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1.   Winkelcentrum Brabantplein, situatie 2019 aan de kant van de Beverweg. Vanaf deze kant is goed te zien dat het 
winkelcentrum een halve meter hoger ligt dan de Beverweg. (foto auteur, 2019)
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| Inleiding

Op woensdagmiddag 12 april 1961 opende een dame die verkleed was als hertogin Jacoba 
van Beieren het gloednieuwe winkelcentrum Brabantplein in de wijk Brabantpark. Zij stond 
naast burgemeester Geuljans van Breda toen deze op een knop drukte, waardoor een fontein 
in een van de vijvers op het plein in werking trad. De echte hertogin had in de middeleeuwen 
een landgoed bij de Keukenhof in Lisse. Omdat Noord-Brabant in de tijd dat het Brabantpark 
geopend werd een speciale band had met dit bloemenparadijs kregen alle bewoners van 
de winkeliers een bosje narcissen. Het Brabantpark was bovendien opgezet als een groene 
woonwijk en daar hoorden natuurlijk bloemen bij.1

Het winkelcentrum ging een stadsdeel bedienen met 13.000 inwoners. Met al het groen, 
de aanwezige scholen en de nieuwe woningen werkte de woonwijk als een magneet op 
nieuwe bewoners. Aanvankelijk was dit deel van de stad bedoeld voor arbeiders, maar de 
wijk trok ook veel bewoners uit middengroepen. De openingsceremonie met een adellijke 
dame wees er al op dat de ambities voor dit nieuwe stadsdeel hoger lagen dan bij een 
simpele arbeiderswijk.

Uit heel Breda en omstreken kwamen, voor en na de officiële opening, duizenden 
bezoekers op dit nieuwe winkelplein af. Een plein dat werd vergeleken met de Lijnbaan in 
Rotterdam. Kortom: in het Breda was een winkelutopia verrezen.

Dit Utopia kreeg al gauw te maken met problemen als gevolg van achterstallig onder-
houd. In 1965 stonden de vijvers al droog en lagen ze vol met afval. Ook liep het aantal 
winkels terug.2 Daarom vond in 1971 een onderzoek plaats naar het winkelbestand. Hier-
uit bleek dat het plein te groot van opzet was en dat er te weinig parkeerplaatsen waren.3 
Een nieuw te openen winkelcentrum in de nabijgelegen wijk Heusdenhout zou boven-
dien veel bezoekers gaan trekken. In 2009 pleitte het toenmalige CDA-gemeenteraadslid 
André Lips zelfs voor afbraak en complete nieuwbouw.4 De rode draad bij al deze proble-
men was dat die op het bordje van de gemeente Breda terechtkwamen. Geregeld moest de 
gemeente ingrijpen om het Brabantplein weer bij de tijd te brengen.

Voor dit artikel heb ik gekozen voor een chronologische opzet om zowel de start van 
het winkelcentrum als het vervolg duidelijk te kunnen maken. Eerst beschrijf ik wat het 
oorspronkelijke idee was achter de inrichting en hoe de bouw verliep. Daarna behandel ik 

1  Dagblad De Stem, 11 en 13 april 1961.
2  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 14 juli 1965.
3  Dagblad De Stem, 5 juni 1971.
4  Website Dagblad BN/DeStem, geraadpleegd 18-05-2019. Artikel 23 januari 2009.
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de veranderingen in het winkelbestand en de inrichting van het plein in de daaropvolgen-
de jaren. Aan het einde van het artikel beantwoord ik de vraag waarom het zo moeilijk 
was dit winkelcentrum aantrekkelijk te houden voor de winkelende bewoners van het 
Brabantpark.

| De ideeën over winkelcentra in de jaren vijftig van de twintigste eeuw

De journalist van De Stem die het artikel schreef over de opening van het Brabantplein zag 
dat de winkelcentra in de stad zich aan het ontwikkelen waren. Hij noemde het Mgr. Nolens-
plein in de Bredase wijk de Heuvel, ontworpen door Granpré Molière, waar een dorpse sfeer 
hing. Een kerk stond er vlakbij en de huizen hadden pannendaken. Deze indeling en bouw-
stijl horen bij de Delftse School. Deze stroming ontleende zijn naam aan de Granpré Molière 
zelf, die hoogleraar was in Delft. In dezelfde wijk kwam halverwege de jaren vijftig het 
Dr. Struyckenplein dat ontworpen was door de Limburgse architect Frits Peutz. Dit plein was 
veel zakelijker en functioneler van opzet, met appartementen boven de winkels die gegroe-
peerd waren rondom een groot plein met vijver. Peutz hoorde bij de architectuurstroming 
die werd aangeduid met de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ of het ‘Nieuwe Bouwen’. Zowel de Delftse 
School als de Nieuwe Zakelijkheid stonden in scherp contrast met een vooroorlogse woon-
wijk als de Belcrum, waar op de hoeken van de straten ruimte was voor winkels.5

2.   Kleurenfoto van de opening van het Brabantplein in 1961. Op de wandeloverkapping staat een 4 meter hoge 
reuzenfles Oranjeboombier. Het Delicatessenhuis van Segers, een van de winkels op het plein, stelde prijzen ter 
beschikking voor wie zou raden hoeveel bierglazen van 30 cl. met deze fles konden worden volgeschonken. 

 (foto B. van Rijsewijk, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. D20150002)
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 5  Voor soortgelijke ontwikkeling van winkels in Tilburg: Doremalen, Markten en winkelcentra, p. 62-95. 

3a.   Mgr. Nolensplein in de wijk de Heuvel ontworpen door Granpré Molière volgens de principes van de Delftse School. 
  Het plein heeft daardoor een wat dorps karakter. (foto uit 1991, gemeente Breda, Openbare Werken, Simon Schonck, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19952741).

3b.  Dr. Struyckenplein in de Heuvel ook van rond 1952 maar ontworpen door Frits Peutz volgens de uitgangspunten van 
de Nieuwe Zakelijkheid. Het plein is er nog, maar de gebouwen eromheen zijn allemaal gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. (foto van rond 1980, gemeente Breda, Openbare Werken, Simon Schonck, collectie Stadsarchief Breda, 
id.nr. 19940379)
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Vooral een groep van architecten en stedenbouwkundigen die in en rond Rotterdam actief 
was, kreeg grote invloed op het ontwerp van de nieuwe Bredase woonwijken en dus ook 
op de plaatsing van de winkels. De verwoesting van de Rotterdamse binnenstad in 1940 
door een Duits terreurbombardement had daar de mogelijkheid geboden om de grote delen 
van de stad opnieuw in te richten. Onder aanvoering van ir. Bos, directeur van de Dienst 
Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam, kwam er, kort na de oorlog, een studiegroep 
die zich boog over de toekomst van de stad. De ideeën van deze Rotterdamse studiegroep 
werden in 1946 vastgelegd in het rapport De Stad der Toekomst. De Toekomst der Stad.6

Bos ageerde tegen de anonimiteit van de grote stad en de vele sociale misstanden die 
daar heersten. De Tweede Wereldoorlog zag hij als een direct gevolg van de sociale onrust 
en het gebrek aan binding. Bos sprak zelfs over ‘geestelijke ontworteling’ om de ernst van 
het probleem aan te duiden.7

Volgens de studiegroep van Bos moet een wijk opgebouwd zijn uit buurten, als een 
soort alternatief voor het dorp. In de buurt is er voor kleine kinderen een speelplaats, kan de 
huisvrouw eenvoudige boodschappen doen en is er een kleuterschool. Door winkeliers, 
buren en in de buurt wonende familie heeft het gezin hier zijn persoonlijke contacten. De 
buurten samen vormen een wijk. In de wijk moet ruimte zijn voor een bibliotheek en er moet 
een café met biljart te vinden zijn. Verder vormt de wijk de basis voor een verenigingsleven.

Bij de winkels is er een verschil tussen de buurten en de wijk. De buurtwinkels zijn er 
voor de dagelijkse behoefte van de huisvrouw. Denk hierbij aan een kruidenier, melkboer, 
slager of vishandel. De huisvrouw kent deze winkeliers persoonlijk. De gezinnen die het 
zich kunnen veroorloven laten de boodschappen thuisbezorgen, wat ook weer vertrou-
wen in de winkelier veronderstelt. De huisvrouw bezoekt de buurtwinkel in werkkleding, 
maar ze laat haar schort dan thuis volgens Bos.8 De winkels voor de hele wijk zijn minder 
gericht op de dagelijkse boodschappen en bieden een meer gespecialiseerd assortiment. 
Ze hebben een groter achterland nodig om economisch te overleven. Denk hierbij aan 
winkels in cadeauartikelen, bloemenzaken en kantoorboekhandels. In het stadscentrum 
zelf blijven dan de grote warenhuizen, banken en gespecialiseerde winkels (bontjassen, 
juwelen, parfumerie en mode). Met de komst van supermarkten hield Bos zich nog niet 
bezig. Als hij de warenhuizen beschrijft is Bos echter negatief over het zogenaamde filiaal-
bedrijf, omdat er bij deze ketens geen persoonlijke band ontstond tussen koper en perso-
neel. Volgens hem kende de huisvrouw graag de eigenaar van de winkel en zijn personeel 
persoonlijk. Over supermarktketens zou hij dus wel niet heel positief hebben gedacht.

Bos pleitte ervoor dat in nieuw te bouwen buurten en wijken winkels een eigen plaats 
kregen: goed bereikbaar en in het zicht. Het was van belang de wijkwinkelcentra te 
concentreren langs de hoofdstraten van de wijk. Hier konden ook een postkantoor of 
ontspanningsgebouwen komen. Die concentratie van winkels in de wijk was belangrijk 
om tijd uit te sparen bij het boodschappen doen. Bij het bepalen van de plaats van winkel-
concentraties moesten ook sociale factoren worden meegewogen.9 Winkels en markten 
waren ontmoetingsplaatsen in de wijk en zorgden voor de zo noodzakelijke sociale 
binding. De buurt kreeg een kleine winkelstrip voor de dagelijkse behoeftes en de wijk een 
groter winkelcentrum voor aanvullende winkels. De stedenbouwkundigen gingen uit van 
de ambachtelijke winkels, waar de eigenaar met zijn gezin de winkel exploiteerde. Dit 
weer vanuit de gedachte dat dit type winkel de meeste sociale samenhang zou geven. Ze 
hielden nog geen rekening met de komst van werkende vrouwen, het latere massale auto-
bezit en aanschaf van koelkasten en vriezers.



92  Het Brabantplein in Breda. Jaarboek ‘De Oranjeboom’ 72 (2019)       93

6  Bos, De Stad der Toekomst. Gepopulariseerd uitgewerkt door: Geyl, Wijkgedachte.
7  Wijdeven, Doe-democratie, p. 82-91.
8  Bos, De Stad der Toekomst, p. 98
9  Bos, De Stad der Toekomst, p. 93.
10  Kuipers, Lijnbaan. Documentaire over geschiedenis Lijnbaan bij Andere Tijden.
11  Interview met Riet Teurlings-Mertens.

| Een doorbraak: de Lijnbaan in Rotterdam

Op 9 oktober 1953 opende de Lijnbaan als eerste autovrije winkelpromenade van Nederland. 
Deze noviteit trok aandacht uit binnen- en buitenland. Menig stadsbestuurder moet jaloers 
hebben rondgelopen in Rotterdam bij de aanblik van zo veel luxe in een moderne, strakke 
architectuur. Bezoekers flaneerden op een mooi geplaveide straat. Perkjes, losstaande vitri-
nes en zelfs een volière met papegaaien zorgden voor een afwisselend straatbeeld. De 
winkels straalden welvaart uit en hadden mooi ingerichte etalages. Bezoekers konden er 
zelfs een terrasje pakken en lunchen. Winkelen werd flaneren en genieten.10 Een van de 65 
winkels van de Lijnbaan was de luxe tearoom en patisserie van Scheffers. Koningin Juliana 
kwam daar wel eens met vriendinnen een taartje eten. Deze banketbakker was beroemd om 
zijn hazelnootgebak. Een jonge banketbakker, Piet Teurlings, ging eind jaren vijftig bij Schef-
fers in de leer. Het hazelnootgebak zou later ook één van de specialiteiten van zijn eigen 
winkel aan het Brabantplein worden.11

4a.  Patissier en tearoom Scheffers aan de Lijnbaan in Rotterdam. (bron: twitter).
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De Lijnbaan had een aantal vernieuwingen, die we voor een deel later bij het Brabantplein 
terugzien. Dat was het al genoemde autovrije winkelgebied. Verder was de logistiek zo gere-
geld dat de aanvoer van goederen verliep langs de achterkant van de winkels. Dit gaf een 
rustig straatbeeld en geen vervelende verstoringen voor het kooppubliek. Dit facet namen 
de ontwerpers van het Brabantplein mee. Er waren echter ook verschillen tussen de opzet 
van de Lijnbaan en het Brabantplein. In tegenstelling tot de Lijnbaan kreeg het Brabantplein 
woonappartementen boven de winkels. Bij de Lijnbaan was dus een veel sterker doorge-
voerde scheiding van functies. Daarnaast werden de winkeliers op het Brabantplein, in 
tegenstelling tot die van de Lijnbaan, geen eigenaar van het pand, maar huurden hun winkel 
en de bovenliggende woning. De Lijnbaan was een compleet ensemble van hoogbouwflats, 
laagbouwflats en winkels.

4b.  Flamingo’s in de Lijnbaan bij het 25-jarig bestaan in 1965 van dierentuin Blijdorp. Ook het Brabantpark – de Lijnbaan van 
Breda – zou wat later verbindende luifels krijgen en bloemperken. (foto Jan Voets, Nationaal Archief/Collectie Anefo)
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12  Crimson, Lijnbaan, p. 25-27.
13  Zie artikel Peter van de Steenoven in ditzelfde jaarboek.
14  Steenhuis, Stedenbouw, p. 408-412.
15  SAB, notulen gemeenteraad Breda, 22 maart 1950.
16  SAB, notulen gemeenteraad Breda, 10 maart 1952. Mededeling van J. Gooden, hoofd Openbare Werken, aan de raad.
17  Steenhuis, Van Doorn, KuiperCompagnons, p. 17-21.
18  SAB, Gemeente Breda 1945-1959, inv. nr. 515/3.
19  Bos, De Stad der Toekomst, p. 97-104.

Het ontwerp van de Lijnbaan was afkomstig van het Rotterdamse architectenbureau Van 
den Broek en Bakema. Van den Broek had speciaal Amerika bezocht om zich te oriënteren 
op daar nieuw ontwikkelde winkelgebieden.12 Het Brabantplein zou zich later graag een 
Amerikaans imago aanmeten.

| Een nieuwe groene woonwijk in Breda: het Brabantpark

Na een overeenkomst met het Rijk in 1951 over de verwerving door de gemeente van stuk-
ken militair terrein aan de oostkant van het centrum van Breda was de weg vrij voor de 
verdere uitbouw van het Brabantpark. Door de aanleg van een nieuwe brug over de singel 
kon de gemeente Breda een grote woonwijk plannen aan deze kant van de stad.13 De steden-
bouwkundige Pieter Verhagen (1882-1950) was al een tijdje bezig met de uitbreidingsplan-
nen van Breda.14 Hij werkte eerst aan de nieuwe wijk Boeimeer aan de zuidwestkant van de 
stad, maar nu kreeg het Brabantpark voorrang.

Op 22 maart 1950, een paar weken voor het overlijden van Verhagen, was er een beslo-
ten vergadering van de gemeenteraad.15 Verhagen had al een ruwe potloodschets van de 
wijk Brabantpark gemaakt en hij adviseerde de raad om, na de aanleg van de Heuvel, te 
beginnen met deze wijk. Hier kan hebben meegespeeld dat Boeimeer lager lag en dat 
ophoging nodig was voordat het echte bouwen kon beginnen. In het Brabantpark kon dus 
sneller worden gebouwd.16 Dit was een belangrijk argument in een tijd met een groot 
gebrek aan woningen.

Omdat de leden van de gemeenteraad wisten dat Verhagen spoedig zou overlijden, 
besloot de raad ir. Jan Kuiper aan te stellen als supervisor van de uitbreiding van Breda en 
als stedenbouwkundige van het Brabantpark. Kuiper was aan hetzelfde bureau verbonden: 
Bureau Verhagen, Kuiper, Louwetor en De Ranitz. Dit bureau bestaat nog steeds maar nu 
onder de naam van KuiperCompagnons.17

Op 10 maart 1952 besprak de gemeenteraad het uitbreidingsplan Brabantpark. De 
bedoeling was om er in 5 jaar tijd 1500 woningen te bouwen. Kuiper gaf in de vergadering 
uitleg over de gemaakte keuzes. Het ging daarbij vooral over de verlengde Sint-Ignatius-
straat, die ging aansluiten op de Tilburgseweg. Kuiper voorzag namelijk de groei van het 
aantal auto’s. In 1939 waren er 100.000 in Nederland en begin 1952 was dat aantal al 
gegroeid naar 165.000. De verwachting was dat die toename verder zou gaan, maar dat er 
in 2019 8,5 miljoen auto’s zouden zijn kon Kuiper in zijn stoutste dromen niet bevroeden. 
Kuiper meldde aan de leden van de gemeenteraad dat er een winkelcentrum (‘winkelwijk’ 
genoemd) in het nieuwe stadsgedeelte was gepland, omdat de bewoners verder van het 
centrum woonden. Op de plankaart van Kuiper was op de plaats van het huidige winkel-
centrum al een langwerpig winkelgebied ingetekend.18 De plaatsing was in lijn met het 
advies van eerdergenoemde Bos, die vond dat wijkwinkelcentra langs de hoofdstraten 
moesten komen.19
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De uitdrukking ‘winkelwijk’ kan erop duiden dat Kuiper toen al voorzag dat het een winkel-
centrum zou gaan worden met woningen erboven. Er zou nog veel veranderen aan het plan 
van Kuiper tot aan de bouw van de wijk in 1957, maar de verlengde Sint-Ignatiusstraat en 
het winkelcentrum Brabantplein zouden niet meer van plaats veranderen. De raad ging 
dezelfde vergadering akkoord met het plan en er was alleen nog discussie over wat details.20

| Het begin van de bouw van het Brabantplein

In september 1956 verkocht de gemeente Breda de grond waarop het Brabantplein zou 
komen aan bouwbedrijf Van Eijkelenburg uit Rosmalen. Op deze grond zou de aannemer 34 
winkels en 106 woningen mogen bouwen.21 Bij de definitieve bouwvergunning, verleend 
door het Bredase college op 5 juli 1957, werden dit 28 winkels en 84 woningen.22 Van Eijke-
lenburg bouwde het winkelcomplex voor eigen rekening en risico met de bedoeling de 
gebouwen al voor de oplevering aan een belegger te verkopen. Deze aannemer zou een jaar 
later in dezelfde buurt nog 268 eengezinswoningen bouwen, die waren ontworpen door het 
architectenbureau van Kuiper.23

De directeur van het bouwbedrijf, Steef van Eijkelenburg, koos voor het ontwerp de uit 
Oosterhout afkomstige Bernard Oomen, verbonden aan het Architecten- en Ingenieursbu-
reau Oomen (nu Oomen Architecten te Breda). Deze Oomen had in Delft gestudeerd bij 
Granpré Molière en ontwierp tot 1955 in de stijl van de Delftse School. Hij was bijvoor-
beeld de architect van het klooster Mater Dei gelegen in het Brabantpark.24 Rond 1955 

5.   Uitbreidingsplan Brabantpark door de Rotterdamse stedenbouwkundige Jan Kuiper uit 1951. In de rode cirkel de plaats 
van het nieuwe winkelcentrum. (SAB. Gemeente Breda 1945-1955)
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20  SAB, notulen gemeenteraad Breda, 12 maart 1952.
21  SAB, notulen gemeenteraad Breda, 5 september 1956.
22  SAB, Bouwdossiers, Brabantplein.
23  SAB, notulen gemeenteraad Breda, 4 oktober 1957.
24  De Jong, ‘Mater Dei’, p. 152-153.
25  Interview met Toon Oomen.
26  AOA, dossier Brabantplein.
27  Interview met Riet Teurlings-Mertens.
28  Mededeling nieuwe eigenaren van de rijwielhandel: Buurstee Bike Center.

schoof de voorkeur van deze architect echter op naar het Nieuwe Bouwen en werd hij een 
aanhanger van de ideeën van Le Corbusier.25 Deze keuze moet een zakelijke component 
hebben gehad. Vanuit de overheid was er een grote druk op architecten en aannemers om 
in korte tijd grote hoeveelheden woningen op te leveren om zo de woningnood aan te 
pakken. Het gebruik van beton, prefabelementen en hoogbouw bood de mogelijkheid om 
de gewenste grote aantallen woningen in korte tijd op te leveren. Tijdens en na de bouw 
van het Brabantplein zouden Bernard Oomen en Steef Eijkelenburg een standaard 
bouwsysteem voor woningen ontwikkelen.

De maanden voor de verkoop van het perceel grond aan het bouwbedrijf Van Eijkelenburg 
was Bernard Oomen bezig met het ontwerpen van de gebouwen. De eerste bouwtekening 
van het plein dateert namelijk van 9 februari 1956.26

Het woon-winkelcomplex bestond aan de twee lange kanten uit in totaal zeven bouw-
blokken met in de plint elke keer plaats voor vier winkels. Daarboven waren twaalf appar-
tementen, waarvan de onderste woningen bedoeld waren voor de winkeliers en hun 
gezinnen. Na de oplevering woonden inderdaad bijna alle winkeliers boven hun eigen 
winkel.27 Chris Otto, de eigenaar van de rijwielhandel Otto, bleef zelfs tot een aantal jaren 
terug boven zijn winkel wonen, zelfs nadat zijn zaak in 2003 was overgenomen.28 De 

6.   Architect Bernard Oomen ontwerpt in 1956 het nieuwe winkelcentrum Brabantplein in opdracht van 
bouwbedrijf Van Eijkelenburg. (familiearchief Oomen)
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appartementen hadden twee of drie slaapkamers en waren bereikbaar door twee trappen-
huizen aan de achterzijde. Met een balkon aan de pleinkant én de straatkant waren het 
voor die tijd luxe appartementen. Die vielen in wat toen heette ‘de groep premiebouw’. Bij 
deze woningen gaf het rijk een premie aan particuliere bouwers die daarmee de woningen 
betaalbaar konden houden voor de huurders.

Aan de kop en de voet van het plein kwamen twee afwijkende bouwblokken. Aan de 
oostkant stond een hogere flat met in de plint een horecavoorziening en daarboven vijf 
bouwlagen met appartementen. Volgens het originele plan zou hier een hotel-restaurant 
komen. Op de bouwtekening staat een receptie ingetekend, een lift voor de gasten en op 
de eerste verdieping was één hotelkamer ingepland. Een luxe omgeving met achterin de 
zaak een restaurant en voorin – in een lager deel – een lounge met ervoor een terras. De 
bezoekers keken dan uit op een grote vijver met fontein. Uiteindelijk bleek dit plan te 
ambitieus. Het hotel kwam er niet en het restaurant werd een café met snackbar: De  
Biekurf. Het stadsarchief bewaart een foto van begin jaren zestig, waarop de vijver staat 
met badende kinderen. Op de achtergrond is het terras van De Biekurf te zien.29

Aan de westkant kwam een flat in een L-vorm. Aan de pleinkant was ruimte voor drie 
winkels en op de hoek Beverweg-Sint-Ignatiusstraat was een garagebedrijf ingetekend met 
een showroom voor drie auto’s. Aan de achterzijde, aan de Robijnstraat, was een werkplaats 
en een parkeerruimte voor zes auto’s.30 De twee flatgebouwen aan de westkant tegen de 
Sint-Ignatiusstraat leverde de aannemer eind 1958 als eerste op. De eerste winkelier die zijn 
zaak opende was kapper Co van Rumund. Alles was nog zo nieuw dat de bewoners van de 
woning boven de kapsalon de week voor Kerst de wc niet konden doorspoelen, omdat de 
inhoud bij de kapsalon naar binnen stroomde.31

7.   Aanzicht van het restaurant aan de oostzijde van het Brabantplein in een wervende brochure voor de verkoop en verhuur, 
ca. 1960. (Stadsarchief Breda, collectie bibliotheek, sign. 98-E-132)
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29  SAB, Fotocollectie, 19880164 foto van B. van Gils.
30  AOA, bouwdossier Brabantplein.
31  Mededeling van mevr. El Heij-Bonhof, een van de eerste bewoners van het Brabantplein.
32  De Volkskrant, 21 mei 1959. Trouw, 30 januari 1961. De Morrisdealer heet dan Jan Graus.
33  SAB, bouwdossier Brabantplein.
34  https://nl.pinterest.com/pin/395402042262774188 en L52UB_3Z. Kaarten komen uit collectie Stadsarchief Breda maar vanwege copyright 

bescherming mogen ze niet worden gepubliceerd.

In mei 1959 was het bouwblok aan de Beverweg gereed, want hier werd Automobielbedrijf 
Klaas de Boer gevestigd.32 Dit bedrijf was dealer voor het merk Morris. In de advertentie in 
De Volkskrant werd de nieuwe Morris Oxford V aangeprezen als ‘de wagen van uw dromen’ 
en ‘een weelde voor het oog’. Een auto voor de gegoede middenklasse, wat ook weer duidt op 
de chique uitstraling van het winkelcentrum in deze beginperiode. Op het bestratingsplan 
van de gemeente uit 1959 is te zien dat er een benzinestation gepland was bij de garage 
tegen de Beverweg.33 Verder zijn er twee ansichtkaarten bewaard gebleven van rond 1962 
met daarop het tankstation met het logo van Mobil.34 Het garagebedrijf is dan al overgegaan 
naar Jan Graus.

8a.    Bouwtekening uit 1956 met de autoshowroom aan de kant van de Beverweg. Achter de showroom is de werkplaats met 
een smeerput, wasplaats en nakijkpunt. (AOA). Bij de opening in 1961 staan er Morris en MG auto’s midden op het plein. 
(foto B. van Rijsewijk, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. D20150006)
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Tijdens het ontwerpproces kreeg het winkelcentrum van de gemeente Breda een definitieve 
naam. Staat op de eerste tekeningen nog de naam ‘Mortel’ in 1958 is deze naam uit de boeken 
en vervangen door ‘Brabantplein’.35 De nieuwe naam moest uitdrukken dat het winkelcen-
trum bedoeld was als ontmoetingspunt voor alle bewoners van de nieuwe wijk Brabantpark.

| Problemen en een eerste meevaller: 
 de komst van een filiaal van de bibliotheek (1960)

In april van het jaar 1957 nam aannemer Van Eijkelenburg, waarschijnlijk redelijk in paniek, 
contact op met de gemeente Breda. Het bouwbedrijf had gehoopt al voor de aanvang van de 
bouw het hele complex aan een belegger te kunnen verkopen.36 Door de kapitaalschaarste had 
zich echter maar één geïnteresseerde belegger gemeld en dan nog maar voor anderhalf blok.

Wat meegespeeld kan hebben is dat de winkeliers uit het stadscentrum maar moeilijk 
te bewegen waren om naar het Brabantplein over te stappen. Alleen huishoudzaak Sol en 
opticien Segers-Loomans kwamen uit het stadscentrum en creëerden op het plein een 
nieuwe winkel.37 Drie andere winkels kwamen uit andere, oudere stadswijken gelegen 
buiten de singels in Breda.38 En weer andere winkels hadden hun wortels buiten Breda. 
Banketbakker Teurlings kwam uit Waalwijk en juwelier Van Haaren was eerst in Rotter-
dam-Zuid gevestigd geweest.39 Verder kwam De Gruyter uit Den Bosch, het Lingeriehuis 
uit Rotterdam en Albert Heijn uit de Zaanstreek. Bij de opening van het winkelcentrum in 
1961 was het opvallend dat de heer Nouwens, de vertegenwoordiger van de winkeliers op 
het plein, zich negatief uitliet over de winkeliers in het stadscentrum. De centrumwinke-
liers wilden volgens hem geen lid worden van de VVV, die van het Brabantplein wilden 
juist allemaal lid worden. Een licht vijandige stemming dus tussen de twee groepen.

8b.  Bij de opening in 1961 staan er Morris en MG auto’s midden op het plein. (foto B. van Rijsewijk, collectie Stadsarchief Breda, 
id.nr. D20150006)
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35  SAB, notulen gemeenteraad Breda, Verslag van de gemeente over de jaren 1957-1960, p. 35.
36  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 10 en 17 april 1957 en 17 juli 1957.
37  SAB, Adresboek 1959. Sol kwam van Lange Brugstraat 10 en Seegers-Loomans van Nieuwe Ginnekenstraat 7.
38  SAB, Adresboek 1959. Woninginrichting Nouwens kwam van de Haagse Markt, verfhandel en later drogist Wouters van de Nieuwe Haag-

dijk, Elektrische apparaten Haagberg van de Baronielaan.
39  Het Vrije Volk, 31 december 1955.
40  De Stem, 27 april 1960.
41  De Stem, 6 maart 1963.

Tenslotte kwamen er in dezelfde tijd drie buurtwinkelstrips in het Brabantpark. Een eerder 
gebouwde winkelstrip lag al tegenover het Brabantplein aan de Sint-Ignatiusstraat. Twee 
andere buurtwinkelstrips aan het Hoogeind en de Epelenberg.40 Al in 1958 spraken winke-
liers die zich wilden vestigen in het Brabantpark bij de gemeente Breda hun zorgen uit dat 
er te veel winkels zouden komen. Toen er in 1963 nog een extra buurtwinkelstrip bijkwam 
aan de Marterring kwamen er hevige protesten.41 Omdat het niet lukte gespecialiseerde 
winkels, vooral kledingwinkels, uit het stadscentrum aan te trekken, vestigden ook zeer 
gewone winkeliers zich op het plein. Voorbeelden hiervan waren slagerij Hermus en bakke-
rij Welten. Daardoor ontstond er meer concurrentie dan gedacht tussen het winkelplein en 
de winkelstrips.

Bij elkaar een moeilijk klimaat voor de bouwer om snel winkels naar het Brabantplein 
te trekken. Bovendien bestond het risico dat de woningen boven de winkels ook leeg 
zouden blijven. De aannemer stelde daarom voor dat de gemeente de kosten zou dragen 
van de bouw van twee blokken met acht winkels en 24 bovenwoningen. De inschatting 
van de aannemer was dat, als er eenmaal drie blokken zouden staan met 12 winkels, voor 
het resterende deel vanzelf belangstelling zou komen. Bij de behandeling van dit verzoek 
een week later in de raad was wethouder Jongbloed (PvdA) sterk voorstander van dit plan. 
Hij wilde dat er winkels met cachet konden komen op het plein, zodat het ‘een tweede 
Lijnbaan wordt zoals in Rotterdam’. Omdat alleen de liberaal Toxopeus vond dat de midden-
stand maar zelf voor de financiering moest zorgen, stemde de raad in met het voorstel. Drie 
maanden later moest de gemeente het voorstel echter al weer intrekken, omdat Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant geen toestemming gaven. Volgens de provincie behoorde 
het bouwen van winkels niet tot 
het takenpakket van de gemeente 
en waren er alternatieven voor de 
financiering. Bovendien hadden 
de premiewoningen geen priori-
teit en verkeerde de gemeente 
Breda in een ongunstige financiële 
positie.

9a.  Winkel met uitbouw.  
Deze uitbouw is nodig in 1961 om een 
groot bibliotheekfiliaal op het plein te 
vestigen. Onder de grond had deze filiaal 
een ‘voorleeskelder’. 
(foto auteur)
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De bouw van het winkelcentrum ging niettemin door en er kwamen meevallers voor 
bouwbedrijf Van Eijkelenburg. Zo besloot de gemeente Breda in juli 1959 een aantal biblio-
theekfilialen in de nieuwe wijken in te richten. In de Hoge Vught-Doornbos zou een kleinere 
Openbare Uitleen Bibliotheek (OUB) volstaan, terwijl op het Brabantplein een Openbare 
Leeszaal Bibliotheek (OLB) met meer faciliteiten mocht komen. Dit omdat het publiek in 
het Brabantpark ‘van iets beter gehalte zou zijn dan dat ten noorden van de spoorlijn’.42 Het 
Brabantpark kreeg dus een wat ruimere bibliotheekvoorziening. Daarom was het nodig om 
de winkel op nummer 21 aan de oostkant uit te bouwen.43 Daarna ging alles snel. In december 
1959 kreeg Van Eijkelenburg al toestemming voor de verbouwing van de winkel tot leeszaal.44 
Onder de bibliotheek kwam een grote ‘vertelkelder.’ Op vrijdag 18 november 1960 opende 
wethouder Bastiaansen het nieuwe filiaal van de bibliotheek en zegende pastoor Beuken van 
de nabijgelegen Michaëlkerk het gebouw. Want het nieuwe filiaal was wel rooms-katholiek, 
een uitlopertje van de verzuiling. Tot 2009 bleef dit bibliotheekfiliaal hier gevestigd.45

|  Een tweede meevaller: 
 De Gruyter en Albert Heijn kopen winkelmeters in

Het ontwerp van architect Bernard Oomen hield rekening met de komst van kleinere 
winkels met een luxe uitstraling. Winkels waarbij de winkelier met zijn gezin boven de 
winkel woonde met hoogstens een meisje voor de bediening. Er kwamen echter andere en 
grotere spelers op de markt die veel meer vierkante meters nodig hadden dan de 100 m2 van 
de standaardwinkel.

9b.  In 1965 luisteren de kinderen in de voorleeskelder naar een verhaal van juffrouw Van Eyck. (foto Hans Chabot, collectie 
Stadsarchief Breda, id.nr. 19911160)
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42  SAB, RK Bibliotheek, inv. nr. 90.
43  AOA, dossier Brabantplein.
44  SAB, Bouwdossiers, Dossier Brabantplein.
45  BN/De Stem, 2009-08-15. De dag ervoor was de bibliotheek voor het laatst open. Het filiaal verhuist naar Hooghout bij de Michaëlkerk. 

Inmiddels alweer gesloten en in de ruimte zit nu een apotheek.
46  Van den Oord, De Gruyter, p. 22-30.
47  AOA, dossier Brabantplein. Tekening van 19 oktober 1957.

Deze spelers waren landelijke kruideniersketens die zich in die periode ontwikkelden tot 
zelfbedieningswinkels en supermarkten met een breed aanbod. De eerste die neerstreek op 
het plein was De Gruyter uit Den Bosch.46 De keten had vooral een goede naam opgebouwd 
met de zelf geproduceerde koffie en chocolade. Kinderen werden gelokt met ‘snoepje van de 
week’. In 1960 had De Gruyter 465 winkels, waarvan meer dan de helft al op zelfbediening 
was gebaseerd.

In oktober 1957 was de komst van de Bossche kruidenier al zeker, want het filiaal was 
ingetekend door architect Oomen op de nummers 7 en 8.47 Het was dus een dubbele 
winkel van 200 m2 (exclusief de kelder). Achterin de winkel was een magazijn ingetekend, 
maar zonder koeling. De Gruyter begon namelijk pas in 1962 – en dan nog beperkt – met 
het opzetten van supermarkten met ook versproducten.

10.   Vestiging van de zelfbedieningszaak van De Gruyter op het Brabantplein. Foto begin jaren 60. Deze winkelketen 
profileert zich vooral met zijn koffie. (foto B. van Gils, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19880163)
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Even moet De Gruyter hebben gedacht het plein voor zich alleen te hebben als grote zelfbe-
dieningskruidenier. De opkomende concurrent van De Gruyter, Albert Heijn uit Zaandam, 
reageerde namelijk laat. Misschien vond de leiding van Albert Heijn de oppervlakte van de 
winkels op het Brabantplein gewoon te klein en de geplande parkeerplaatsen voor auto’s 
onvoldoende. Vanaf 1955 wilde Albert Heijn vooral groeien met zijn zogenaamde ‘super-
marts’ die een veel groter assortiment leverden dan concurrent De Gruyter, waaronder 
verse producten. De Zaanse kruidenier hoopte dat het winkelende publiek in hun winkels 
inkopen voor de hele week wilde doen, de boodschappen meenam in de auto en daarna 
de gekochte verse waren thuis zou bewaren in een koelkast. Omdat veel mensen nog geen 
koelkast hadden, bood Albert Heijn die aan voor een schappelijke prijs. Tienduizenden 
koelkasten vonden op deze manier hun weg naar de klanten.

De ‘supermarts’ hadden in die tijd een winkeloppervlakte nodig van 560 m2 en 1000 m2 
aan magazijn.48 Eind 1960 lukte het Albert Heijn op het Brabantplein drie langs elkaar 
gelegen winkels te huren: de nummers 25-27 aan de kant van de Robijnstraat. Het eigen 
bouwbureau nam het ontwerp van het interieur voor zijn rekening. Omdat ook de hele 
kelder werd benut kwam de supermarkt uit op een oppervlakte van bijna 600 m2, waarvan 
de helft voor de winkel zelf. In de kelder was ruimte voor het personeel, de koeling, 
verpakking en verwerking van producten en opslag.49

Op woensdag 15 maart 1961 opende de nieuwe Albert Heijn supermarkt zijn deuren. Het 
klantentijdschrift, Allerhande, prees de winkel in wervende woorden aan. Klanten konden 
hier modern en snel winkelen. Er was namelijk een assortiment van drieduizend artikelen 
en de inwoners van het Brabantpark konden alle boodschappen onder één dak doen. Breda 

11.   Albert Heijn haalde alles uit de kast om klanten naar de nieuwe supermarkt aan de Bredase Lijnbaan te lokken. 
Waaronder deze speciale editie van Allerhande. (albertheijnerfgoed.nl. Allerhande, maart 1961)
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48  Zie voor geschiedenis Albert Heijn de website: albertheijnerfgoed.nl. Geraadpleegd: 2019-06-19. AH Jaarverslag 1956: Haarlem.
49  SAB, Bouwdossiers, Dossier Brabantplein. tekening eerste versie: 17 augustus 1960. laatste versie: 8 december 1960.
50  Allerhande, maart 1961.
51  AH Flitsen, personeelsorgaan Albert Heijn, maart 1961.
52  AH Jaarverslag 1963. Jager, Albert Heijn, p. 201-203.
53  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 16 december 1959. Unilever mededeling door eigenaar De Bode van patissier Teurlings.
54  SAB, Gemeente Breda 1945-1959, inv. nr. 515/3.
55  SAB, Fotocollectie, 19880144. SAB, Gemeente Breda 1945-1959, inv. nr. 515/3 (foto maquette in De Stem van 7 mei 1957. SAB, bibliotheek.
56  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 10 december 1958. Tekening: AOA, dossier Brabantplein.

had nu, net als Nederlandse grote steden en Amerika, zo’n grote winkel. De huisvrouw zou 
niet meer naar het drukke stadscentrum hoeven te gaan voor de boodschappen maar ‘naar 
het Shopping Center’.50 De uit Den Haag afkomstige bedrijfsleider Van Langeveld ging wel, 
heel traditioneel, boven de winkel wonen.

De grootkruidenier deed er alles aan om mensen naar de opening te lokken. Ieder half 
uur kregen de op dat moment aanwezige klanten een aantrekkelijk artikel gratis. Bezoe-
kers die vanuit Dorst en Teteringen naar de opening kwamen, kregen hun buskaartje 
vergoed. Bovendien kregen de eerste duizend klanten een luxe koektrommel met 250 
gram zandringen.

De Bredase huisvrouw kwam massaal af op de nieuwe winkel aan de Bredase Lijnbaan. 
Het was pas de negende supermarkt van Albert Heijn en de eerste in het zuiden van Neder-
land. Honderden huisvrouwen stonden die woensdagochtend van de opening in een lange 
rij voor de ingang om dit winkelwonder zelf te aanschouwen (en een cadeautje te bemach-
tigen!). Er moest politie aan te pas komen om alles in goede banen te leiden. In de middag 
moesten er zelfs dranghekken worden geplaatst.51 Toen bezochten namelijk drieduizend 
kinderen de winkel voor de chocoladereep en de loterij voor het reisje naar Rotterdam. De 
Gruyter moet dit marketinggeweld huiverend hebben aangezien. Albert Heijn vond zelf 
dat ze het publiciteitsspelletje goed hadden gespeeld. Het supermarktconcept zouden ze 
nu ook versneld over heel Nederland gaan uitrollen. Albert Heijn startte een eigen oplei-
ding voor supermarkt bedrijfsleider. Het aantal AH-supermarkten steeg van 27 in 1963 
naar 163 in 1970.52 Alle winkeliers zouden moeten leren leven met het fenomeen super-
markt: zo’n winkel kon jou als kleine winkelier wegconcurreren, maar je kon ook niet 
zonder, omdat er veel klanten op af kwamen die dan ook naar jouw winkel kwamen.

Door de verhuur van de winkels kon bouwbedrijf Van Eijkelenburg het bouwplan 
helemaal afmaken. De bouwblokken kwamen in handen van diverse beleggers waaronder 
de verzekeringsmaatschappij Stad Rotterdam en het pensioenfonds van Unilever.53

|  De aankleding en bestrating van het plein

Met de verhuur van de winkelruimtes ging het dus onverwacht goed. Ondertussen was de 
gemeente Breda bezig met de aankleding en bestrating van het plein. Het plein zelf bleef 
namelijk eigendom van de gemeente en daarmee openbaar gebied.

Kuiper had een winkelcentrum in het groen ontworpen. Op zijn tekening uit 1952 
tekende hij rond het hele plein groen.54 Ook op een maquette uit 1957 stond er nog steeds 
groen ingetekend op het plein zelf en eromheen.55 Toen eind 1958 Openbare Werken een 
bestratingsplan maakte voor het plein overheerste echter steen.56
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12.  Vijver en zwembad aan de oostzijde van het winkelcentrum begin jaren zestig. (foto B. van Gils, collectie 
Stadsarchief Breda, id.nr. 19880164)

13a.  Bestratingsplan van de gemeente Breda uit 1958-1959. Net buiten het winkelcentrum brengt de gemeente 
Breda rijwielklemmen aan voor het parkeren van fietsen. Het plein was uitdrukkelijk bedoeld voor flanerend en 
wandelend publiek. (AOA dossier Brabantplein0 
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57  Delpher, De Stem, 5 november 1981.
58  SAB, Bouwdossiers, Dossier Brabantplein.
59  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 22 mei 1963.
60  AOA, dossier Brabantplein.

Het groen was toen teruggebracht 
tot twee bloemperken. Wel kwamen 
er twee vijvers met fonteinen. De 
grootste vijver aan de oostkant was 
in de zomer een speelzwembad voor 
de jeugd. Rondom het plein kwamen 
meer parkeerplekken voor auto’s en 
ook rijwielklemmen.57 Ook op het 
middenstuk van de Sint-Ignatiusstraat 
kwamen parkeerplaatsen. De gemeente 
hield dus al rekening met het groeiende 
autobezit van bewoners en klanten. Op 
het plein bracht de gemeente luifels 
aan zodat de boodschappen droog bij 
de fiets of de auto konden komen. De 
luifels voor de winkels zijn gebleven, 
maar de luifels die over het plein heen 
liepen zijn inmiddels verdwenen.

Bij de bestrating van het plein moest 
er rekening worden gehouden met een 
hoogteverschil van 30 cm. Aan de kant 
van de Beverweg lag het straatniveau 
op +2.32 m NAP en aan de oostkant 
op +2.60 m NAP.58 Het niveau van het 
hele plein kwam te liggen op +2.80 m 
NAP. Daardoor lijkt het winkelcentrum 
vanaf de kant van de Beverweg op een 
licht glooiende heuvel te liggen.

Het winkelcentrum was nu af. De enige aanpassing die Van Eijkelenburg nog doorvoerde was 
de bouw van een tweetal kiosken midden op het plein. De winkeliers waren tegen, omdat ze 
vreesden voor zaken die de luxe uitstraling zouden bedreigen, zoals een cafetaria. De gemeen-
te drukte in 1963 door, omdat de kiosken voor meer levendigheid zouden zorgen op het grote 
plein.59 In 1965 tekende architectenbureau Oomen twee zogenaamde dagwinkeltjes van vier 
bij vier meter.60 De vitrinekasten op de Lijnbaan moeten een inspiratiebron zijn geweest. Van 
de twee kiosken is er nog eentje over, die recent helemaal is vernieuwd en vergroot.

|  De officiële opening op woensdag 12 april 1961 en andere festiviteiten

Zoals in de inleiding al is gemeld, opende burgemeester Geuljans het Brabantplein door op 
een knop te drukken en daarmee een fontein in werking te stellen. De uitgenodigde hertogin 
Jacoba verwees in een toespraakje naar de pas ingevoerde vrije zaterdag. Belangrijk voor de 

13b.  Op de hoek Beverweg-Sint-Ignatiusstraat staat nog steeds een 
boom. Vroeger werd deze boom aangeduid als ‘fietsboom’ 
omdat er een cirkelvormig muurtje omheen stond met aan de 
binnenkant 36 fietsklemmen. foto BN De Stem, Johan van Gurp, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19811105017, 1981)
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winkels natuurlijk, omdat met meer vrije tijd mensen meer tijd hadden om uitgaan en 
winkelen met elkaar te combineren.61

In die beginjaren ontwikkelden de gezamenlijke winkeliers aansprekende activiteiten 
om mensen tijdens hun vrije tijd naar het plein te lokken. Naar aanleiding van de opening 
van een bowlingbaan in Breda vlak bij het Brabantpark op 4 augustus 1961 organiseerden 
de winkeliers op het plein een Amerikaanse week.62 Bowling was nog een kersvers feno-
meen dat was komen overwaaien uit Amerika. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij 
Pan Am bouwde een vertrekhal na waar een heuse stewardess rondliep, er stond een 
Greyhoundbus en het Hilton verzorgde het eten. De Amerikaanse fenomenen bowling en 
shopping mall versterkten elkaar.

Twee jaar later werd het Brabantplein omgedoopt in ‘Brusselplein’ voor een Belgische 
week. De Belgische minister van Verkeer, de heer Bertrand, opende het evenement.63 
Verder zorgden de winkeliers ervoor dat er regelmatig een braderie was op het plein. 
Banketbakker Teurlings verkocht dan superverse chocoladebollen. Bij dit soort evenemen-
ten kon je dan vaak ‘over de koppen lopen’.64

Alle seinen leken op groen te staan voor het Brabantplein in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Alle winkels waren verhuurd, de gemeente had het plein mooi ingericht en 
er was een goed georganiseerde winkeliersvereniging die in staat was regelmatig evene-
menten te organiseren. Toch kwamen er al snel andere signalen die wezen op structurele 
problemen.

|  Help, de supermarkten verdwijnen

Waren supermarkten gevaarlijk voor de kleine winkeliers, je kon ook niet zonder ze om de 
loop erin te houden. Eerst verdween de Albert Heijn van het Brabantplein. De winkel groei-
de uit zijn jasje en qua logistiek was de winkel niet handig doordat veel goederen eerst naar 
de kelder moesten.65 Alles moest door een achterdeur naar binnen. Er was meer winkelop-
pervlak nodig en minder ruimte voor verwerking, omdat alles verpakt vanuit een centraal 
magazijn werd aangeleverd. Albert Heijn kreeg in de jaren zestig een voorkeur voor super-
markten met een winkeloppervlakte van 1600 vierkante meter, goed bereikbaar per auto en 
met een mogelijkheid om verpakte goederen efficiënt naar binnen te brengen.66

Als de gemeente Breda in 1965 een nieuw winkelcentrum wil vestigen in de tegen 
Brabantpark aan gelegen wijk Heusdenhout, claimt Albert Heijn daar een grote winkel-
ruimte. De klanten kunnen daar voor de deur hun auto parkeren. In 1972 wordt het nieu-
we winkelcentrum in Heusdenhout opgeleverd (Bisschopshoeve) en gaat de Albert Heijn 
aan het Brabantplein dicht.67

Kort daarna moet De Gruyter zijn verdwenen van het plein. De keten raakte in proble-
men door de concurrentie van Albert Heijn. De Bossche kruideniers waren niet op tijd 
overgegaan op het supermarktconcept en ze produceerden te veel zelf. Het assortiment 
was hierdoor te beperkt en de prijzen in de winkel te hoog. In 1976 viel het doek voor het 
De Gruyter en sloten alle winkels. Het is snel gegaan, want begin jaren zestig was het nog 
het grootste kruideniersconcern van Nederland.68
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61  De Stem, 13 april 1961.
62  Delpher, De Stem, editie Zeeland, 2 augustus 1961.
63  Delpher, ANP bericht, 23 mei 1964.
64  Interview met Riet Teurlings-Mertens.
65  BN De Stem, 18 april 2016. Artikel van Tie Schellekens op basis van interview met Willem van Dijk die bij AH op het Brabantplein heeft gewerkt.
66  Jager, Albert Heijn, p. 180-186.
67  De Stem, 5 april 1972.
68  Jager, Albert Heijn, p. 203. Van den Oord, De Gruyter, p. 29-30.
69  Delpher, Algemeen Handelsblad, 12 juni 1962.

In een paar jaar tijd waren dus de supermarkten verdwenen van het plein. De winkels rond 
het plein waren eigenlijk bedoeld voor kleine zelfstandige winkeliers, supermarkten eisten 
grote winkeloppervlaktes, efficiënte aanvoer van goederen en ruime parkeervoorzieningen 
voor de auto.

Bij een tentoonstelling in het Bouwcentrum te Rotterdam in 1962 over de bouw van 
winkelcentra in de moderne samenleving, constateerde een kritische journalist al dat het 
Brabantplein over te weinig parkeerplaatsen beschikte.69 Op de tentoonstelling stond een 
maquette van het plein waarop een en ander goed te beoordelen was en te vergelijken met 
andere winkelcentra.

Ondertussen had de gemeente voortdurend problemen bij het beheer van de openbare 
ruimte en de voorzieningen. In 1965 werd de vijver aan de westzijde vervangen door een 
bloembak en van de grote vijver aan de oostzijde werd de bodem verhoogd om te voorko-
men dat kinderen erin zouden verdrinken. In 1984 begon het hout van de luifels weg te 
rotten en het plein kreeg een negatief imago. Er moest dringend wat gaan gebeuren.

14.   Een foto van het Brabantplein van juni 1971 als de Albert Heijn nog net gevestigd is op het winkelcentrum. Het jaar 
daarop zal de winkel verhuizen naar Heusdenhout. (foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda,  
id.nr. JVG197106XX802)
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|  Supermarkt van de Primarkt

Waarschijnlijk onder druk van de winkeliersvereniging ging de gemeente Breda vanaf 1985 
in onderhandeling met de Primarkt. Dit was een supermarktketen met veel winkels in en 
rond Breda. Eén van hun winkels stond in het Brabantpark op de hoek Antiloopstraat en 
Beverweg. De winkelketen had een volkser en goedkoper imago dan het wat deftige Albert 
Heijn.

Ergens in 1985 begonnen de onderhandelingen tussen de gemeente Breda en Henk 
Thijssen, de directeur-eigenaar van de Primarkt-keten.70 In juni 1985 waren de onderhan-
delingen zo ver gevorderd dat een voorstel behandeld kon worden in de raadscommissie. 
Deze stemde in met de bouw van een supermarkt van Primarkt op het Brabantplein met 
een oppervlakte van 1250 m2. Hiervoor had de Primarkt drie winkels opgekocht en de 
resterende meters zouden op het plein zelf komen. De opbrengst van de grondverkoop zou 
de gemeente Breda gaan investeren in de uitbreiding van de parkeerplekken aan de oost-
kant. De komst van de deze supermarkt zou de grootste ingreep worden op het uiterlijk 
van het Brabantplein. De open ruimte van het plein raakte verdeeld in twee delen. Om de 
hoge investering voor de supermarktketen wat te compenseren mocht de Primarkt ook 
een nieuwe winkel gaan openen op een winkelcentrum in de Haagse Beemden.

15a-b.  Foto uit november 1987 van de nieuwe Primarkt op het Brabantplein. In 1996 neemt Albert Heijn alle supermarkten 
van de Primarkt over en rond 2000 verandert de winkel in een AH-filiaal. (foto gemeente Breda, Openbare Werken, 
Simon Schonck, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19951395 en auteur)
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70  SAB, Secretarie, 1980-1989, inv. nr. 760-6. Zie ook: SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 1987. Bijlage van 1987-01-21.
71  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 6 november 2003.

Eind 1987 opende de Primarkt zijn deuren en de winkel aan de Antiloopstraat ging dicht. 
De gemeente Breda bereikte zo twee doelen: de verfoeide perifere detailhandel was voor een 
stuk verdwenen uit de Antiloopstraat en het Brabantplein kon een nieuw leven ingaan. Het 
extra parkeerterrein kwam er ook, maar de beloofde renovatie van het plein werd steeds 
uitgesteld. Pas in het jaar 2005 investeerde de gemeente Breda, onder druk van de gemeente-
raad, 824.000 euro in de renovatie van het Brabantplein.71

Ondertussen had Albert Heijn in 1995 de Primarktketen overgenomen van eigenaar 
Thijssen. In 1996 werd de overname officieel. Aanvankelijk bleef de Primarkt een aparte 
werkmaatschappij binnen de Albert Heijn-familie. Waarschijnlijk wilde de directie wat 
langer profiteren van het goedkopere imago van de keten. Tot in het jaar 2000 bleven de 
Primarkt-winkels onder eigen naam functioneren. Daarna werden de winkels omgebouwd 
naar gewone Albert Heijn-winkels met het vertrouwde blauwe logo bij de ingang. Albert 
Heijn was nu weer helemaal terug op het Brabantplein.

|  Conclusie

Waarom was het zo moeilijk, vooral in de jaren zeventig en tachtig, om het Brabantplein 
aantrekkelijk te houden? Hoofdoorzaak was dat het plein niet aantrekkelijk was voor de 
vestiging van een supermarkt. De winkels waren te klein en er waren rond het winkelcen-
trum te weinig parkeerplaatsen. Het oorspronkelijke ontwerp ging nog uit van de klassieke 
huisvrouw die te voet of met de fiets boodschappen ging doen. Supermarkten speelden juist 
in op klanten die een keer per week boodschappen deden en dan de auto nodig hadden om 
alles naar huis te brengen. Thuis stond een koelkast, misschien geleverd door Albert Heijn, 
om alles in op te bergen. De kleine zelfstandige winkeliers, waarvoor het Brabantplein eigen-
lijk was gebouwd, verloren voor een deel hun bestaansrecht. Verder waren er te veel verschil-
lende belangen rondom het plein om snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. 
De bouwblokken waren in handen van verschillende grote beleggers en het plein waaraan 
de winkels lagen was in handen van de gemeente. De gemeente liet het onderhoud geregeld 
versloffen, waardoor fonteinen niet meer werkten en luifels aftakelden.

In 1985 ging de gemeente regie voeren om de twee weeffouten in het ontwerp te 
herstellen. De lokale supermarktketen Primarkt kreeg in 1987 op het plein de ruimte om 
een grote supermarkt te bouwen. De gemeente zorgde in ruil voor een extra groot parkeer-
terrein aan de oostzijde. De loop kwam weer in het Brabantplein. Behalve deze grote 
ingreep is het Brabantplein dicht bij het oorspronkelijke ontwerp van architect Bernard 
Oomen gebleven en een goed voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.
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Overzicht met huisnummers van het Brabantplein aan het plein. Per nummer de winkel in 1961 en heden (eind 2019)

Nr Jaar 1961 Jaar 2019 Opmerkingen

1 Sol. Huishoudelijke artikelen Toko Toko. Oosterse supermarkt In 1959 wit-gele kruis op nr 1. Begin 1997 komen 
winkels op nr 1-2 beschikbaar voor verhuur door 
overlijden winkelier Herman Sol.

2 Spar. Kruidenier Toko Toko. Oosterse supermarkt Eerste eigenaren Spar: heer en mevr. Verhoef. 
Later ook van Sol geweest.

3 Nouwens. Textiel en woninginrichting Rob Boon. Opticien en brilmode Eigenaar Kees Nouwens.  
In 1988 optiek Chmielowski

4 André van Hilst. Kruidenier.  
Zeker tot 1970

Kooijman Hoortoestellen

5 Maison Rumund. Kapsalon.  
Zeker tot 1975

Vishandel ’t Kapiteintje Eigenaar Co van Rumund. In 1986 Coiffure House 
Breda

6 H. Wouters verfwaren Slijterij Spraakwater (sinds oktober 
2010)

In 1986 Alberto slijter. Voor 1995 Brabant Naai-
machines. 1996 Eetcafé d’n Poll

7 De Gruyter. Kruidenier Slagerij Marakech In 1987 Jamin
8 De Gruyter. Kruidenier Bakkerij Dikke Mik

9 Gerretzen. Breispullen, wol en sokken. Teurlings. Patisserie
10 Teurlings. Patisserie Teurlings. Patisserie
11 Segers. Delicatessenhuis Yeliz Hair & Beauty Salon Vanaf 1965 snelreiniging Ascot.
12 Segers-Loomans. Opticien.  

Foto Kino Veldman
Brainwash. kapsalon.

13 Hans Molle. Interieurverzorging Buurstee Bike Center. Rijwielen
14 Chris Otto. Rijwielen Buurstee Bike Center. Rijwielen 

(vanaf 1998)
15 Jac. van Haaren. Juwelier en horloger Buurstee Bike Center. Rijwielen
16 Haagberg. TV, radio en elektrische 

apparatuur
Master Food. Chinees restaurant en 
snackbar

18 Restaurant-café de Biekurf Marianka. Bloemen Vanaf 1968 Jac. van Haaren juwelier.
Vanaf 1995 Van Boxtel verfhandel. 
In rechterdeel tot nov. 2017 Kantoor&Zo

21 Filiaal bibliotheek Alsafa. Supermarkt Bibliotheekfiliaal verhuist naar Hoogeind in 2009.
22 Kapper Lindeboom Albert Heijn. Supermarkt vanaf 2000 Vanaf 1987 Primarkt
23 Jamin. Snoep Albert Heijn. Supermarkt vanaf 2000 Vanaf 1987 Primarkt. Jamin naar Brabantplein 7
24 Tielen. Lederwaren en schoenen Albert Heijn. Supermarkt vanaf 2000 Vanaf 1977 kaas- en wijnboetiek De Toren

25 Albert Heijn. Supermarkt Kruidvat. Drogist Zeker in 1981 drogist Wouters de Vries
26 Albert Heijn. Supermarkt Kruidvat. Drogist Zeker in 1981 drogist Wouters de Vries
27 Albert Heijn. Supermarkt Kruidvat. Drogist Zeker in 1981 drogist Wouters de Vries
28 Het Lingeriehuis ’t Toebackshuys vanaf 2008 (hiervoor in 

winkelstrip aan de St-Ignatiusstraat)
In 1976 winkel beschikbaar voor verhuur.  
In 1976 Bloemboehut voor Indische maaltijden. 
Voor 2008 een belwinkel.

29 Van Oostrum. Schoenen Tandartsenpraktijk Van der Heijden
30 Myra. Lingerie en corsetten WB. Woninginrichting In 1986 Megro Kleinmeubelen
31 Van Gulik’s geschenkenhuis Toko Toko. Oosters afhaalrestaurant. Eerste eigenaren Stef en Dinie van Gulik.
32 Hermus. Slagerij Toko Toko. Oosters afhaalrestaurant. In 1997 slagerij Verschuur

33 Bloemenmagazijn Violette van Mol 2019. Restaurant Da Vinci In 1980 Brabants Bloemenhuis.  
In 2018 afhaal-restaurant Hapje.

34 Bogers. Heren- en dameskapsalon Cell Phone Fix.
35 Bakkerij Welten Chicken To Go. In 1977 Backhuis voor brood en banket.
36 Jan Graus. Garage Morris en MG Doornbos Fysio Groep, locatie 

Brabantplein (Fysiotherapie)
In 1959 Klaas de Boer Morris dealer. In 1965 
Tigchelaar Forddealer. In 1974 zelfbedienings- 
autoshop ‘Brabantplein’. In 1977 Brezan, groot-
handel in automaterialen.

Pas 1965 gebouwd Aan de oostkant buiten plein nieuwe 
grote kiosk. Bloemist Boom&Bloem

In 1970 Bondsspaarbank. In 1985 tabakswaren. 
SAB foto 19950325. In 1987 afgebroken voor 
Primarkt

Pas 1965 gebouwd Dönerland. In 2018 afgebroken en 
opnieuw opgebouwd.

In 1987 herenkapper. SAB foto 19951393. 
Zeker vanaf 2002 hier een Döner afhaalrestaurant
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Teurlings:  
bijna 60 jaar banketbakkerstraditie op het Brabantplein

Op het Brabantplein zitten nog twee winkels op hun originele plek: 
de fietsenwinkel en de banketbakker. De fietsenwinkel is nu toe 
aan de tweede eigenaar en de banketbakker aan de derde. Deze 
laatste winkel heeft zijn oude naam behouden en omdat de eer-
ste eigenaresse bereid was haar geheugen en archief te openen 
hier meer informatie over de geschiedenis van patissier Teurlings.
De eerste eigenaar, Piet Teurlings, wordt op 23 september 1936 
geboren in Waalwijk. Zijn vader heeft daar een bedrijf in veevoeder. 
Er zijn te veel kinderen om in het bedrijf op te nemen en Piet gaat 
leren voor banketbakker. Met als doel het vak echt goed te leren 
gaat hij bij de beste banketbakkers van Nederland werken. In Rot-
terdam werkt hij bij de patisserie van Scheffers aan de Lijnbaan. 
Eén van zijn specialiteiten, de hazelnoottaart, zal hij hier leren.
Door zijn werk in Eindhoven leert hij de vier jaar jongere Riet Mer-
tens kennen. Zij komt uit Weert en werkt op de administratie van 
het aannemersbedrijf van haar vader. Vanaf 1960 hebben ze een 
relatie. Piet Teurlings krijgt dan van zijn vader een tip dat in Breda 
het Brabantplein wordt gebouwd te midden van allemaal nieuwe 
woonwijken. De patisserie Teurlings opent zijn deuren op 13 ja-
nuari 1961. De eerste twee jaar helpt een schoonzusje van Riet, 
Nettie Teurlings, in de winkel en zij woont samen met haar broer 
boven de winkel.

Ondertussen doet Riet ervaring op in het vak door bij verschil-
lende banketbakkers te werken. Eerst bij Smeets in Roermond 
en in 1962 bij een banketbakker in Amsterdam. In die stad kan 
ze ook een opleiding volgen in etaleren. In juni 1963 trouwen ze 
en gaan boven de winkel wonen. De andere winkeliers leert ze 
goed kennen, omdat ze allemaal boven de winkel wonen. Omdat 
sommige winkeliers net als zij lid zijn van carnavalsvereniging De 
Troubadours, zijn daar de banden nog hechter mee (familie Nou-
wens, Welten en Herman Sol.). De Troubadours hebben veel Bre-
dase winkeliers als lid.
Het Brabantplein heeft dan een actieve winkeliersvereniging, waar-
in Piet actief is. In de zomer worden er vaak braderieën georgani-
seerd. De winkeliers zetten dan een marktkraam voor de deur. De 
kakelverse chocoladebollen van Teurlings lopen goed. Piet Teur-
lings begint met het bakken van oliebollen in een kraam voor de 
winkel op Oudejaarsdag. Dit is dan nog een nieuwigheid in Ne-
derland. Op basis van hetzelfde recept gaat deze oliebollentraditie 
door tot op heden. Je vak bijhouden is belangrijk en op vakantie 
gaan ze altijd bij andere banketbakkers kijken.

16.  Uitnodiging voor de opening van banket-
bakkerij Teurlings op 13 januari 1961. 
Aangeprezen worden onder andere de 
Amanda’s, Hazeletta’s, Florentiners en  
Petits Glacé. (familiearchief Teurlings)

17.  Geboortekaartje uit 1964 van Mirian 
Teurlings, dochter van Riet en Piet 
Teurlings. (familiearchief Teurlings)
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Tot 1969 wonen ze boven de zaak. Met drie en later vier kinderen wordt het daar te krap. Het gezin verhuist 
naar een bungalow in Teteringen. In 1989 wordt Piet ziek en sterft na een korte ziekteperiode. Chef-banketbak-
ker Wim van Ginneken, werkzaam in het bedrijf vanaf 1964, neemt dan de winkel over. In het jaar 2002 gaat 
de zaak over naar de uit Leeuwarden afkomstige Jos en Lisette de Bode, die de patisserie nog steeds runnen. 
Als eerbetoon aan de oorspronkelijke eigenaar en het kwaliteitsimago is de zaak altijd de naam Teurlings blijven 
voeren. Liefde voor het vak en constant hoge kwaliteit zijn een noodzaak om als winkel te overleven.
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