Later is de naam Arendsberg weer gebruikt voor de twin-
tigste-eeuwse villa.94 De verhevenheid is hier nu 6 meter hoger dan de laagten van de nabije 
Lokker. 
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91  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Archief van de rentmeesters van prins Frederik, 142 f 360.
92  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 64 – 65.
93  Kaart van door Paulus en Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert, 1735.
94  Buiks en Buiks - Hendrickx, Veldnamen in Rijsbergen, deel 5, 9, 73.

Op de in 1734 gemaakte Kaart van gronden bij De Moeren in Zundert staat in het gebied van 
de latere Pannenhoef een huisje getekend, met de aanduiding “Teuwen hoefke”. Op de kaart 
van door Paulus en Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert (jaar 1735) omsluiten 
beide vaarten een gebied met de benaming “Hannemeusberg” en “Teeuw Kepe”, dit laatste bij 
een boerderij.

De boerderij De Ganger is ge- 
noemd naar een doorwaadbare 
plaats door de Bijloop op 250 meter 
ten noordwesten van de boerderij.95 
Normaal wordt zo’n plek een ‘voorde’ 
genoemd. Deze doorwaadbare plaats 
werd al in 1688 de “Cleynzundertsen 
Ganger” genoemd.96 De kadasterkaart 
van 1826 tekent een door de Bijloop 
onderbroken weg, maar een brug 
over de turfvaart. In de turfvaart zien 
we ook een verbreding (nummer 
329a): de spoelkolk van een spui.

29.  De Ganger in 1826. (Bron: Kadastrale gemeente Zundert,  
sectie A, blad 1.)

30.  Kaart van de in 1985 tot de Pannenhoef behorende gronden. (Bron: Buiks en Buiks - Hendrickx, Veldnamen in 
Rijsbergen, deel 5, 75.)
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eigendom
De uitgifte van 1735 werd aan de noord en westzijde begrensd door de Bredase Turfvaart en 
aan de oost en zuidzijde door resten van oudere vaarten. Het gebied werd ingenomen door 
Hendrik Snellen.97 Het terrein was toen heide met vennen en stuifkoppen en een boerderijtje. 
Zijn dochters erfden in 1769 dit bezit. In 1807 werd het toebedeeld aan Govert George I van 
der Hoeven die gehuwd was met Agata Snellen. Govert van der Hoeven verkocht dit landgoed 
in 1815 aan J. van der Meer.98 Het kadaster vermeldt J. Schalk van der Meer, rentenier te Breda, 
als eigenaar. In 1846 was Cornelis Snepvangers boer en herbergier op de Pannenhoef.99 In 1970 
werd het intussen flink uitgebreide landgoed verworven door Brabants Landschap. Vooral 
over de Bredase Turfvaart waren er heel veel gronden bijgekomen. Deels waren dat delen van 
de moerconcessie van de Vierhonderd Bunder, deels waren ze afkomstig van het onderdeel 
Hazenmeren van de uitgifte uit 1735 aan Hendrik Snellen.

ontginning en inrichting
Op de in 1734 gemaakte Kaart van gronden bij De Moeren in Zundert staat in het gebied van 
de latere Pannenhoef een huisje getekend, met de aanduiding “Teuwen hoefke”. Op de kaart 
van door Paulus en Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert, 1735 is daar een boerderij 
met de benaming “Teeuw Kepe” getekend. Blijkbaar was er dus al voor 1735 een boerderij van 
ene Theuwen in het gebied van de Pannenhoef.

De agrarische ontginning van de Pannenhoef na 1735 bleef beperkt tot de kern. Direct rond 
de boerderij de Pannenhoef waren wat akkers en weiden aangelegd. In 1827 waren er naast de 
boerderij een weitje, twee moestuinen en een kleine “pleiziertuin”. Rondom lagen 10 percelen 
bouwland en percelen met hakhout of dennen. In totaal was er 24,5 hectare cultuurland. Rond 

31.  Het gebied van de Pannenhoef in 1735. (Bron: Kaart van door Paulus en Hendrik Snellen ingenomen gronden te 
Zundert, 1735. Nationaal Archief, Den Haag)
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95  Kaart van gronden bij De Moeren in Zundert, 1734: “gewat of ganger” bij de plaats waar de weg de beek oversteekt. Buiks, Veldnamen in 
Zundert, deel 2, 51 heeft dit niet gezien en geeft als verklaring: ‘wandelaar, reiziger’. Dat is dus niet juist.

96  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 51.
97  Kaart inname 1735 in de Collectie van der Hoeven. Verschuren, Waar vogelen vlogen, noot 254. Waarschijnlijk betreft het in die collectie 

aanwezige kopie van de Kaart van gronden bij De Moeren in Zundert, 1734.
98  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 56.
99  Buiks en Buiks - Hendrickx, Veldnamen in Rijsbergen, deel 5, 73.
100  Stadsarchief Breda, Collectie Havermans 514 f 177; Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Nassause Domeinraad, 7947 f 837.
101  http://www.plaatsengids.nl/natuur-en-recreatie/rijsbergen/pannenhoef.

1900 was het niet veel anders maar in 1985 was bijna alle bouwland verdwenen. Ook bij de 
hoeve de Ganger waren wat akkers aangelegd: in 1826 betrof dat bijna 6 hectare. Voor de rest 
werd het hoge gedeelte al voor 1840 deels bebost met loofhout, vermoedelijk hakhout. De 
bossen zijn in de loop van de negentiende en twintigste eeuw geleidelijk uitgebreid en van 
karakter veranderd naar hoogstammig bos. De oudste delen in het centrum zijn van circa 1810 
en bestaan uit grove den. Het oude bos is rijk aan kruiden. Ook broeden er veel vogels. Tegen 
1900 had het bos de huidige omvang verkregen.

De Pannenhoefse Baan, die van de hoeve van de Pannenhoef oostwaarts naar het dorp 
Rijsbergen loopt en een zwak kronkelige vorm heeft, lijkt de oudste toegang tot het gebied te 
zijn. Deze weg loopt echter deels ook door de uitgedolven moeren van de Gouwberg, zodat dit 
een weg is die pas na het opruimen van dat veen mogelijk werd. De Gouwbergmoer was in 
ieder geval in de jaren 1525 - 1531 productief. In 1699 werd het als uitgedolven getypeerd.100 
De wat kronkelige Pannenhoefse Baan steekt af bij de kaarsrechte dreven die blijkbaar bij 
de achttiende-eeuwse ontginningspogingen van het gebied behoren. Een lange dreef loopt 
noordoostwaarts naar de hoeve en herberg De Kiewiet, nog altijd een populaire toegang tot 
het landgoed. Een tweede lange dreef loopt naar het zuidwesten en komt bij de Gangerhoeve 
uit, die ook bij het landgoed behoorde. Beide dreven liggen net niet in elkaars verlengde. Ze 
zijn ieder wel de basis voor dreefjes die er dwars op staan.

Ter hoogte van de Pannenhoef zien we een interessante natuurlijke ontwikkeling in het 
landschap. Het oude dal van de Bijloop was ooit vol veen geraakt, dat er vanaf 1400 weer 
uitgegraven werd. Door de zo weer teruggevonden laagte werd in 1618 de Bredase Turfvaart 
aangelegd. Dit was een kanaal waarop de waterstand met spuien geregeld werd. De turfvaart 
heeft tussen dammen of vaartkanten gelegen, en was daardoor waterstaatkundig losgekop-
peld van de omgeving, van dat oude dal. Daarin vormde zich op natuurlijke wijze een beek: 
een nieuwe bovenloop van de Bijloop. Hier en daar ligt die beek een eindje van de turfvaart af, 
maar deels loopt hij er dichtbij, gescheiden door een dammetje. Het onderhoud van de Bijloop 
en het toezicht daarop was een dorpstaak voor Rijsbergen en verderop voor Princenhage. Het 
onderhoud van de turfvaart was echter een taak van de Bredase compagnie van de moerlieden, 
voor de Snellens en hun collega’s dus. Vandaar dat beide waterlopen tot vrij recent zelfs tot aan 
de Bredase Oranjeboombrug aan de Aa of Weerijs gescheiden waterlopen waren.

Na 1970 heeft Brabants Landschap de pacht van een aantal percelen ten noordwesten van 
de eigenlijke Pannenhoef weten te beëindigen, waarna die terreinen teruggegeven zijn aan 
de natuur. Er zijn daar onder meer vennen aangelegd of weer waterhoudend gemaakt. In het 
gebied zijn in 1998 rododendrons gerooid en bossen van oude grove dennen gedund, zodat 
voldoende licht op de bodem kan komen voor natuurlijke verjonging van de zomereik.101 
Daarmee ging natuurlijk wel een typisch element van een landgoed verloren.
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De oudste boerderij was de woning van ene Theuwen, rond 1700. Aangenomen mag worden 
dat Snellen er na 1735 een degelijke pachthoeve, met een pannendak, gebouwd heeft. Op 
de kadasterkaart van 1827 zien we vier gebouwen aan de noordzijde van de Pannenhoefse 
Baan.102 Het meest westelijke lijkt het nog bestaande grote negentiende-eeuws bakstenen en 
bewoonbare bakhuis te zijn. Dwars op de weg stond het woonstalhuis van de boerderij en ten 
oosten ervan nog een grote en kleine rechthoekige schuur. In 1985 is dit woonstalhuis, dat 
later nog vergroot was met een dwarse aanbouw aan de straatzijde die mogelijk als boswach-
terswoning diende, afgebroken. Op het erf van de boerderij staat ook nog een schuur met 
mansardedak die uit de jaren 1920 lijkt te dateren. De zwarte schuur die nu tegenover het 
bakhuis staat is twintigste-eeuws.

In 1925 werd op een van 
de hoger gelegen delen het 
landhuis “De Arendsberg” 
gebouwd voor de toenmali-
ge eigenaar Willem Kölling, 
de stichter van de Gazelle 
fietsenfabriek in Dieren in 
Gelderland.  Arendsberg was 
vanouds al de naam deze 
hoogte, waar al lange tijd 
bossen op stonden waarin 
buizerds en haviken broed-
den. Het is een fraai en hoog 
midden in het bos gelegen 
landhuis, van waaruit flora 
en fauna werden beheerd, 
gelijk een arend die vanuit de hoogte ook alles in de gaten houdt.103 Het Jachthuis ‘Pannenhoef’ 
aan de weg naar de Ganger is een woning en boerderij van rond 1950. Het staat ongeveer 200 
meter zuid van de oude kern. In 1826 bestond de Gangerhoeve uit een woonstalhuis met een 
schuurtje en wat verderaf een bakhuisje. Dat erf is nu bouwland. De nieuwe twintigste-eeuwse 
Gangerhoeve werd iets dichterbij de huidige weg, de Heideschoorstraat, gebouwd.

Champignonhoeve, 1735

ligging
Het landgoed Champignonhoeve ligt in Zundert aan de professor H. van der Hoevenstraat, ten 
zuidwesten van de Heideschoorstraat. Het ligt geheel in het oude veengebied en is een groot 
stuk van het vrijwel rechthoekige turfconcessiegebied van de 225 bunder dat in 1531 werd 
uitgegeven aan Frederik Van Renesse, heer van Elderen, heer van Oostmalle en drossaard van 
Breda, die optrad namens een groot consortium van moerlieden. Deze concessie zou 60 jaar 
duren.104 Blijkbaar hebben de Renesses de grond daarna tegen erfcijns ingenomen. Door het 
concessiegebied werden vaarten gegraven die aansloten op de vaarten rond de Vierhonderd 
Bunder en transport van de turf naar Leur mogelijk maakten. In 1618 werd ook de Bredase 
Turfvaart door dit gebied gegraven.

32.  Het oude bakhuis van de Pannenhoef. (Foto Boluijt.)
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102  Het kadasterwerk voor Rijsbergen werd in 1827 afgerond, zo blijkt uit de kadastrale overzichtskaart.
103  Vrij naar het proza van de makelaar die het huis probeert te verkopen: http://www.funda.nl/koop/rijsbergen/huis-47151986-pannenhoef-1/

omschrijving/ op 11 januari 2012. 
104  Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Nassause Domeinraad, inv. Drossaers, inv. 340 (1531, 29 augustus); Archief van de Nassause 

Domeinraad, 7946 f 354; 7946 f 214v, 216 II.
105  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 38; Kaart van door Paulus en Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert, 1735.
106  Kaart van de Bredase Turfvaart van de Achtmaalse Brug tot de IJzermolen, netkaart, 1818.
107  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 38.
108  De veldminuut van de topografische kaart 1840 vermeldt: De Hoef Champignon is mede onder dien naam onbekend, zelfs bij den inwoner 

derzelve en wordt algemeen genoemd de Kussehoef. Topografisch Militaire Kaart, blad 50-IV Zundert, veldminuut, 1840.
109  Kaart van de Bredase Turfvaart van de Achtmaalse Brug tot de IJzermolen, netkaart, 1818. Bij de hoeve staat geschreven: Shampion van A. Kus.
110  http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Renesse_van_Elderen en http://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Herenelderen.

naam
De benaming De Eldert herinnert aan de turfconcessie van 1531, ingenomen door Frederik 
van Renesse, heer van Elderen en zijn 17 compagnons. Er ligt nog altijd een Eldertstraat 
met daaraan de jonge hoeve Den Eldert. De naam Champignon hoort bij de ontginnings-
hoeve van Paulus Snellen, kort na 1735. Deze naam komt in 1768 voor het eerst voor als 
“De Champenzon”.105 Op de kadasterkaart wordt het bezit ‘Het buitengoed Champignon’ 
genoemd, op de kaart uit 1818 heet het ‘Shampion’.106 Buiks vraagt zich af of hier werkelijk 
de Franstalige paddenstoel bedoeld wordt, omdat die in de achttiende en negentiende eeuw 
alleen in Limburgse grotten op paardenmest gekweekt werd. Daarom oppert hij de alterna-
tieve interpretatie ‘kampioen’, als wensnaam voor een ontginningshoeve.107 We zullen nog 
zien wat er hier echt aan de hand was. Deze boerderij werd in de negentiende eeuw ook de 
Kussehoef genoemd.108 Deze naam verwijst naar de eigenaar die er tot 1818 woonde: Aart 
Kus.109 

Frederik van Renesse, heer van Elderen

Van Renesse van Elderen is de zogenaamde Belgische 
tak van het adellijk geslacht Van Renesse. Door huwelijk 
kwam deze tak in bezit van de heerlijkheid Elderen en 
verwierf uiteindelijk de titel van Graaf van Warfusée. 
’s Herenelderen is een dorp in de Belgische provincie 
Limburg en een deelgemeente van de stad Tongeren. Dat 
dorp heeft een oppervlakte van 342 hectare en telde in 
2008 568 inwoners.110

De stamvader van de Belgische tak is Frederik van 
Renesse (1474-1538) die huwde met Anna van Halmaal, 
die erfdochter van Elderen was. Frederik van Renesse 
was de zoon van Jan VII van Renesse en Margaretha van 
Culemborg. In de Grote Kerk te Breda staat zijn monu-
mentale graftombe.

33.  Graf van Renesse in de Grote of O.L.V. 
kerk in Breda. (Foto Hans Kuiper. 
Stichting Grote Kerk, Breda)
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eigendom
Tussen 1657 en 1676 werd van de 225 Bunder een strook van 300 meter breed verkocht aan 
Snellen, die deze grond bij zijn landgoed De Moeren voegde en er de boerderijen Dreefwijk 
en Heiwijk op stichtte. In 1728 kocht Anna Hennequin, de weduwe van Pieter Snellen, van 
Franciscus van Renesse, heer van Elderen, de helft van wat restte van De Eldert: ongeveer 
111 hectare.111 Daarop werd het landgoed Champignon gesticht. Weldra volgde Paulus 
Snellen haar op. Zijn weduwe verkocht het in 1768 aan haar schoonzoon George Bruce.112 
Het landgoed mat toen 176 hectare, er moet dus grond elders meegeteld zijn. In 1792 werd de 
Champignon gekocht door Aart Kus.113 Kus moet zijn rekeningen niet betaald hebben, want de 
hoeve werd eind 1818 openbaar verkocht op verzoek van de Bredase schuldeisers. Er hoorde 
toen 97 hectare land bij de hoeve bij en nog 25 hectare bij het Zandloperven aan de Rucphense 
Weg.114 In 1826 noteerde het kadaster het landgoed op naam van mevrouw Isabella de Potter, 
weduwe van Charles de Caters uit Antwerpen. In 1842 werd het goed door de weduwe en haar 
dochter verkocht. Het mat toen 111 hectare.

ontginning en inrichting
In 1768 verkocht de weduwe van Paulus Snellen een nieuwe boerderij, genaamd De Champen-
zon. Daarbij werd verwezen naar een kaart van landmeter Ant. Van Galen uit 1735.115 Er hoor-
de toen 10 hectare akkers en weiden bij, en 80 hectare dennenbos dat goed timmerhout kon 
leveren. De rest, 86 hectare, was moer en heide. In 1818 werd het landgoed beschreven als een 
huis met stal, schuur, bakhuis en turfhuis, met tuin, hakhoutbossen, akkers en weide, samen 8 
hectare groot. Daarom heen lag nog 82 hectare met dennenbossen, heide en turfvelden en nog 
7 hectare heide en turfveld over de turfvaart.116 Van de 97 hectare was dus maar 8 hectare echt 
in cultuur gebracht. Kus bewerkte die grond samen met zijn pachter Adriaan van Nijnatten.

De kadasterkaart laat zien dat het landgoed een langwerpige rechthoek was, 1675 bij 670 
meter. Over de volle lengte liep er een centrale weg overheen, met ter hoogte van de hoeve een 
rond plein en een wat schuin kruisende dwarsdreef. Ook verder naar het zuidoosten was er 
nog een rond plein met een tweede dwarsweg en verderop nog een dwarsweg met eenvoudige 
kruising. Op de topografische kaart van 1840 staan al deze wegen slechts schetsmatig aange-
geven. Alleen in de nabijheid van de boerderij en de daar gelegen akkers en weiden stonden er 
bomen langs. Daar waren ook kleine hakhoutbosjes. De rest van het landgoed was heide met 
enkele kleine vennen en wat vaartresten. Ook de topografische kaart van 1899 geeft dit beeld 
van een kleine ontgonnen oase in de heide. Het geheel oogt als een enthousiast begonnen 
ontginning en landgoedaanleg die nooit voltooid werd. In de jaren 1920 – 1938 is de heide 
hier omgezet in grasland en is er een klein aantal boerderijen gesticht. Visueel is het een erg 
‘leeg’ gebied.

De boerderij de Champignon bestond in 1768 uit een woonstalhuis, schuur, bakhuis en een 
schaapskooi.117 Dit zijn waarschijnlijk de vier gebouwen die op de kadasterkaart van 1826 zijn 
afgebeeld.118 Thans staat er een twintigste-eeuwse boerderij met wat traditionele elementen 
zoals een levensboom boven de deur. Een landhuis werd hier nooit gebouwd en of de oude 
hoeve een herenkamer rijk was is niet bekend.
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111  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 56, 65.
112  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 38.
113  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 56.
114  Bredasche Courant van 17 oktober 1818.
115  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 38; Kaart van door Paulus en Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert, 1735.
116  Bredasche Courant van 17 oktober 1818.
117  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 38.
118  Kadaster Zundert, sectie A. blad 2.
119  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 45.
120  Bredasche Courant van 17 oktober 1818.
121  Topografisch Militaire Kaart, blad 50-IV Zundert, veldminuut, 1840.

De Eldert, 1930

ligging
Het terrein dat tegenwoordig De Eldert heet, ligt tussen de landgoederen De Moeren en de 
Champignon in Zundert. Dit blok grond werd nooit een landgoed, maar moet hier voor de 
volledigheid wel kort besproken worden. Het ligt geheel in het oude veengebied en is het 
middendeel van het vrijwel rechthoekige turfconcessiegebied van de 225 bunder dat in 1531 
werd uitgegeven aan Frederik van Renesse, heer van Elderen, heer te Malle en drossaard van 
Breda, waaruit ook De Champignon en een brede strook van De Moeren gesneden werden. 

naam
Het hele blok van 225 bunder werd naar de principale innemer eerst De Elderse Moeren en 
vanaf de achttiende eeuw vaak korter De Eldert genoemd.119 Er ligt nog altijd een Eldertstraat 
met daaraan de hoeve Den Eldert. Nadat de weduwe van Pieter Snellen er in 1728 “de helft” 
van gekocht had, ging deze naam slaan op het resterende stuk van de Van Renesses, heren 
van Elderen. Verspreid over heel het voormalige moergebied komen overigens namen als 
Elderse Gronden, Ellewaard etc. voor. Deze slaan op andere onderdelen van het bezit van de 
Van Renesses. De verkoopadvertentie voor de Champignonhoeve uit 1818 spelt de naam als 
‘Den Heldert’.120 De topografische kaart van 1947 en 1958 spelt de naam van de hoeve ‘Hoeven 
De Neldert’. In het dialect zal men het over ‘den Eldert’ gehad hebben, waarna de –n- van het 
lidwoord naar de naam verhuisde. Op de kaart van 1968 en later staat weer correct De Eldert.

eigendom
De basis van het bezit is gelegd met de turfconcessie van 1531 die later omgezet werd in 
normale grondcijns. Tot 1728 was een groot deel van het blok nog in handen van de familie 
Van Renesse. Het kadaster geeft de prins van Salm-Salm, voormalig hertog van Hoogstraten, 
aan als eigenaar. Diens bezit omvatte ook de Veldekensberg die over de Bredase Turfvaart ligt 
en vanouds tot de 225 bunder behoorde. Het ven Groeshoek was voor de helft niet van de 
prins, maar van Cornelis van Veldhoven en Adriaan Schrauwen, beiden uit Zundert.

ontginning en inrichting
De topografische kaart van 1840 laat zien dat heel het blok toen nog heide was, met enkele 
grote vennen (Vlakven, Driehoeksven, de Groeshoek) en nog wat kleintjes. Alleen aan de west-
kant van de Veldekensberg en verder in het stuk over de Bieloop waren percelen dennenbos 
en weiland. Er was toen geen boerderij in dit blok. De slingerende landweg die in 1840 vanuit 
de zuidhoek noordwaarts liep, kreeg op de veldminuut als commentaar mee: alleen bij groote 
droogte te gebruiken.121
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De kaart van 1899 laat zien dat er weinig veranderde. Tussen de vennen Groeshoek en 
Driehoeksven waren twee percelen loofbos (hakhout?) aangelegd en aan de weg van De 
Moeren naar de Champignon (nu: professor H. Van der Hoevenstraat) was bij een voormalig 
vennetje een boerderij gesticht waar één akkertje bij hoorde. Het stuk over de turfvaart is dan, 
op een groep weiden en een perceel moeras na, geheel bebost. In 1938 blijkt het grootste deel 
van het blok tot grasland ontgonnen en is daar een kaarsrechte centrale weg (de Eldertstraat) 
in aangelegd. Daaraan verrezen drie boerderijen, waarvan de middelste De Eldert heet. Ook 
aan de zuidgrens werd een boerderij gebouwd. Resterende heidevelden lagen in het noord-
westen, tegen het landgoed De Moeren aan. In 1958 blijkt dat alles tot vooral grasland met 
verspreid daartussen akkerland ontgonnen werd. Ook zijn er nog boerderijen bijgebouwd. 

Angora of Buisse Hoeve, 1750

Ligging
Dit landgoed ligt ten noordwesten van de Bredase Turfvaart aan de Roosendaalse Baan in 
Zundert. Het ongeveer 200 hectare grote driehoekige landgoedgebied is een deel van het moer-
gebied in het westen van Zundert dat in 1455 aan een consortium moerlieden was uitgegeven. 
Langs de Bredase Turfvaart, die hier in 1646 gegraven werd, waren in 1657 nog twee blokken 
uitgegeven. Er is hier dus lange tijd turf gegraven, maar er liggen ook wat hoge koppen in 
het gebied die waarschijnlijk veenvrij gebleven zijn. De noordgrens volgt een turfvaart uit 
omstreeks 1422, de zuidoostgrens volgt de Bredase Turfvaart.

Naam
In de turfgraverstijd heette dit veengebied De Bloemen. De naam Buisse Heide verwijst naar de 
streek De Buis ter plaatse van het landgoed Wallstein en komt pas vanaf 1826 voor.122 De naam 
Oude Buisse Heide kwam in gebruik nadat vanaf 1910 een gebied ten westen van de drie-
hoek ontgonnen werd dat de Nieuwe Buisse Heide genoemd werd.123 De naam Angora Hoeve 
komt al in 1807 voor en verwijst mogelijk naar uitheems vee dat door Hendrik Snellen werd 
ingevoerd. Volgens de Nederlandse Wikipedia werden de eerste Angorageiten pas in 1985 in 
Nederland ingevoerd.124 Hier in Zundert blijkt dat dus al in de jaren 1757 - 1769 gebeurd te zijn! 
De naam Angorahoeve was in 1840 ter plaatse evenwel onbekend. Men noemde de boerderij 
de Buisse Hoef.125

Eigendom
Het gebied werd in 1735 ingenomen door Hendrik Snellen en mat toen mogelijk 145 hecta-
re.126 Het was een heide met vennen en stuifkoppen. Zijn dochters erfden in 1769 dit bezit. 
In 1807 werd het toebedeeld aan Govert George van der Hoeven die gehuwd was met Agata 
Snellen. Heel de negentiende eeuw bleef het in bezit van de familie Van der Hoeven. In 1901 
kwam het aan Anna van de Hoeven die gehuwd was met Theodorus van der Schalk. Na haar 
dood werd het onverdeeld eigendom van haar kinderen Willem en Henriette. Deze laatste was 
getrouwd met Richard Roland Holst, zodat we haar beter kennen als Henriette Roland Holst. In 
1945 vermaakte zij heel het landgoed aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, 
dat het na haar dood in 1952 in handen kreeg.
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122  Kadaster Zundert; Buiks, Veldnamen in Zundert, 34 met vermeldingen vanaf 1823.
123  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 65.
124  http://nl.wikipedia.org/wiki/Angorageit op 8 januari 2012.
125  Topografisch Militaire Kaart, blad 50-IV Zundert, veldminuut, 1840 vermeldt: De boeren Hofstede Angora is onder dien naam bij de landlie-

den onbekend, en wordt door hun genaemd De Buisse hoef. 
126  Kaart inname 1735 in de Collectie van der Hoeven: Verschuren, Waar vogelen vlogen, noot 254. Waarschijnlijk betreft de kopie van de Kaart 

van gronden bij De Moeren in Zundert, 1734, die zich in die collectie bevindt. Op die kaart is de driehoek van de Angorahoeve niet getekend. 
127   Etty, Henriette Roland Holst; Etty, Henriette & Richard.
128  Voermans, ‘Richard’, 115. 

Ontginning en inrichting
Hendrik Snellen liet pas ongeveer twintig jaar na de verwerving van deze grond in 1735 een 
gedeelte ontginnen en er een boerderij bouwen. Deze eerste boerderij met schuur stond op 
de plaats waar in 1809 de huidige Angorahoeve gebouwd werd. De boerderij werd in 1757 
voor het eerst verpacht en zal kort voordien gebouwd zijn omdat ze pas in 1759 in de verpon-
dingsregisters werd ingeschreven. De eerste voor landbouw ontgonnen gronden lagen nabij 
de boerderij, een afwisseling van hoge akkers en lage graslanden. Bij de ontginning werd 
ook direct al hakhoutbos aangelegd. In 1758 was men daar blijkbaar al mee bezig. Het kleine 
Hooiven bij de hoeve werd tot visvijver gemaakt en in de twintigste eeuw tot zwemvijver. 
Richard Roland Holst meende in 1918 dat de zware beuken en eiken op het landgoed een 
eerdere ontginning deden vermoeden. Een beuk of eik van 160 jaar oud is echter al een forse 
boom!128 

In 1913 pas kwam er een tweede hoeve, de Annahoeve. Er zijn toen wat meer gronden 
ontgonnen. De akkers werden omgeven met walletjes waarop hakhout aangeplant werd. 
Toch bleef doorheen de tijd slechts 15 % van de grond agrarisch in gebruik, terwijl lange tijd 
ongeveer 8 % met hakhout beplant was. Na 1950 werd dit omgezet in een spaartelgenbos. 
Vanaf de achttiende eeuw werd op het restant geleidelijk meer bos aangeplant, zodat in 1968 
nog slechts 30 % van het gebied heide was. Ook nu is de noordwesthoek nog geheel heide.

Henriette Roland Holst

Henriette Goverdine Anna Roland Holst-van der Schalk (1869 – 1952) werd in Noordwijk geboren. Ze 
trouwde in 1896 met de beeldend kunstenaar Richard Roland Holst (Rik). In diezelfde tijd werd ze politiek 
actief en begon haar carrière als schrijfster op politiek, historisch en filosofisch gebied. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was ze actief in het verzet, als redacteur van het verzetsblad De Vonk, later De Vlam. Hoewel 
steenrijk kon ze zeker geen ‘salonsocialist’ worden genoemd. Haar rijkdom stond echter wel in schril 
contrast met het door haar uitgedragen orthodoxe marxisme. De Oude Buisse Heide bij het Brabantse 
Zundert, waar ze een huis liet bouwen, is in het leven van Henriette Roland Holst van grote betekenis 
geweest. De meeste van haar dichtbundels, biografieën en politieke boeken heeft ze er geschreven, ze 
ontving er beroemde schrijvers en politici, ze maakte er twee wereldoorlogen mee en verstrooide er de 
as van haar overleden echtgenoot.
Richard Roland Holst (1868 – 1938) werd in Amsterdam geboren. Hij was een zeer vooraanstaand 
beeldend kunstenaar: schilder, tekenaar, lithograaf, boekbandontwerper, etser, houtsnijder, glazenier en 
schrijver. Op het landgoed De Oude Buisse Heide liet hij een speciaal voor hem ontworpen atelier bouwen. 
Over Henriette en Richard Roland Holst op de Angorahoeve werd in 2012 door Etty en anderen een fraai 
boek gepubliceerd.127
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De Roosendaalse Baan, die van de Buisbrug of Witte Brug westwaarts loopt en een oude 
heibaan lijkt te zijn, werd de hoofdas van het landgoed. Noordwaarts haken daar vier dreven 
op aan. Van oost naar west zijn dat de Wittebrugstraat, de Koepeldreef, de Hoekvense Dreef en 
de Rucphense Dreef. Aan de zuidzijde liggen de Binnendreef en de Buntdreef, met daar tussen 
de Margrietlaan. Alleen de Koepeldreef kunnen we als een formele structuur zien: een rechte 
verbinding tussen de hoeve en de koepel. De Rucphense Dreef is niet gericht op de kerk van 
Rucphen, maar eerder op de Heimolen in de zuidpunt van Hoeven, maar ook dat klopt niet 
precies. Vermoedelijk geeft de naam slechts een globale richting aan. De Wittebrugstraat lijkt 
echter wél op die kerk gericht, al staat die 7 kilometer ver weg.

Gebouwen
In de Angorahoeve van 1809 was er een herenkamer, nu de jachtkamer. Of in de oude hoeve 
al een herenkamer was, is onbekend. Wel stonden daarbij een schuur, bakhuis, turfhuis en 
een speelhuis.

Op het landgoed werd in 1845 een opzichterswoning gebouwd: een klein huisje met 
strooien dak. Het kwam in de plaats van het bakhuis en het speelhuis. Het werd in 1918 door 
Richard Roland Holst flink verbouwd, waarbij het een hoger pannendak kreeg. Op het land-
goed werden ook twee koepelheuvels opgeworpen. Een bood er uitzicht over het Struikven. 
Deze koepel werd mogelijk alweer voor 1900 afgebroken, maar de heuvel is er nog. Deze 
werd door Henriette Roland Holst, die in 1912 een biografie van Jean-Jacques Rousseau 
schreef, het “Graf van Rousseau” genoemd.129 Mogelijk werd rond 1840 ten noorden van de 
hoeve aan het eind van de Koepeldreef een koepel gebouwd die er nog staat. 

In het voorjaar van 1900 werd bij de hoeve uit 1809 een zomerwoning voltooid die 
de naam Angorahoeve kreeg. De oude hoeve werd sindsdien Buisse Hoeve genoemd.130  
Henriette Roland Holst heeft in dit huis gewoond en er een deel van haar oeuvre geschre-
ven.131 In 1910 werden twee arbeiderswoningen gebouwd aan de Witte Brugstraat 6 en de 
Zilverstraat en in 1914 verrees de Annahoeve. 

34.  M. Kropholler. Perspectief Atelier Roland Holst, ongedateerd (ca. 1918). (Bron: Collectie Nederlands Architectuur-
instituut / STAX pf99.1.)
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129  Hereijgers, ‘Henriette’, 66 – 71, noemt dit denkbeeldige graf echter niet.
130  Voermans, ‘Richard’, 117.
131  Rijksmonument nr. 41121. De omschrijving [Roosendaalsebaan 19 “Angorahoeve”. Langgevelboerderij onder zadeldak tussen topgevels. Op 

het dak een klokkentorentje. Ramen met kleine roedenverdeling. (Was het woonhuis van Henriette Roland Holst).] is strikt genomen foutief 
omdat Henriette in het woonhuis naast de langgevelboerderij woonde. In feite is dus onduidelijk welke gebouwen nu wel of niet rijksmonu-
ment zijn.

132  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 64 – 76.
133  Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Nassause Domeinraad, 7946 f 20; f 214v- 216 VII. Stadsarchief Breda, Collectie Havermans 514, 

blad 249.
134  Archief abdij Tongerlo, Bundels Essen – Kalmthout- Huijbergen 612 (afschr. van vidimus uit 1460).
135  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 77; Kaart van de buitenplaats Buisberg, eind 18e eeuw; Kaart van de hoeve Zorgvliet te Zundert, eind 18e eeuw.

In 1918 maakte architect Margaret Staal-Kropholler in opdracht van Richard Roland Holst 
het ontwerp voor een atelier op de Oude Buisse Heide, dat in 1919 gereed kwam. Hier kon 
Richard als beeldend kunstenaar prima werken. Op 14 april 2011 is het gebouw, terwijl het 
net helemaal opgeknapt was, afgebrand. Het atelier is herbouwd en midden 2012 is het weer 
in gebruik genomen. Het is een merkwaardig bouwwerk in de plastische richting van de 
Amsterdamse School met een overheersend rieten dak en een opvallend groot atelierraam op 
het noorden dat in het atelier voor een rustige lichtinval zorgt. De oude en versleten Vlaamse 
schuur uit het midden van de achttiende eeuw werd in 1924 vervangen door een nieuwe, 
eveneens naar ontwerp van Margaret Staal-Kropholler. Deze schuur met “Vikingkap” brandde 
in 1941 na blikseminslag af. Er werd weer een nieuwe schuur gebouwd, nu in de stijl van de 
functionalistische stroming in de Amsterdamse School.132

Wallstein, 1794

Ligging
Dit landgoed ligt ten zuidoosten van de Bredase Turfvaart aan de Roosendaalse Baan in 
Zundert. De noordrand van Wallstein was tot het eind van de middeleeuwen met veen bedekt. 
Het meest noordelijke gedeelte hoorde tot de moerconcessie Oude Bloemen, die in 1516 en 
1530 in twee delen aan de Van Renesses uitgegeven werd. Het oostelijke deel stond bekend 
als het moer De Vuilen. Dit moer, waarvan de grootte als 22 hectare opgegeven werd, werd 
in 1546 uitgegeven aan Van Renesse.133 De rest maakte deel uit van de grote moerconcessie 
Zundert-West die in 1455 werd uitgegeven aan dezelfde innemers als die van Nieuwmoer.134 
De hier gewonnen turf zal via Oudenbosch, Roosendaal en Leur uitgevoerd zijn. Binnen deze 
krans van moeren lag de veenvrije Buisberg en ten zuiden daarvan een groep al in de volle 
middeleeuwen ontgonnen zandgronden. 

Naam
In eerste instantie werd het landgoed “Zorgvliet” of “Buisberg” genoemd, maar deze namen 
maakten snel plaats voor “Wallstein”.135 Deze naam verwijst naar de stichter van het landgoed, 
Frederik van de Wall. Binnen het gebied komen enkele oudere namen voor. Een groot deel 
van Wallstein hoorde kennelijk tot het Goed de Buis. ‘Buis’ kan een nevenvorm van bies zijn, 
meer speciaal de mattenbies die veel groeit op zure, natte plaatsen, zoals hier aan de rand 
van het veen. Er zijn veel namen in deze buurt van afgeleid: Buisakker, Buisbeemd, Buisberg, 
Buisbos, Buisbrug, Buisheining, Buisheiveld, Buishoef, Buisloop, Buisse Vaart, Buisweide. De 
hoevenaam Buis gedraagt zich dus als een gehuchtnaam, al lijkt er in oorsprong maar één 
hoeve aan ten grondslag te liggen: nu Roosendaalse Baan 2 in Achtmaal.
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In de zuidhoek ligt de Geestakker. De naam ‘geest’ komt in de Baronie weinig voor. Langs de 
Schelde in het westen is de naam gebruikelijker. Geest betekent ‘dorre onvruchtbare grond, 
hoge en droge zandgrond, vooral langs de duinen’. In Noord-Duitsland noemt men de eerste 
zandgronden langs de overslibde venen van de Marsch ook ‘Geest’. Ook in Wallstein ligt de 
Geest nabij voormalige veengronden. De naam Root kan wijzen op het roten van vlas, maar 
omdat het om dezelfde grond gaat als de Damse Rijt en daar inderdaad een beekje begint, 
lijkt de naam hier eerder een vervorming van ‘rijt’, dalvormig begin van een beekje. De naam 
De Muurkens is misschien een vervorming van de Moerkens, al lijkt het gebied net buiten 
het oude veengebied te liggen. Misschien hoort de naam bij moeren aan het begin van de 
Muurkesloop, die van het grote veen gescheiden waren door een zandrug. De naam De Vuilen 
is een veen-naam en duidt op een bedorven, vol onkruid staande moerassige plaats.136

Eigendom
De eerste aankoop door Frederik van de Wall in 1794 betrof een centraal perceel dat afkomstig 
was van Roeland Haast. Diens bezit werd door Verschuren teruggevolgd tot 1571. Vandaar 
af kan het verder teruggevolgd worden tot in 1474: 8 voeder hoymaden geheyten dBuysbosch 
tot Achtmale gelegen: een perceel hooiland van 1,15 hectare groot.141 Toen was het opgeno-
men in een groter geheel dat leen was van de heer van Breda en omschreven werd als hooi-
land, genaamd de Buijsbosschen. De aankopen gingen voort tot 1857, toen een deel van de 
Buishoeve werd aangekocht. Zo ontstond een aaneengesloten landgoed van ongeveer 84 
hectare. Na 1907 werden ook delen van de heide de Lange Maten aangekocht. Dat gebied 
ligt ruim vier kilometer pal ten noorden van Wallstein. In de eerste helft van de twintigste 
eeuw legateerden de laatste kinderen Van de Wall het landgoed aan drie rechtspersonen: het 
Diaconessenhuis te Breda, de Maatschappij van Welstand en de Vereniging tot behoud van 
natuurmonumenten. Deze laatste verkreeg de bossen, heide en houtwallen.142

Frederick Raimond Robbert van de Wall

Frederick Raimond Robbert van de Wall (1763 – 1825) werd in Zundert geboren. Hij trouwde in 1786 
met Johanna Christina Monachon uit Zundert137 en werd het jaar daarop schout van Rijsbergen en 
Zundert-Nassau (=De Eninge), meier van Zundert-Hertog en schout van Wernhout. Hij behield zijn ambt 
ondanks alle staatkundige wisselingen van rond 1800 en eindigde in 1814 als schout (burgemeester) 
van de gemeente Zundert en Wernhout, maar niet van Rijsbergen. In 1809 werd hij door koning Lodewijk 
Napoleon benoemd tot lid van de Commissie van Landbouw in het departement Braband als opvolger van 
de eigenaar van Hondsdonk onder Chaam.138

De planning van een eilandje genaamd Ceylon op het landgoed Wallstein doet een Ceylonese connectie 
vermoeden. In India, vlak tegenover Ceylon, woonde in een Nederlandse havenstad rond 1800 inderdaad 
een familie Van der Wall, maar of die familie was van “onze” Van der Wall is duister.139 Wel blijkt Van 
de Wall tot 1795 met Casparus Govert Bles als secretaris van Zundert en Rijsbergen samengewerkt 
te hebben. Deze Bles was op Ceylon geboren als zoon van Marcellus Bles, koopman van de Verenigde 
Oostindische Compagnie en secretaris van politie te Colombo.140
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136  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 4, 31 - 34 (Buis), 52 (Geest), 112 (Muurkens), 125, 126 (Root), 152 (Vuilen, Wallstein).
137  http://www.genealogie-westbrabant.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=25; http://www.familyse-

arch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=700123552507&lds=1&region=5&regionfriendly=Continental+Europe&frompage=99. 
Op deze website zijn de eerste twee doopnamen omgewisseld!

138  Rotterdamsche Courant, 6 juli 1809, bladzijde 2.
139  The journal of the Dutch burgher union 23 (1934) nr. 3, 151: Anthony van der Wall, onderkoopman en administrateur van Tutucorin (Thoothu-

kudi, Tamil: த த, Tamil Nadu, India, Hollands van 1658 - 1825), late 18e eeuw.
140  Van Sasse van Ysselt, ‘Het heerlijk jachtrecht’, noot 1 op bladzijde 65.
141  Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamer 2100 bis, f 32, 1e post. Het betreft een Bredaas leengoed. Een van de vier leen-

mannen was toen Cornelis Jan Buys.
142  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 78.
143  Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 4, 33 – 34.
144  Goetstouwers, ‘Het leen’. Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Heerlijkheid Wernhout, nr. 14: leenboek Wernhout 1435.

Ontginning en inrichting
Het zuidelijke deel van Wallstein is grond die al in de middeleeuwen uitgegeven was en bij het 
gehucht Achtmaal hoorde, onder de parochie Klein-Zundert viel en voor een deel tot de heer-
lijkheid Wernhout behoorde. De rest viel onder Zundert-Breda. De westelijke helft van de aloude 
Buishoeve werd in 1855 -1857 door aankoop bij Wallstein gevoegd. Eigenlijk betreft Wallstein 
de streek De Buis, Buisberg en Buisbos. Een cijns geheten het Goed te Buys was een leengoed 
van Wernhout.143 Wat westelijker ligt de Geestakker, die zal behoren bij de Geesthoeve die net 
ten zuiden van Wallstein lag en tot een klein gehuchtje uitgegroeid is. Ook dit is heel vroeg 
ontgonnen grond, een leengoed van Wernhout.144 Aangezien Wernhout tot 1380 een allodiale 
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35.  Datering aankoop percelen Wallstein. (Ontwerp K.A.H.W. Leenders naar gegevens van Verschuren, Waar vogelen 
vlogen.)
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heerlijkheid was die lange tijd in handen was van een van de halfheren van Brecht, kunnen De 
Buis en de Geest volmiddeleeuwse ontginningen zijn, net als Achtmaal. In 1618 werd de heer-
lijkheid Wernhout uit Brecht losgemaakt. Ze werd van dan af te leen gehouden van de Raad van 
Brabant te Den Haag. Wernhout werd door de vrede van Munster (1648) tot een onderdeel van 
Staats-Brabant en later Nederland. In 1698 werd deze heerlijkheid door de heer van Breda, prins 
van Oranje en koning-stadhouder, aangekocht. Afgezien van de Wernhoutse lenen liep de grens 
tussen de parochies Groot en Klein Zundert kennelijk ook door het gebied dat later Wallstein 
werd. In 1633 werd betoogd dat die grens door de Kleine Beek liep en door de Buisloop. Ten 
noorden van die lijn hoorde men onder Klein Zundert, ten zuiden ervan onder Groot Zundert. 
Zo liet schout Van der Wall de kaartmaker Adan die grens ook op de kaart zetten! In het kadaster 
werd deze lijn de grens tussen de secties F (Achtmaal) en I (Hulsdonk).145

Verder richting de rand van de moeren zijn de agrarische ontginningen wat jonger: deels 
nog zestiende-eeuws, deels van na 1650. Ook het stuk waar vanaf 1455 turf gestoken werd, 
zal pas na 1600 ontgonnen zijn.

De vorming van het landgoed vereiste dus amper nieuwe ontginningen. Wel kwam het tot 
herinrichting. Bestaande boerderijtjes en schamele hutten werden afgebroken, de Moerse 
Baan werd verlegd of versmald, de Roosendaalse Baan werd ter hoogte van het huis Wallstein 
een eindje verlegd. Vanuit het huis kwam er een laan naar het zuidoosten, met een vijver op 
het eind. Voor het huis langs werd de Zondreef aangelegd, met een uitzichtkoepel op het eind. 
Dwars daarop kwam er een rechte laan naar de Achtmaalse Weg. Mogelijk is ook de Komdreef 
een nieuwe aanleg. Voorts werd er een familiegraf aangelegd bestaande uit een met bomen 
beplante heuvel en een laantje. Hier werd overigens maar één familielid bijgezet. Veel terrei-
nen werden bebost met hakhout, maar oud cultuurland bleef meest als zodanig in gebruik, 
waarbij ook veel houtwallen tot nu toe bewaard bleven.

36.  Kaart van de buitenplaats Wallstein, eind 18e eeuw: detail met parkontwerp, noord is rechts. (Bron: Brabants 
Historisch Informatiecentrum, Den Bosch)
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145  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Heerlijkheid Wernhout, nr. 11 grenskwestie 1633; nr. 13 kaartje; Kaart van de hoeve 
Zorgvliet te Zundert, eind 18e eeuw.

146  Kaart van de buitenplaats Wallstein, eind 18e eeuw.
147  Monumentenregister, Monumentnummer: 41126 poort en dienstwoning, 41127 hoofdgebouw, 41128 twee halfopen schuren.
148  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 85.
149  Kaart van de buitenplaats Wallstein, eind 18e eeuw.
150  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 85 onder i.

Uit het laatst van de 
achttiende eeuw bleven 
drie kaarten met ontwer-
pen voor het landgoed 
bewaard. Ze zijn van 
de hand van J.B. Adan. 
Daarop staat de Lange 
Laan al als laan getekend, 
met aan het zuidelijk 
einde een ingewikkelde 
tuinaanleg, waarin de 
Damse Rijt tot grillige 
waterpartij werd omgeto-
verd, met daarin een klein 
eilandje met de naam 
Eyland Cijlon. Ook voor-
zag dit ontwerp in een huisje ergens aan de zeer grillige paden. Latere topografische kaarten 
geven hier slechts hakhoutbos aan. Dit ontwerp lijkt dus niet uitgevoerd te zijn.146

Het landgoed heeft naast het hoofdgebouw diverse bijgebouwen, waaronder een koetshuis 
uit 1872, een washuis van rond 1870, een volière uit het eerste kwart van de twintigste eeuw 
en een mogelijk wat jongere oranjerie, een koepel en een monumentaal ijzeren toegangs-
hek. Aan de Achtmaalse Weg is een poort met opschrift “Wallstein” en een portierswoning. 
Hoofdgebouw, schuren en portierswoning met poort zijn rijksmonument.147

Volgens Verschuren liet Frederik van der Wall in 1797 het eerste landhuis bouwen, dat 
Zorgvliet genoemd werd. In 1808 werd daar een herenkamer aangebouwd. In 1818 werd 
besloten een geheel nieuw classicistisch herenhuis te bouwen, met boerderij en stallen onder 
één dak. Het huis Zorgvliet dat door de storm van 1800 beschadigd was, werd daarvoor afge-
broken. In 1912 werd dit tweede landhuis door brand beschadigd. Bij het herstel werd de 
boerderij losgekoppeld, het hoge schilddak werd vlakker en het klokkentorentje verdween.148 
Nu staat hier een witgepleisterd pand met verdieping op een rechthoekige plattegrond en 
onder met leien gedekt omlopend schilddak. In het gebouw zijn enkele gave neo-interieurs 
bewaard gebleven, zoals de hal met zwart en wit marmeren vloer, schouw, open trappenhuis 
met Lodewijk XIV decoraties en samengesteld balkenplafond op consoles en de neo-Empire 
zitkamer met stucplafond en rood marmeren schouw.

De koepel komt al wel voor op het ontwerp van Adan van kort voor 1800, maar staat niet op 
de kadasterkaart van 1826.149 In naburige landgoederen dateren dergelijke koepels uit de jaren 
1830. Volgens Verschuren heet het heuveltje waarop de koepel staat Zonheuvel.150

 

37. Het huis Wallstein op 17 mei 2011. (Foto G. Lanting.)
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De Kievit, 1830

Ligging
Het landgoedje De Kievit is de voorloper van het abdijcomplex van de trappisten aan de 
Rucphense Weg te Zundert. Het werd gevormd door de ontginning van het oude Kievitsmoer 
dat midden in het grote voormalige veengebied lag en waarschijnlijk deel uitmaakte van de 
uitgifte in 1523 van de Vossenbergse Moer. Dat moer was in ieder geval productief in de jaren 
1525 – 1531 maar dat zal wel doorgegaan zijn tot de ontreddering van de streek in 1583.151

Naam
De kadasterkaart geeft nog de oude naam Het Kievitsmoer, met als namen voor de twee vennen 
daarin Het Groot Kievitsmoer en Het Klein Kievitsmoer. Het gebiedje is genoemd naar de beken-
de vogel. De topografische kaart van 1840 laat zien dat het gebied ontgonnen is met een boerderij 
erbij die dan De Kievit heet. Dat is ook nog de toestand in 1899. Als in dit gebied het trappisten-
klooster gebouwd wordt, verdwijnt de naam “Kievit” van de kaart en komt daar de mededeling 
“Trappistenklooster”. Dit klooster, sinds 1938 abdij, draagt de naam “Maria Toevlucht”.

Eigendom
Toen Hendrik en Paulus Snellen in 1735 een flink stuk heide in cijns namen van de heer van 
Breda, werd daar nadrukkelijk het gebied rond de huidige abdij Maria Toevlucht van uitgezon-
derd: de Kievitsmoer. Het kadaster, hier afgerond in 1826, vermeldt als eigenaar van het diepste 
water van de vennen de weduwe Blondel te Breda. Zij is de eigenaresse van het naburige Vrede 
Oord. De rand van de vennen was van de gemeente Zundert. De strook heide tussen de vennen 
en de Rucphense Weg was van C. en J. Schrauwen, wonend op de Raamberg in Rijsbergen. Het 
geheel was toen 32,5 hectare groot, waarvan 20 hectare heide.

In 1897 schonk de toenmalige eigenaresse Anna Catharina van Dongen de Kievit met 20 hecta-
re aan de abt van de trappistenabdij Koningshoeven te Tilburg. Deze besloot om op dit perceel 
een klooster te stichten dat bedoeld was als toevluchtsoord voor Franse monniken die door de 
antiklerikale Franse politiek uit hun land verdreven dreigden te worden. Vandaar dat het nieu-
we klooster de naam ‘Maria Toevlucht’ kreeg. In de herfst van 1899 vertrokken uit Tilburg drie 
monniken naar Zundert. De pachtboer van de boerderij ‘De Kieviet’, Bart Nouws, zorgde voor 
tijdelijk onderdak. Allengs kwamen er vanuit Koningshoeven meer broeders naar Zundert. Er 
werd begonnen met de bouw van het klooster. Op Hemelvaartsdag, 24 mei 1900, wijdde de abt 
van Koningshoeven de kapel in. Het klooster begon met twaalf monniken. Verdere uitbouw, 
met onder andere een kerk, volgde na 1909. Op 14 september 1938 werd de priorij van Zundert 
tot abdij verheven.152 Door aankopen werd het grondbezit vergroot tot 70 hectare.

Ontginning en inrichting
De ontginning van de Kievitsmoer tot landbouwgrond moet ergens tussen 1826 en 1840 
hebben plaatsgevonden. De vennen werden droog gelegd waarbij de afwatering in noordelijke 
richting naar de Ketelmeren gelegd werd. De grond werd rechthoekig verkaveld, met wegen 
doorsneden en tot afwisselend akkerland en grasland ontgonnen. In 1840 waren er nog maar 
enkele heidepercelen. Ook waren er twee percelen hakhout aangelegd. De boerderij De Kievit 
bestond in 1840 uit drie gebouwen, waarschijnlijk een woonstalhuis en twee schuren. De hele 
structuur was die van een klein landgoed.



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 65 (2012)       213

151  Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Nassause Domeinraad, 8415 f 69; Stadsarchief Breda, Collectie Havermans 514 f 177.
152  http://www.abdijmariatoevlucht.nl/Pages/Abdij/AbdijGeschiedenis.html.

Uit het landgoed ‘De Kievit’ ontstond 
na de kloosterstichting een complex 
van productiebossen, bouwland en 
weiland. Nabij de abdij ligt hoofdzake-
lijk bouwland en grasland, omzoomd 
met laanbeplanting, lanen en hout-
singels. Aan de noordzijde liggen 
kleinschalige productiebossen, hoofd-
zakelijk bestaande uit naaldhout. Een 
bijzonder element is het Sterrebos, dat 
door een rondom lopend, cirkelvor-
mig getraceerd wandelpad (met laan-
beplanting met eik) de vorm van een 
karrenwiel met acht spaken heeft. Dit is op de topografische kaart van 1899 al te herkennen en 
is dus een van de eerste elementen van het kloosterlandgoed. De radialen, met een laanbeplan-
ting met loofhout, ontmoeten elkaar in het hart van het wiel, waar een kapel staat. Dat men zo 
snel met de aanleg van het Sterrebos begon zal er mee samenhangen dat de monniken van dit 
slotklooster daar toch nog wat buiten konden zijn, om er te bidden en mediteren.

Vanaf 1899 werd er in twee fasen aan het klooster gebouwd. De kapel werd in 1899 – 1900 
gebouwd en heeft op de hoek van de dwarsvleugel een ronde toren. De uitbreidingen van het 
gebouw zijn in de stijl van de Bossche School. Het Gastenverblijf werd in 1900 gebouwd. Het 
heeft twee verdiepingen en een eenlaags poortgebouw met brede poort. Bij een verbouwing 
in jaren 1960 is het gebouw sterk versoberd, onder andere door het weghalen van de topgevel. 
In het Sterrebos staat op het rondeel waar de acht laantjes samenkomen een kleine kapel.

Het eigenlijke klooster werd gebouwd vanaf 1915, de jongste aanbouw is van 1990. Het is 
een groot gebouw met verdieping, een leien dak en een achtkantige westtoren. Ook de werk-
plaats is vanaf 1915 gebouwd. Het is een eenlaags bakstenen gebouw met gepleisterde spits-
boogvelden boven ramen. De werkplaats bevat o.a. een bakkerij, wasserij en timmerwerkplaats. 
De boerderij De Kievit is vervangen door een in carré gebouwde moderne kloosterhoeve.

38.   De Kievit op de Topografisch Militaire Kaart, blad 177 
Zundert, netkaart, 1840. (Bron: Nationaal Archief, Den Haag)

39. De abdij ligt als een kasteel in de bossen. (Foto Casper)
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In de abdijtuinen staat een Lourdesgrot. Dit is de tweede grot die in 1945 gemaakt werd nadat 
de eerste uit 1906 vervallen geraakt was. Bij de parkeerplaats aan de poort staat een kleine 
Mariakapel met een fraai glas-in-loodraam. De abdij heeft een eigen kleine begraafplaats.

 

| De betekenis van deze landgoederen

Nu we de zestien landgoederen langs en nabij de Bredase Turfvaart beschreven hebben, kan 
geprobeerd worden de vragen die in de inleiding geformuleerd werden te beantwoorden.

Bij de beantwoording van de vraag op het wel echt om landgoederen gaat, moeten we ons 
eerst afvragen: wat is een “landgoed”? In mijn artikel ‘Het landgoederenlandschap rond Breda’ 
formuleerde ik het antwoord als volgt. Een landgoed bestaat in principe uit een woning die 
zich door zijn rijke karakter onderscheidt van de gewone bebouwing en waarbij een siertuin 
en één of meer agrarische be drijven behoren. In meer uitgebreide vorm kan een landgoed een 
grote oppervlakte beslaan en daarvan het uiterlijk, het landschap, bepalen door dreven153 en 
parken, waterpartijen en bouwwerken. Het hoofdgebouw van een landgoed kan, afhankelijk 
van de bouwwijze, omschreven worden als kasteel, buitenhuis, villa; of in oudere termen: 
stenen kamer, hooghuis, speelhuis, huis van plaisantie. Een rijk landgoed werd bovendien 
opgesierd met bijzondere elementen, de follies. Rond Breda werden aangetroffen: grafkel-
der, grote kei, hermitage, theehuisjes, beelden en heel algemeen: dreven met zichtlijn. Meer 
exotische zaken als Chinese pagodes ontbraken evenmin: vermoedelijk stond er een chinees 
gebouw op het landgoed Zuilen bij Breda.154 De mate waarin die elementen aanwezig zijn, 
hangt af van de omvang van het landgoed en van de ontwikkelingsfase ervan.

Bij de landgoederen langs de Bredase Turfvaart gaat het in ieder geval om grootgrondbezit 
waarvan delen agrarisch ontgonnen werden en delen bebost, meest met hakhout. Centrum 
van die ontginning was een boerderij waarin in enkele gevallen een herenkamer aanwezig 
was. Echte landhuizen werden er pas rond 1800 gebouwd en dan alleen in Vrede Oord, De 
Moeren en Wallstein en een eeuw later pas bij de Angorahoeve en op de Pannenhoef. De 
Kievit kreeg geen landhuis maar een abdij: daar ontstond een kloosterlandgoed. Deze vast-
stelling hangt natuurlijk samen met het feit dat we hier de landgoederen vanaf hun ontstaan 
volgen. Blijkbaar had een landhuis niet de prioriteit, wel de stichting van een boerderij. Alleen 
op De Moeren en Vrede Oord werden overigens al snel meerdere boerderijen gebouwd. Elders 

Godfried Bomans

Godfried Bomans (1913 – 1971) was een geliefd en veelgelezen Nederlands schrijver die ook vaak op TV 
optrad. Hij werd op slag populair door zijn Erik of het klein insectenboek uit 1941. Zijn broer Arnold was 
in 1935 ingetreden als pater Joannes Baptista Bomans van de orde der trappisten te Zundert. Godfried 
bracht hem vaak een bezoek. Bomans kreeg bekendheid door de NCRV-televisiedocumentaire “Bomans in 
Triplo” waarin hij zijn broer en zus, beiden kloosterlingen, opzoekt en met hen in gesprek gaat. In minstens 
twee boeken van Godfried Bomans komt het klooster aan de orde: Een halve eeuw Trappistenleven te 
Zundert uit 1950 en Van dichtbij gezien. Rome, Jeruzalem, Maastricht, Zundert uit 1970. 
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153  In deze streek is een “dreef” een vaak rechte weg met enkele, dubbele of zelfs drievoudige boombe planting. Zo’n dreef heeft niets te maken 
met het drijven van vee, dat hier overigens “stouwen” heet. Alleen een “stouwdreef” is blijkbaar speciaal bedoeld om er vee langs te stouwen.

154  Mededeling G. Otten, 16 november 1998.
155  Kappelhof, ‘Bredase bierbrouwerijen’, 38, 50, 56: In de zeventiende eeuw nam de export van Bredaas bier naar vooral Holland toe van 32 

tot 42 % van totale bierproductie, waarvan 2/3 deel naar Amsterdam. Daar ging het bier twee keer per week per beurtveer naar toe.

gebeurde dat pas na 1900. De landerijen van De Wyse en Snellen aan de Eendenkooistraat 
werden snel geheel agrarisch ontgonnen, maar na twee eeuwen was daar nog geen landgoed 
gevormd. Wel zien we er een aanleg zoals die in de zeventiende en achttiende eeuw ook op de 
pachthoeven van de abdij Tongerlo gebruikelijk was. Daar stond evenmin landgoedvorming 
voorop, maar wel een nette inrichting van groot grondbezit. Zo zien we in haast alle gevallen 
dat in het terrein een of meer rechte nieuwe dreven werden aangelegd en dat de percelen zich 
daar naar richtten. Rondelen op de kruisingen van dreven waren hier een geliefd motief. Is er 
eenmaal een landhuis, dan volgen vrij snel andere bijzondere elementen of follies zoals een 
theekoepel op een heuveltje, vijvers en pleziertuinen liefst in de Engelse landschapsstijl. Er 
was dan misschien geen Chinese pagode, maar wel werd een eiland gepland met de naam 
Ceylon. Alleen De Eldert moest dat alles ontberen, wat de reden was om dit gebied als een 
“blok” te typeren en niet als een landgoed.

De ligging van de landgoederen aan of nabij de Bredase Turfvaart doet vermoeden dat ze iets 
met de grootschalige commerciële turfgraverij, die hier tegen 1743 stopte, te maken hebben. 
Alle landgoederen op twee na zijn inderdaad gevormd op gronden waar eerder het veen 
weggegraven was. Bij de voor 1700 gevormde landgoederen, behalve de Oude Heihoef, volgde 
de landgoedvorming vrij snel op de turfgraverij en traden turfondernemers op als landgoed-
stichters. Bij de andere zat er veel tijd tussen het einde van de grootschalige turfgraverij en de 
landgoedstichting. In die gevallen betreft het gewoon ontginning van heide, al was die heide 
dan ontstaan op gronden waar eeuwen eerder turf gewonnen was. De Oude Heihoef is een 
ontginning van heide op een plaats die waarschijnlijk voor de helft veenvrij bleef. Wallstein 
werd gevormd in een gebied dat deels al lang voor 1200 ontgonnen was, en deels in etappes 
daarna ontgonnen werd, met zelfs een randje oud veengebied dat deels heide geworden was.

Het landgoederenlandschap rond Breda was evident op de stad georiënteerd. De eigenaren 
hadden in de regel ook een woning in de stad en beschouwden hun landgoed terecht als een 
“buiten”. Bovendien lagen die landgoederen niet alleen op korte afstand van de stad, ze waren 
er vaak ook visueel mee verbonden via zichtlijnen en lanen. Zelfs enkele geslaagde brouwers 
konden zich in de zeventiende eeuw, toen de Bredase brouwnering een hoge vlucht nam, een 
landgoed bij de stad aanschaffen: Daasdonk, Kleine IJpelaar, Hondsdonk en Wolfslaar waren 
een tijdje in handen van Bredase brouwers.155 Golden dergelijke banden met de stad ook voor 
de landgoederen langs de Bredase Turfvaart? Uiteraard is die turfvaart een eerste bindend 
element, maar de afstand tot de stad sluit visuele banden haast uit. Vanuit deze landgoederen 
was met wat geluk hooguit de Grote Toren nog aan de horizon te ontwaren. Toch zijn er wat 
lijnen op die toren gericht: stukjes van de Bredase Turfvaart en van de Buisvaart naar Leur. 
Waarschijnlijk zijn dat meetraaien die destijds in het nog geheel kale veengebied uitgezet zijn 
en die later in de landgoedstructuur een plaats vonden. De landgoedstichters uit de groep De 
Wyse, Van Bernagie, Snellen en Van Rucphen kwamen uit Breda maar wat later zien we hier 
een sterke Rotterdamse connectie ontstaan, met nog wat eigenaren uit Antwerpen, Brussel en 
Den Haag. Langs de Bredase Turfvaart werd alleen het landhuis Wallstein door een plaatselijke 
grootheid, de schout van Zundert, gebouwd. De brouwers belegden als geslaagde burgers hun 
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geld in een statusverhogend landgoed. Bovendien konden ze daar eerst nog de voor hun bedrijf 
benodigde brandstof produceren terwijl de nieuwe boerderijen baat hadden bij de buistel, het 
afvalproduct van de brouwerij dat vol voedingsstoffen zat en goed veevoer was. Het rundvee 
produceerde naast melk en vlees ook mest en die was weer nuttig op de akker.156 Voor de 
ontbrekende visuele band met de stad kwam dus een functionele band in de plaats!

Op de hier besproken ontginningen werd pas op het eind van de achttiende eeuw of nog later 
een landhuis gebouwd, of zelfs helemaal nooit. Daarmee ontbrak hier gedurende lange tijd 
precies datgene wat we toch intuïtief als de kern van een landgoed beschouwen. Dit verschijn-
sel kan verklaard worden door de woonplaats van de eigenaren. Bijna alle landgoederen waren 
bezit van mensen uit Breda, Antwerpen, Rotterdam, Brussel of Den Haag. Voor hen was deze 
streek ver weg. Breda was met de koets of boot wel goed bereikbaar, maar dan moest je nog 
naar de binnenlanden van Zundert. Vanuit Antwerpen liep de toenmalige grote weg via 
Achterbroek en de Posthoorn bij Rucphen naar Holland. Ook deze weg bleef altijd nog ruim 3 
kilometer van de Oude Heihoef verwijderd. Al deze wegen waren zandbanen met karrensporen. 
Pas in 1810 kwam de bestrate Napoleonbaan van Antwerpen naar Breda gereed. Het in 1818 
gereedgekomen landhuis van De Moeren lag daar overigens nog altijd 4 kilometer vandaan! 
Vergelijk dit met de situatie rond Breda: daar lagen de landgoederen haast alle binnen 5 kilome-
ter van de stad en na 1683 zelfs op nog kortere afstand van een bestrate weg naar de stad. Het lag 
voor deze eigenaren dus niet voor de hand om hun landgoed langs de turfvaart als een “buiten” 
te beschouwen, het was gewoon te ver weg. Ze volstonden dus lange tijd met een nette kamer 
in een van de boerderijen, waar ze konden verblijven als ze eens een keertje langs kwamen. De 
“gemene kamer” in De Anker diende zelfs voor twee of drie landgoederen.

In zijn boek over de geschiedenis van Zundert heeft Van der Hoeven, eigenaar van het land-
goed De Moeren, veel aandacht besteed aan de landbouwexperimenten van de achttiende 
eeuw en vooral die op de door Hendrik Snellen in 1735 verworven gronden. Hij steunde 
daarbij op een verhandeling uit 1775 van Jean Baptiste de Beunie die concludeerde dat die 
een mislukking geworden waren. Verschuren heeft hierop in 1987 een boeiende aanvulling 
gegeven.157 We werken dit thema hier verder uit omdat het een kijkje geeft in de wereld van 
de Verlichte landgoedeigenaren en hun landbouwkundige experimenten.

Jean Baptiste de Beunie

Jean Baptiste de Beunie (1718 – 1793) werd in Roosendaal geboren en studeerde geneeskunde te 
Leuven. Hij vestigde zich als arts in Antwerpen. Hij was lid van de Keyzerlyke – Koninglyke Academie 
der Wetenschappen en schoone letterkunde in Brussel en van het Zeeuwsch Genootschap der weten-
schappen te Vlissingen. Hij leverde antwoorden op academievragen over nuttige planten en manieren 
om vlasgaren te verven. Hij onderwierp verschillende grondsoorten aan een scheikundige analyse om 
de samenstelling ervan te bepalen. Ook de korrelgrootte werd door hem van belang geacht.158 Volgens 
Havermans gebruikte hij daarbij methoden die – in meer verfijnde vorm – vaak ook nu nog gebruikt 
worden. De genetische samenhang tussen de bodemlagen zag hij echter nog niet.159 In 1791 publiceerde 
hij een verhandeling over de bolle akkers en populierenteelt in het Waasland.160 Voor de Zundertse land-
goederen is vooral zijn uiteenzetting in 1775 over het ontginnen van de heide van belang.161
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156  Kappelhof, ‘Bredase bierbrouwerijen’, 38, 47.
157  Van der Hoeven, Bijdragen, 319 - 320; Verschuren, Waar vogelen vlogen, 92 – 93.
158  Frederiks en Van den Branden, Biographisch woordenboek , 62; Halleux e.a., Geschiedenis, 348; Bots e.a., ‘Noordbrabantse studenten’.
159  Havermans, ‘De Beunie’.
160  De Beunie, ‘An account’.
161  De Beunie, Suite.
162  Buis, Historia Forestis, 871 - 885.
163  Van der Hoeven, Bijdragen.
164  Leenders, ‘Zeven eeuwen molens’, 37.
165  De Beunie, Suite; Van der Hoeven, Bijdragen, 318.
166  Van der Hoeven, Bijdragen, 319.

De landgoedeigena ren waren veelal aanzienlijke stedelin gen of militairen en hier zelfs in 
opvallende mate medicinae doctores, buskruitfabrikanten en ijzerhandelaren. Zij waren op de 
hoogte van de ontwikke lingen van hun tijd en sommigen van hen gingen in de achttiende 
eeuw op hun landgoedhoe ven allerlei landbouwkundige experimenten doen waarvan het 
belang niet onderschat mag worden. Enkele van de eerste Canadase Populieren van de Lage 
Landen stonden op het landgoed Valken berg bij Chaam.162 Deze boomsoort zou daarna de 
inheemse zwarte populier in sterke mate gaan verdringen. Ze werd zelfs het symbool van 
het Meierijse populierenlandschap. Walvistraan, salpeter, stadsmest en schelpen werden 
over de Breda se Turf vaart naar het landgoed De Moeren in Zundert en naar de hoeven van 
De Wyse en Snellen bij Achtmaal gebracht.163 Vandaar dat die ontginningshoeven allemaal 
langs de Bredase Turfvaart liggen. Toen men in 1710 een plaatsje zocht voor een windmolen 
ten zuiden van Princenhage, viel een perceel aan de turfvaart af, omdat het te duur was 
juist doordat men er gemakkelijk mest heen kon brengen.164 Het gesjouw met meststoffen 
over de turfvaart was een voor de hand liggende oplossing voor hét grote probleem van de 
Zand-Brabantse boer in die tijd: mestgebrek. 

Later in de achttiende eeuw werd het gebruik dat de heren bijeenkwamen in geleerde vereni-
gingen of liever nog in academies in de steden. Daar werd dan nagedacht over manieren 
waarop de wereld verbeterd kon worden, meer speciaal hoe de in stadse ogen onnutte heide-
gronden nuttig gemaakt konden worden. Dat de heide zijn plaats had in het landbouwsysteem 
van de Kempische zandgronden lijkt de heren ontgaan te zijn. Men wisselde ervaringen met 
experimenten uit, reageerde op wetenschappelijke prijsvragen, becommentarieerde elkaar en 
tussendoor werden er nog wat andere nieuwtjes uitgewisseld. Zo hield de Antwerpse genees-
heer Jean Baptiste de Beunie in de Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres 
te Brussel op 3 mei 1775 een betoog over de problematiek van het ontginnen van de heide.165 
Volgens hem kon men schrale grond met een overdaad aan mest wel tot enige opbrengst 
brengen, maar zodra de bemesting vermindert, keert de heide weer terug. Hij illustreerde 
dat met twee voorbeelden, een te Hoogstraten en de andere te Zundert in de Moeren. In De 
Moeren zou dr. Hendrik Snellen, ook geneesheer maar dan in Rotterdam, meer dan 700.000 
guldens besteed hebben aan het vruchtbaar maken van de heide. Ondanks alle zorg was het 
terrein toch weer heide geworden, zo had De Beunie in 1773 gezien.166

Met “De Moeren” werden door De Beunie de hoeven Pannenhoef, Champignon en 
Oude Buisse Heide van Hendrik Snellen bedoeld, niet de oudere boerderijen van wat nu 
De Moeren heet, van Vrede Oord en De Anker. De Beunie noemt Paulus Snellen niet, maar 
ook die was met experimenten bezig. Verschuren wees op de onwaarschijnlijkheid van dat 
bedrag van 700.000 gulden. De aankoopsom van de gronden over de Bredase Turfvaart bij 
De Moeren bedroeg slechts 3000 gulden. De jaaromzet van een van de grootste ijzerfirma’s 



218	  Landgoederen langs de Bredase Turfvaart

van Nederland, die van Hoffmann die we nog gaan tegenkomen, bedroeg in die jaren 
300.000 gulden, bij een winst van 20.000 gulden. Bovendien kwamen er op de 400 bunder 
van Hendrik Snellen en het deel van de Eldert dat Paulus bezat toch drie landgoederen tot 
stand, de Oude Buisse Heide, Champignon en Pannenhoef. Het landbouwareaal is daar in 
de loop van de achttiende en negentiende eeuw nauwelijks veranderd, aldus Verschuren. 
Wat hij hier verzwijgt is dat van die 725 hectare er in 1832 maar 67 hectare echt in cultuur 
was.167 Dat is maar negen procent, dat is toch wel mager! We zagen bovendien dat de 
Champignon als landgoed echt mislukt is: er is wel een drevenpatroon uitgezet, maar daar 
kwamen geen bomen langs en ook bossen kwamen daar niet tot stand.

Onderdeel Totaal Cultuur

Pannenhoef, Ganger   198,4   30,3

Hazenmeren   139,1   0,0

Zandloperven   87,8   0,0

Oude Buisse Heide   188,9   25,5

Champignon   110,9   10,8

Totaal   725,1   66,6

Tabel.  Totale oppervlakte en cultuurland in 1832 op de in 1735 ingenomen gronden, in hectaren.

Verschuren bekeek dan de figuur van De Beunie nader. Hij bleek te behoren tot de 
Fysiocratische School die alle staatsbemoeienis (dus ook belastingvrijdom voor pas ontgon-
nen grond!) afwees en landbouw als hét optimale grondgebruik aanwees. Bosbouw werd 
verafschuwd. Ook de ordonnantie van Maria-Theresia uit 1772 over het ontginnen van de 
heide voorzag overigens zowel in ontginning tot landbouwgrond als tot bos.168 De Beunie 
meende verder dat eerst de bodemtextuur verbeterd moest worden (bijvoorbeeld door bijmen-
gen van veel klei) eer er met mest iets nuttigs bereikt kon worden. Hoe Hendrik Snellen er 
tegenaan keek is niet bekend, maar als gepromoveerd arts in Rotterdam en als een van ’s lands 
grootste buskruitfabrikanten zal hij in ieder geval behoorlijk geïnformeerd geweest zijn over 
de chemie. Verschuren vermoedt dat Snellen van zijn landgoederen vooral een aangename 
omgeving wilde maken en dat was natuurlijk in de ogen van De Beunie heel erg fout. Ook de 
pastoor van Klein Zundert vond het maar niets wat er in de heide gebeurde.169 Hij mopperde 
dat het er een wildernis was, maar vermelde pal erachter wel de tiendopbrengsten. Je zou 
haast denken dat de gereformeerde Snellen niet goed lag bij de pastoor en de vermoedelijk 
ook katholieke De Beunie. En dan te bedenken dat een kwart eeuw later, in 1798, op de pasto-
rie van Klein Zundert niemand minder dan Isifridus Thys als onderpastoor diende.170 Zijn 
“Memorie of vertoog over het uytgeven en tot culture brengen der vage en inculte gronden 
in de Meyerye van ‘s-Hertogenbosch” was een beroemd en veelgelezen en zelfs in 2010 in het 
Chinees opnieuw uitgegeven boek.171

Anderzijds moeten we vaststellen dat er op die enorme oppervlakte, het gaat om zo’n 725 
hectare waar De Beunie over sprak, maar het dubbele als we alle hier besproken terreinen 
meetellen, toch wel erg weinig (17 stuks) boerderijen tot stand kwamen en de landgoederen 
voor zover ontgonnen uiteindelijk vooral uit (hakhout)bossen bestonden. Bossen deugden in 
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167  Als ‘in cultuur gebracht’ werd geteld: bouwland, weiland, hooiland, boomgaard, moestuin, land voor vermaak, huis en erf, boomkwekerij, graf.
168  Ordonnantie Maria-Theresia, Rooms keizerin enz., over de ontginning van heidegronden en andere nog niet in cultuur gebrachte gronden in 

Brabant. Brussel, 25 juni 1772. Onder meer aanwezig in het archief van de Sint-Clemensparochie te Minderhout, J36.
169  Verschuren, 92 – 93; Van der Hoeven, Bijdragen, 319 – 320.
170  Juten, ‘Naar aanleiding’, 265 – 266. In 1800 werd Thys pastoor te Wijnegem. Vijf van zijn verhandelingen werden met goud of zilver be-

kroond door de Brusselsche academie.
171  Thys, Memorie.
172  Klep, Groeidynamiek, 94.
173  Afgeleid uit de kadastrale gegevens van 1826 zoals weergegeven op de kaarten bij Van der Voordt – Pieck en Kuijl, Statistiek.
174  Snellen, Theoriae mechanicae.
175  Crol, ‘De kruitmolen’, 206.
176  Snellen en Perizonius, Disputatio; Snellen, Dissertatio.
177  Dresch, ‘Het geslacht Snellen’; Van der Hoeven, Bijdragen, 314.

de ogen van De Beunie niet zodat ze aan zijn negatieve kijk op het project zullen hebben bijge-
dragen. De oppervlakte cultuurgrond per boerderij mag dan in de achttiende en negentiende 
eeuw wel constant geweest zijn, met gemiddeld 15 hectare per hoeve is dat op dit enorme 
gebied uiteraard heel weinig: 17½% van de grond. Vergeleken met een gewone boerenhoeve 
waren deze boerderijen overigens wél aan de grote kant. In 1797 had de gemiddelde Rijsbergse 
boer 3,8 hectare akkerland.172 Daar moet nog 60% bijgeteld worden voor weiden, hooiland, 
boomgaard en het erf, wat een totaal van 6 hectare geeft.173

Hendrik en Paulus Snellen

Hendrik (1679 - 1769) en Paulus (1683 - 1747) zijn twee 
zonen van Pieter Snellen, die schout en kastelein van 
Oosterhout was, en Anna Hennequin.
Hendrik Snellen werd in Breda geboren. Hij werd op 28 
april 1707 poorter van Rotterdam. Van beroep was hij 
medicinae doctor. Zijn proefschrift behandelt de chemie 
van de lichaamssappen.174 In 1739 werd hij geneesheer 
van het college ter admiraliteit op de Maas in Rotterdam. 
Daarnaast was hij druk met kruitfabricage. In 1741 
mocht hij een houtskoolbranderij en zwavelraffinaderij 
aan de Schie beginnen. Hij overleed in 1769 in de ouder-
dom van 90 jaar. Ook zijn zoon Cornelius Tobias was 
zowel medicinae doctor als kruitmaker. In 1766 droeg 
zijn vader hem de kruitmakerij over die gewaardeerd 
werd op 40.000 guldens.175

Paulus promoveerde in 1707 in Leiden op een natuur-
kundig en chemisch onderwerp en ook later publiceerde 
hij over een dergelijk onderwerp.176 Hij was enige tijd 
dokter te Amsterdam, waar hij in 1714 trouwde met 
Margareta van Beek. Korte tijd later verhuisde hij naar 
Breda waar hij vanaf 1731 afwisselend schepen en 
burgemeester was, min of meer als opvolger van zijn 
broer Pieter Snellen. Hij was daar stadsdokter en kreeg 
ook een plekje in het bestuur van de Latijnse school.177 
Hij overleed in 1747.

40.  Het proefschrift van Hendrik Snellen, 1705.
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Toch gebeurden er bijzondere dingen. Verschuren vermeldt dat 200 meter ten westen van de 
hoeve Moerendaal de resten van een kalkoven zijn opgegraven.178 Blijkbaar werden er schel-
pen aangevoerd om ter plaatse verder verwerkt te worden. Deze kalkoven dateert kennelijk 
van voor 1847. De kalk zal niet zo zeer als bouwmateriaal gebruikt zijn, maar als verrijking van 
de kalkarme ontgonnen heidegronden. Dan zijn er de namen Angora Hoeve en Champignon 
Hoeve. De naam Angora Hoeve komt al in 1807 voor en verwijst kennelijk naar het uitheemse 
vee dat door Hendrik Snellen werd ingevoerd. De Beunie schreef dat Snellen vee uit onder-
meer “Barbarije” en “Perzië” had geïmporteerd. Misschien doelde hij op Angorageiten die van 
de Anatolische hoogvlakte bij Ankara komen. Volgens de Nederlandse Wikipedia werden de 
eerste Angorageiten pas in 1985 in Nederland ingevoerd.179 Hier in Zundert blijkt dat dus al 
in de jaren 1757 - 1769 gebeurd te zijn!180 Iets dergelijks speelt er met de naam Champignon, 
die hier al in 1768 voorkomt. Wikipedia weet over de kweek van champignons het volgende 
te melden:181 “Paddenstoelen werden oorspronkelijk geplukt in bos en veld. De eerste gedo-
cumenteerde champignonteelt vond plaats in de omgeving van Parijs, waar in 1651 cham-
pignons werden geteeld door afval van de meloenenteelt te begieten met (sporen-bevattend) 
waswater van rijpe champignons. Deze werden in exclusieve Parijse restaurants gegeten. In 
1707 werden champignons ook in moestuinen op paardenmest geteeld. Omstreeks 1780 
ontdekten de tuinman Chambry en anderen dat het klimaat in ondergrondse steengroeven 
zeer geschikt was voor de champignonteelt. Men ging champignons telen in de steengroeven 
in de omgeving van Parijs. In Nederland vond champignonteelt voor het eerst plaats op een 
landgoed in Haarlem, in 1825.” Het ziet er dus naar uit dat de eerste kweek in Nederland bijna 
een eeuw eerder was, op dit landgoed van Paulus Snellen in Zundert, ergens tussen 1728 en 
1768. Het was daar alleen geen blijvend succes, net zomin als het houden van Angorageiten! 
Ook Robert Havermans kwam tot de conclusie dat De Beunie vooral doelde op het niet 
volhouden van de aanvoer van kostbare meststoffen en verwaarlozing van de bedrijven, 
waardoor de boeiende initiatieven een stille dood stierven en er gewone kleine heidehoeven 
overbleven.182 Onze vaststelling dat het landgoed Champignon lijkt op een ambitieus project 
dat niet voltooid werd, past hier goed bij.

De Rotterdamse connectie had in 1763 nog een onverwacht gevolg. In Rotterdam had de 
daar woonachtige Westfaalse ijzermagnaat Hoffmann aan het stadsbestuur gevraagd om 
ongeveer ter plaatse van het huidige Witte Huis aldaar, dus in het hartje van de stad, een 
ijzerpletmolen en een glasblazerij te mogen oprichten. Het stadsbestuur had dat geweigerd 
wegens de te verwachten herrie en het brandgevaar. Ergens in een Rotterdamse salon zal 
Hoffmann stadsdokter Hendrik Snellen ontmoet hebben en dit probleem, deze hindernis voor 
zijn ondernemerschap, ter sprake gebracht hebben. Snellen moet daar gezegd hebben: “kom 
naar Zundert, daar hebben we een heel grote stille heide en een kanaaltje dat de ijzerpletmolen 
kan aandrijven.” De Nassause Domeinraad moest er octrooi voor geven, maar als leveranciers 
van het Staatse leger hadden Snellen en Hoffmann in Den Haag de benodigde contacten om 
dat te regelen. Zo gebeurde en in 1763 verkreeg Hoffmann voor 50 jaar toestemming voor 
die ijzermolen. Die werd precies op de grens tussen Princenhage en Rijsbergen gebouwd 
en bestond uit een door het water van de turfvaart aangedreven slagmolen, een huis voor 
de bazen en een huis waar zeven Westfaalse smeden in werden ondergebracht. Door het 
hameren werd het gietijzer dat uit de toenmalige hoogovens kwam gezuiverd van slakken 
en overtollige koolstof. Van gietijzer kun je pannen en kanonslopen maken, maar gietijzer is 
niet erg geschikt als constructiemateriaal. Door het koolstof eruit te halen krijg je smeedijzer. 
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178  Verschuren, Waar vogelen vlogen, 94 en noot 315; Buiks, Veldnamen in Zundert, deel 2, 93: 1847 bosch aan de Kalkhoven in de Moeren’, is 
kadastraal H 165 en 166.

179  http://nl.wikipedia.org/wiki/Angorageit op 8 januari 2012.
180  1757 eerste verpachting van de hoeve; 1769 sterfjaar Hendrik Snellen.
181  http://nl.wikipedia.org/wiki/Champignon op 11 januari 2012.
182  Havermans, 1958 – 59.
183  Kaart van de Bredase Turfvaart van de Achtmaalse Brug tot de IJzermolen, schets, 1818; en de netkaart, 1818.
184  Van der Hoeven, Bijdragen, 322; Leenders, ‘Zeven eeuwen molens’, 40 – 42.

Naar verluid werden op de ijzermolen onder andere de ijzeren velgen van de wielen van het 
leger van koning Willem I gesmeed. De taak om de turfvaart open en schoon te houden kwam 
nu op de ijzermolen te rusten, waarmee dat probleem ook opgelost was. Immers nu er geen 
transport van turf meer was, dreigde de vaart dicht te groeien en vol te slibben. Dan zouden er 
geen meststoffen meer aangevoerd kunnen worden en zou de waterafvoer van zuidwestelijk 
Zundert gaan stagneren. 

41.   Het inwendige van de Tobiashammer in Ohrdruf in het Thüringer Wald. (Foto Regani, 2008 op http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Tobiashammer_hammer_front.jpg&filetimestamp=20080511172640.)

In 1818 werd, ter voorbereiding van een nieuw octrooi om de turfvaart te gebruiken, die vaart 
tussen de Achtmaalse Brug en de IJzermolen in detail in kaart gebracht.183 Op deze kaart is de 
Bijloop als kronkelende beek naast de veel rechtere Bredase Turfvaart duidelijk te zien.

Intussen had de techniek van de ijzerproductie ook niet stil gestaan en het pletten van ijzer 
zoals hier gedaan werd, werd een bewerking die geheel uit de tijd was. In 1852 werd de molen 
omgezet in een oliemolen, maar ook dat wilde niet meer en in 1856 kwam de machine stil te 
staan.184
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De conclusie moet dus zijn dat er door Hendrik Snellen tussen 1735 en 1769 wel degelijk heel 
bijzondere experimenten zijn gedaan. We zagen de kalkoven, de Angorageiten, de champig-
nonkwekerij, de ijzermolen en de inschakeling van de turfvaart als aanvoerweg voor meststof-
fen en waarschijnlijk ook als afvoerroute van producten. Zijn experimenten waren blijkbaar 
opzienbarend genoeg om niet alleen de pastoor in een colère te laten schieten, maar ook de 
discussies in Brussel te bereiken. Uiteindelijk is het echter allemaal op niets blijvends uitgelo-
pen. De boerderijen bleven kampen met het traditionele mesttekort en konden dus maar ieder 
een tien tot vijftien hectare tot akker of weide maken. Wel werd daaromheen hakhoutbos 
aangeplant. Het was wachten op het betaalbaar worden van de kunstmest na 1907 eer er 
echt grootschalig ontgonnen kon worden. De experimenten van Hendrik Snellen passen in 
een breder patroon: een tabakplantage in Oosterhout in 1761,· de introductie van Canadase 
populieren op Valkenberg rond 1760 (want rond 1780 stonden er al dikke stammen),185 en de 
bouw van de ijzermolen in 1763. Rond 1760 gonsde het van de vernieuwingen op sommige 
landgoederen, ook op die langs de Bredase Turfvaart.

In de middeleeuwen waren in Zand-Brabant de meeste oude bossen opgeruimd. Op een enkele 
schaarse plek bleef nog wat bos bewaard, zoals het Liesbosch bij Breda. De herbebossing van 
het zandige deel van Noord-Brabant wordt in de regel in de negentiende eeuw gedacht, maar 
die van de Noorderkempen al vanaf 1772, toen Maria-Theresia daar de ontginning van de 
woeste gronden beval. Die ordonnantie werd overigens ook in Noord-Brabant met belang-
stelling gelezen en hij is daar in diverse archieven terug te vinden. In het artikel over het 
landgoederenlandschap rond Breda liet ik zien dat daar vanaf de jaren 1770 al heel wat bos 
aangelegd werd en dat aan bestaand bos meer aandacht besteed werd.186 In mijn bijdragen aan 
het boek over de Oosterhoutse geschiedenis laat ik zien dat daar de herbebossing daar al rond 
1725 begon.187 De Nassause Domeinraad gaf er gronden uit met de bedoeling dat die agrarisch 
ontgonnen zouden worden, maar door het mestgebrek draaide dat vaak uit op het inzaaien 
van dennen. Ook het ambitieuze project uit 1761 van de compagnie van Voets, die een grote 
tabak- en hopkwekerij wilde opzetten, leidde tot aanleg van veel bos rond de bescheiden 
gebleven Heihoef.188 In Oosterhout werd de maximale bosoppervlakte in 1838 al haast bereikt. 
Volgens het kadaster was daar 21% van de grond bebost. In Rijsbergen en Zundert was dat 

42.   Detail uit de Kaart van de Bredase Turfvaart van de Achtmaalse Brug tot de IJzermolen, netkaart, 1818. Gedeelte 
langs De Ganger, de Champignon, De Moeren (‘Verhoeven’) en Vrede Oord (‘Blondel’).



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 65 (2012)       223

185  Leenders, ‘Het landgoederenlandschap’,17 - 18.
186  Leenders, ‘Het landgoederenlandschap’,17 – 20, 37 – 42.
187  Leenders, ‘Het landschap 1568 - 1780’, 174; ‘Het landschap 1780 - 1940’, 278 -281.
188  Kappelhof, ‘Aan de rand van de Republiek, 1648 – 1780’, 239.

slechts 8½ %, maar als we op de kaart kijken, zien we dat haast al dat bos in de landgoederen 
lag! In deze twee gemeenten dateren heel veel bossen van na 1826/7: zelfs de kaart van 1840 
toont al meer bos. Op de oude landgoederen De Moeren, De Anker en Vrede Oord was al rond 
1735 veel bos aanwezig: hakhout, opgaand loofhout en dennen. Deze bossen waren toen 
hooguit een eeuw oud. Deze landgoederen waren dus de kernen van de eerste herbebossing. 
De rest van Zundert en Rijsbergen volgde daarentegen het trage patroon met vooral in de 
negentiende eeuw toenemende bebossing van de heide.

De bossen die nu door diverse particuliere eigenaren, de B.V. Landgoed De Moeren, 
Natuurmonumenten en Brabants Landschap beheerd worden, bestaan dus deels uit voor 
Noord-Brabant erg oude bossen waarin bovendien soms een patroon van perken en lanen en 
bijzondere beplantingspatronen aanwezig is dat teruggaat op landgoedontwikkeling vanaf 
1630. Dat zijn cultuurlijke elementen die bij alle streven naar “natuurbouw” ontzien moeten 
worden. Buiten die elementen blijft er nog genoeg over om natuur van te maken. Rododendrons 
moeten dus niet per se uitgeroeid worden. Hooguit moeten ze tot behoorlijke proporties, 
zoals passend bij een landgoed, teruggebracht worden. Zo krijg je een interessante menging 
van natuurlijke en cultuurlijke elementen, die dan nog aangevuld worden met gebouwde 
monumenten en de herinneringen aan de turfgraverij, achttiende-eeuwse landbouw- 
experimenten en twee bijzondere literatoren: Godfried Bomans en Henriette Roland Holst. 

 
| Conclusie

Langs de Bredase Turfvaart kwamen vanaf 1630 landgoederen tot stand. Deels waren ze directe 
opvolgers van de turfgraverij, deels ook niet. Pas tegen 1800 werden er de eerste landhuizen 
gebouwd en de negentiende eeuw bracht de uitbouw tot echte landgoederen. Naast een band 
met Breda, valt een sterke relatie met Rotterdam op. Net als op landgoederen elders, werden 
ook hier in het midden van de achttiende eeuw experimenten op het gebied van landbouw en 
industrie gedaan. Ze trokken wel landelijk de aandacht, maar leidden niet tot blijvend resultaat. 
De reeks landgoederen langs de Bredase Turfvaart wordt terecht beschouwd als een cultuur- 
historisch landschap van provinciaal belang. 
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Kaarten

Kaart van de Brouwersmoeren te Zundert, 1617.
Titel: 
Datum: april 1617.
Maker:  Jacob Robbrechts Lips, landmeter, geadm. in Holland (1614)
Orig : NAG, 4.VTH 1639
Afgedrukt: 
Opmerking:  51 x 38 cm, handschriftkaart. Toelichtende tekst op kaart: In april anno 1617 gemeten bij mij Jacob Lips geswooren lantmeter ondergeteeckent ten versoeck 

mr Cornelis Montens raet van sijns fur gen mijne heere de prince van Oraengien bij vijer en vijftich cavelen moersijder groot een buijnder vuijtgesondert de 
cavelen hier beneffens in de Caert gequoteert (11, 27 en) nr 54 sijn elck groot gelijck inde selve aeneteeckent staet, alles ghemeten mette roede van twaelf 
voeten waer van de negenhondert maecken een Bredaetsche buijnder.

  Er zijn 51 kavels van 1 bunder, voorts drie driehoekjes van 1 bu 345 r; 1 bu 55 r en 1 bu 139 r. Het totaal is dus 54,6 bunder.

Kaart van de Tachtig Bunder te Zundert, 1650.
Titel:  Copije uijt de caerte van den wilden moer gecopieert met alle sijne cavelen ende hoolen bij mij ondergesch. Geswooren lantmeter ten versoeke van Sr. Johan 

Wils den 11 januarij 1650, Verhoff.
Datum: 1650 
Maker: Chr. Verhoff
Orig : Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch, Collectie Van der Hoeven, kaart uit het jaar 1650.
Afgedrukt: Verschuren, Waar vogelen vlogen, 22.
Opmerking:  405 x 510 mm, schaal van 80 Bredase roeden, noordpijl, handschriftkaart, papier. Betreft de turfconcessie van de Tachtig Bunder ten noordwesten van De 

Moeren in Zundert. Met de vaart naar Breda en aftakkingen, de verdeling van de moer in 36 kavels met speciale aanduiding van de kavels van Jan Wils. Op 
de hoeken van de kavels zijn nadrukkelijk palen aangegeven. Omringend zijn de “Brouwers Moer uijtgedolven bij die van Breda”, “uijtgedolven moeren bij die 
in Roosendaal” en “sijne hoogheits vollen ofte raeuwen moer” aangegeven. Aan de weg naar Den Anker staan vier boompjes getekend.

Kaart van de 79 bu 229 r uitgedolven moer bij Zundert, 1657.
Titel:  Caerte ende metinge gedaen bij mij ondergeschreven lantmeter van eenige vijtgedolven moergronden gelegen in sijne Hoogheits wildert onder Sundert 

vijtgegeven Ao 1545.
Datum:  Na 1646 (De Tachtig Bunder), voor 1657 (Moerendaal nog niet). Vermoedelijk hoort deze kaart bij de verkoop van het blok aan Mr. Willem Snellen in 1657.
Maker: wel aangekondigd, maar geen naam.
Orig.: NAG, 4.VTHR 4088
Afgedrukt: 
Opmerking:  26 x 71 cm. Nette kaart, schaal, ca 1:4720. Het weergegeven perceel meet 79 bu 229 roeden (ca 102 ha). Dit blok werd uitgegeven op 24 nov 1545. Behalve 

een stukje van de Bredase turfvaart nog min of meer parallel daaraan ten NW een vaart die een blok “80 bu uitgedolven 1645, Snellen” bedient. Ook de 
zuidoostgrens lijkt een vaart terwijl de NO-lange zijde water is: Vossenbergse riool. Aan de ZW-zijde nog hei en stukjes uitgedolven Brouwersmoeren, met de 
Anker en het Oudhuis. In het blok van 79 bunder en 229 roeden geen boerderijen. Helemaal links is Hulsdonk symbolisch met twee boerderijtjes aangegeven.
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Kaart van de Rauwe Moer tussen Nieuwmoer en Achtmaal, 1700.
Titel: -
Datum: juni – juli 1700
Maker: Verijck
Orig :  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, D49, neg. 2866, 2867, stamnr 1715.
Afgedrukt: -
Opmerking:  In cartouche: Den ondergetekende geswooren lantmeter heeft, ingevollege de ordere vande heeren rentmeester en controlleur, gemeten, kaerte ende qavelinge 

gemaeck van verscheijde qavelen van sijn majesteits moeren ende heijde, genaemt het Leegh en den Roijaalen Moer etc. gelegen tusschen de gehuchte van 
Agtmaal en den Nieuwen Moer onder de heerlijcheijt van Zundert, en is ijder qavel vollegens de Bredasche landtmaat groot gemeten ende bevonden als in de 
selve op de kaerte staet uijtgedruct. Aldus gedaan in junij en julij 1700.

  Schaal van 100 Bredase roeden. Gebied tussen Nieuwmoer en Achtmaal, met afbeelding van de kerken van Nieuwmoer en Loenhout en de molen van Essen.

Kaart van gronden bij De Moeren in Zundert, 1734.
Titel:  Schets gemaakt bij Paulus Snellen, om de distantie van Klijn Zundert aan te toonen van de inneeming zo als om door de regenten van Zundert is geaccordeert, 

en ook het verschil aangeweesen van de eerste intentie.
Datum:  In 1728 kocht de wed. Pieter Snellen het deel van de 225 bunder dat op de kaart als “heijde van d Heren van Elderen bij mij gekocht” aangegeven staat. In 

1735 werd de in 1734 aangevraagde beoogde inneem gerealiseerd. De kaart dateert dus van 1734 – 1735, waarschijnlijk 1734. 
Maker: Paulus Snellen
Orig.: NAG, 4.VTH 1683
Afgedrukt: 
Opmerking:  47 x 39 cm. Zie ook 4.VTHR 4086 en 4088. Schetskaart met lijntekening en sterke vereenvoudiging. Zo is de Bredase Turfvaart recht getekend, terwijl die hier 

een flauwe bocht heeft. De schaal is ruw en ongeveer 1:11.000. Doel van de kaart: “om de distantie van Klijn Zundert aen te toonen van de inneming zoals 
nu door regenten van Zundert is geaccordeert en ook het verschil aangeweesen van de eerste intentie”. Op de kaart zijn gronden aangegeven die P. Snellen 
wil innemen, welke hij aanvankelijk wilde innemen en welke hij van de heer van Elderen reeds kocht. Vermeld wordt het “gewat of “Klijn Zundertse Ganger” 
nabij de huidige Gangerhoeve. Kennelijk is “ganger” een synoniem voor voorde. Ter plaatse van de Pannenhoef staat “Teuwen hoefke”. De rand van de cul-
tuurgronden van Klein Zundert wordt gemarkeerd met “Hegge van Klijn Zundert”. De kerk van Kl. Zundert heeft een toren en staat te westelijk getekend. De 
hoeve Moerendaal lijkt aangeduid te zijn met een huisje “Moer”.

Kaart van door Paulus en Hendrik Snellen ingenomen gronden te Zundert, 1735.
Titel: -
Datum: 3 mei 1735
Maker: A. van Galen.
Orig.: NAG, 4.VTHR 4086
Afgedrukt: 
Opmerking:  42 x 53 cm. Nette kaart, goede schaal. Turfvaart naar Breda, ten zuidoosten ervan de “oude Leurse vaart” die uitmondt in de Bredase turfvaart waar vroeger de 

oversteek naar Leur geweest moet zijn. Deze oude vaart wordt zeer ver zuidwestwaarts doorgetekend. Beide vaarten omsluiten een gebied met de benaming 
“Hannemeus Bergh” en “Teeuw Kepe”, dit laatste bij een boerderij. De weg Zundert – Roosendaal is herkenbaar, het Kievitsmeer erg uitgestrekt. Totaal 289 
bu 86 r of 375 hectare.

Kaart van bezittingen H. Snellen in het Oud Huis te Zundert, 1736.
Titel:  Den ondergeschreven heeft gemeten ten versoeken van de heer Hendrik Snellen, Mede Dodor (dader?), sijn hoeve gelegen in de Beneden Moeren onder Groot 

Sundert genaamt Out Huijsen, liggen in forme als aan dese caarte figuratief te sien is, het lant gemeten sajens velt, gragten en kanten besonder alles gelijk 
hier onder bij ieder perceel staat uijtgerekent en met letters of nommers aangewesen als volgt.

Datum: oktober 1736
Maker:  Hendrik Snellen (onder de passer en schaalstok staat: ) “aldus gemeten in de maant october 1736 Hendrik Snellen”.
Orig.:  Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch, Collectie Van der Hoeven, kaart uit het jaar 1736.
Afgedrukt:  Verschuren, G.. Waar vogelen vlogen, 43 (erg slechte afdruk).
Opmerking:  845 x 640 mm, schaal van 30 Bredase roeden, noordpijl, handschriftkaart, perkament.
  Dreven, landerijen, bossen en tabel van percelen in het gebied direct ten zuidwesten van de Rucphense Weg. Turfvaart naar Breda en 2 in het land ingesloten 

vaartresten.

Kaart van bezittingen familie Snellen in De Moeren te Zundert, 1746.
Titel:  Afbeelding der landen, hoeven en boschen behoorende aan het geslacht van Snellen; dog alles sonder maat alhier gesteld tot aanwijsing der gelegenheid 

der selver. NB: al wat root en groen gemaakt is, behoord bij lot-deeling de 3 kinderen van Mr. Willem Snellen 1746. (Daaronder staat moeilijk leesbaar: copye 
van doude perqamen …. Kaart …)

Datum: 1746
Maker: -
Orig.:  Regionaal Archief West-Brabant te Oudenbosch, Collectie Van der Hoeven, kaart uit het jaar 1746.
Afgedrukt: -
Opmerking:  470 x 660 mm, geen schaal, geen noordpijl, handschriftkaart, papier.
  Noordelijk gedeelte van landgoed De Moeren, ter weerszijden van de Bredase Turfvaart, met de hoeven en grondgebruik ingetekend. De kleuren sterk 

verbleekt, papier met bruine vlekken op de vouwen. Apart aangegeven: de gemene kamer in Den Anker en het Oud Huisje daarachter. Hoeve Vredeoord 
aangeduid met “de Hr. De Vroom”.

Kaart van de grens van Staats-Brabant bij Essen, Kalmthout en Huijbergen, 1786.
Titel: -
Datum: 1786
Maker: F.A. Mesmer; J.L. van der Meer.
Orig : NAG, 4.OSK B 36-1
Afgedrukt: 
Opmerking:  Grenskartering ter uitvoering van het Verdrag van Fontainebleau, 1785. Zeer gedetailleerd. Betreft Kalmthout, Nieuwmoer, Maatjes, Mariënville, Essen, 

Nispen, Huijbergen, Putten, Eerdbrand, half Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, Ossendrecht.
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Kaart van het gebied tussen de Oude Zoek en Hannewiewou, late 18e eeuw. 
Titel: -
Datum: Late 18de eeuw, rond 1786.
Maker: -
Orig :  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant (toegang 343), nr. 7067.
Afgedrukt: -
Opmerking:  Ingekleurde kaart van de omgeving tussen de Oude Souck tot de Hanne Wiwouw en de Ellerts, tevens Bredase turfvaart, Mareville. Een gedeelte ontbreekt, 

afgescheurd. Op linnen en vouwbaar, 91 bij 32,5 cm. Schaal in Rijnlandse Roeden. Kaart komt uit toegang 346 Collectie Cuypers van Velthoven en gaat ken-
nelijk over de juiste grens van Staats-Brabant.

Kaart van de hoeve Zorgvliet te Zundert, eind 18e eeuw.
Titel: -
Datum: eind 18e eeuw
Maker: J.B. Adan
Orig :  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Archief van de Landmetersfamilie Adan, kaarten, 1740 - 1875, nr. 231.
Afgedrukt: Storms, Drie generaties, blz. 213, nr. 975.
Opmerking:  Schaal ca 1:2700 (100 Rijnlandse roeden = 14,1 cm). 48 x 68 cm. Dit is de hoeve Wallstein.

Kaart van de buitenplaats Wallstein, eind 18e eeuw.
Titel: -
Datum: eind 18e eeuw
Maker: J.B. Adan
Orig :  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Archief van de Landmetersfamilie Adan, kaarten, 1740- 1875, nr. 232.1
Afgedrukt: Storms, Drie generaties, blz. 213, nr. 976.
Opmerking:  Schaal groter dan 1:2700. 54 x 75 cm. Met Achtmaalse Baan, situatie tijdens aanleg buitenplaats. 

Kaart van de buitenplaats Buisberg, eind 18e eeuw.
Titel: -
Datum: eind 18e eeuw.
Maker: J.B. Adan
Orig :  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Archief van de Landmetersfamilie Adan, kaarten, 1740 - 1875, nr. 232.2
Afgedrukt: Storms, Drie generaties, blz. 213, nr. 977.
Opmerking:  Schaal groter dan 1:2700. 54 x 66,5cm. Situatie tijdens aanleg buitenplaats. 

Kaart van de Bredase Turfvaart van de Achtmaalse Brug tot de IJzermolen, schets, 1818
Titel:  Kaart van de situatie der Turfvaart en Bijloop bezuiden de stad Breda, tusschen de IJzermolen … en de Buisse Heide; Lengteprofiel van de Turfvaart bezuiden 

de Stad Breda, tusschen de Yzermolen en de agtmaalse brug in de Buisse Heide.
Datum: 1 mei 1818.
Maker: A. de Geus
Orig :  Brabants Historisch Informatiecentrum Den Bosch, Archief van het Provinciaal Bestuur 1814-1920, nr. 11334, in aparte omslag. 
Afgedrukt: -
Opmerking:  Zowel een kaart van de vaart met aangrenzende gronden, als een lengte (hoogte) profiel op een blad. Een netexemplaar van deze kaart op GA Breda. Hoort 

bij aanvraag octrooi tot gebruik van de turfvaart voor de ijzermolen. Zie Van der Hoeven, 1920, 321.

Kaart van de Bredase Turfvaart van de Achtmaalse Brug tot de IJzermolen, netkaart, 1818.
Titel:  Kaart van de situatie der Turfvaart en Bijloop bezuiden de stad Breda, tusschen de IJzermolen … en de Buisse Heide; Lengteprofiel van de Turfvaart bezuiden 

de Stad Breda, tusschen de Yzermolen en de agtmaalse brug in de Buisse Heide.
Datum: 1 mei 1818.
Maker: A. de Geus
Orig :  Onbekend! Het archief in Breda denkt dat hun foto uit Den Bosch komt, maar de kaart in Den Bosch, voorgaande kladkaart, is beslist een ander exemplaar!
Kopie: Stadsarchief Breda, Plattegronden, 19840535; 
Afgedrukt: -
Opmerking:  Zowel een kaart van de vaart met aangrenzende gronden, als een lengte (hoogte) profiel op een blad. Blijkbaar is dit de netkaart op basis van de schetskaart. 

Hoort bij aanvraag octrooi tot gebruik van de turfvaart voor de ijzermolen. Zie Van der Hoeven, 1920, 321.

Topografisch Militaire Kaart, blad 50-IV Zundert, veldminuut, 1840.
Titel: -
Datum: verkend in juni 1840 (staat op de kaart)
Maker: W. de Petit?
Orig:  Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Topografische Dienst, 7.50.04
Afgedrukt: -
Opmerking:  Schaal 1:25.000. Met veel aantekeningen in het niet ingetekende Belgische deel van de kaart.

Topografisch Militaire Kaart, blad 177 Zundert, netkaart, 1840.
Titel: -
Datum:  Verkend en in het net gezet in ‘t jaar 1838 (staat op de kaart, zie opmerking hieronder)
Maker: 1e luitenant Pichet
Orig:  Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Topografische Dienst, 8.1.177 (vermoedelijk, niet in inventaris genoemd)
Kopie: -
Afgedrukt:  Caspers en Stam, Historisch topografische atlas, bladen 177 A t/m D.
Opmerking:  Schaal 1:25.000. Met enige aantekeningen in het niet ingetekende Belgische deel van de kaart. Is een netuitvoering van de op 1840 gedateerde veldminuut. 

Mogelijk slaat “1838” op enkele toen opgenomen kaartgedeelten die in deze netkaart verwerkt zijn.




