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1.   De Mark bij de kruising Rozemarijnstraat en Jan van Polanenkade in de jaren net voor de demping in 1941. Deze weg werd als 
een goede locatie voor de doorbraak gezien, omdat deze langs het middeleeuwse stadscentrum lag. De toenmalige 
keienstrook op de kade zou niet meer voldoen om het toenemende verkeer plaats te bieden. (foto Firma Schreurs (v/h firma 
Stutz), collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19580110)
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door
Stefan Sweijen

| Inleiding

In 2007 vond in Breda de opening van de Nieuwe Haven plaats. Binnenkort begint de 
gemeente met het ‘ontdempen’ van het resterende deel van de Mark binnen de singels. Hier-
mee wist de gemeente Breda de ruimtelijke sporen van een stukje twintigste-eeuwse geschie-
denis weer uit. Want de Mark werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog al gedempt 
om het verkeer door de binnenstad ruim baan te geven (het Doorbraakplan Noord-Zuid). 
In de naoorlogse jaren legde de stad geheel volgens de tijdsgeest nieuwe ontsluitingswegen 
aan om de binnenstad toegankelijk te maken voor het ‘vreemdelingenverkeer’. Verkeers-
doorbraken in het centrum van noord naar zuid en van west naar oost werden gemaakt (de 
‘cityring’). Breda dempte zelfs de oude haven om Nederlands eerste ondergrondse parkeer-
garage te bouwen, zodat die bezoekers dicht bij het centrum konden parkeren. Desondanks 
is het algemene gevoel bij de demping nooit goed geweest. Anders zou het water ook niet 
teruggekeerd zijn.

Wat je er ook van vindt, de verkeersdoorbraken en de dempingen hebben ooit eens 
plaatsgevonden. Was een project als de demping van de Bredase haven een logisch gevolg 
van een onderbouwde noodzaak, een normaal bouwproject conform de tijdsgeest of was 
het gevolg van dwaasheden van het openbaar bestuur zoals die in het naoorlogse Neder-
land veel werden begaan? Architectuurhistoricus Vincent van Rossem neemt het laatste 
standpunt in. In zijn ogen is de demping van de haven in Breda een goed voorbeeld van 
een dwaas project waarvan men gelukkig achteraf spijt heeft gekregen.1 Maar waarom is 
het project destijds überhaupt uitgevoerd wanneer veertig jaar later de gedane zaken weer 
teruggedraaid zouden worden? De Duitse historicus Karl Schlögel zet in zijn interessante 
boek Im Raume lesen wir die Zeit uiteen dat de ruimte een geschiedenis van maatschappe-
lijk denken, economische ontwikkeling, politieke verhoudingen en technologische voor-
uitgang laat zien, vooral ook bij grootschalige ruimtelijke ingrepen.2 En als men de 
ontstaansgeschiedenis van deze plannen reconstrueert, dan kan een genuanceerder beeld 
gevormd worden voor een mening in bijvoorbeeld de ‘Havenkwestie’, dan wanneer die 
niet bestudeerd zou worden – en met het blijven hangen in vooroordelen als gevolg, zoals 
sommige auteurs doen als ze schrijven over twintigste-eeuwse ruimtelijke ingrepen.

1  Van Rossem, 2011, p. 13.
2  Schlögel, 2003.
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In dit artikel ga ik in op de totstandkoming van de cityring in de Bredase binnenstad, met 
name het ontstaan van de ideeën, de planvorming en de uiteindelijke realisatie van de ring 
in de naoorlogse jaren. Vanuit welke ruimtelijke ontwikkelingen en stedenbouwkundige 
visies zijn de verkeersdoorbraken in het centrum van Breda tot stand gekomen? En hoe 
verhouden zich de dempingen van de haven en de Mark hiertoe?

| De oude wegen

De binnenstad had in 1920 een historisch gegroeid wegenstelsel. De Grote Markt was een 
middelpunt met ervandaan lopende straten als de Veemarktstraat, Tolbrugstraat, Haagdijk, 
Ginnekenweg en de Boschstraat naar buiten toe. Buiten de singels begon gelijk het grondge-
bied van de buurgemeenten Teteringen, Princenhage en Ginneken. Na de slechting van de 
vestingwallen in 1869-1871 werden de wegen naar deze dorpen steeds meer voorzien van 
een lintbebouwing met woningen en fabrieken.3

2. Overzichtskaart met de straatnamen anno 2019. (Auteur en Erfgoed Gemeente Breda)
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De hoofdtoegangswegen buiten de singels waren rijks- en provinciale wegen. Ze waren 
voorzien van keien. Inmiddels reden er ook trams overheen. Aan de zijkant van de weg lag 
een trambaan. Over deze wegen reed al het verkeer: omnibussen, trams, fietsers, voetgan-
gers en paard en wagen.

Na het slechten van de vestingwallen kwam er nieuwe uitleg van de stad op basis van 
de toenmalige stedenbouwkundige inzichten. Aan de buitenrand van de voormalige 
vestingwallen kwam een singel met een gracht en een nieuwe weg. Daarbuiten had de 
gemeente Breda nauwelijks grondgebied meer over, maar Teteringen en Ginneken maak-
ten hiervan gebruik door hun gebied ten zuidoosten van Breda zodanig in te richten dat 
welgestelden hier graag wilden wonen. Er werden brede straten en lanen aangelegd. Denk 
bijvoorbeeld aan de Baronielaan. Daarnaast stonden aan de kant van de Haagweg en rond-
om het station fabrieken met arbeiderswoningen. Voor het stationsgebied werd ingenieur 
der Domeinen F.W. van Gendt ingehuurd om een mooie toegang naar de stad te creëren.

Het verkeer door Breda begon in 1920 steeds meer te bestaan uit automobielen. Dit 
individueel transportmiddel werd alsmaar bereikbaarder voor een groter publiek (door 
bijvoorbeeld de massaproductie van de T-Ford). Auto’s moesten nog rijden over het toen-
malige web van wegen in de binnenstad die niet aangelegd waren als autoweg. Het werd 
steeds drukker met diverse soorten verkeer, waardoor de oude wegen het verkeersaanbod 
steeds moeilijker aankonden. Bovendien was de stad zodanig gegroeid, dat het voor de 
automobilisten steeds lastiger werd om het centrum van Breda te bereiken. Het gemeen-
tebestuur was van oordeel dat hier iets aan gedaan moest worden, vandaar dat ze de eerste 
plannen al in de jaren twintig van de twintigste eeuw maakte.

3  Otten, 1991; De Klerk, 2008, pp. 207-209.

3.   De showroom van N.V. Automobiel Mij. Brabant van J.H.A.M. van den Heuvel te Breda in 1922 met Fords en Lincolns die 
op een nieuwe eigenaar wachtten. (foto L.P. le Grand, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 20160086)
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| Nieuwe toegangswegen

De wegen en straten waren begin twintigste eeuw nog niet allemaal geschikt voor het auto-
verkeer. Luchtbanden gedijden niet zo goed op keien. En het wegdek begon te slijten door 
de gemotoriseerde aandrijving en het gewicht van het (vracht)verkeer. Daarom werden de 
bestaande wegen anders verhard, met materialen als klinkers, asfaltbeton of cementasfalt.4 
De gemeente combineerde deze werken vaak met de aanleg van andere moderne voorzie-
ningen: rioleringen, waterleidingen, elektriciteitskabels en telefoonkabels onder de wegen. 
Zo ook in Breda: in de jaren tien en twintig had de gemeente radiaalsgewijs vanuit de Markt 
de hoofdstraten verbeterd door ‘vervanging van de bestaande mindere keienverharding door 
vlakke keien of door asfalt.’5 Deze verbetering vond allemaal nog plaats binnen de bestaande 
wegenstructuur.

Over het aanleggen van nieuwe wegen werd vanaf 1920 nagedacht. De wegenstructuur 
werd een deelopgave van de ruimtelijke uitbreidingsplannen en stedenbouwkundige 
vraagstukken. Bij gebrek aan kennis in eigen huis schakelde de gemeente Breda steden-
bouwkundige ir. W.F. Schaap in om een plan te maken.6 Wat de wegenstructuur betreft, 
dacht hij na hoe de verschillende verkeersstromen van elkaar gescheiden moesten zijn: de 
auto had een andere snelheid dan de fiets of een paard met wagen. Daarnaast moest de 
straat voldoende ruimte gaan bieden aan geparkeerde auto’s. Schaap kwam daarom met 
een ceintuurbaan en invalswegen met een profiel van 10 à 15 meter.7

Schaap onderscheidde conform het Nederlands Wegencongres twee soorten autover-
keer: doorgaand verkeer en lokaal verkeer.8 Met de naderende komst van de rijkswegen 
moest Breda gaan nadenken over de bereikbaarheid van de stad voor beide soorten verkeer.9 
Invalswegen vanuit de rijkswegen waren nodig om de langeafstandsreiziger naar Breda te 
trekken. Omdat alles nog nieuw was – dit gold net zo goed voor andere steden10 – bleef het 
voor Breda lang ongewis hoe de rijkswegen langs de stad zouden worden aangelegd.11

Na herhaaldelijk overleg met Rijkswaterstaat kreeg Breda een steeds duidelijker beeld 
van de ligging van de nieuwe rijksweg (nr. 16) tussen Rotterdam en Antwerpen: deze kwam 
op enkele kilometers buiten het centrum van de stad te liggen. Meteen begonnen er diverse 
alarmbellen op het stadhuis te rinkelen, ook bij Schaap. We praten hier nog over de tijd dat 
het verkeer niet zodanig belastend was, dat het zo veel mogelijk uit de stad geweerd zou 
moeten worden. Integendeel, de auto moest zo veel mogelijk door de stad heen geleid 
worden. Breda was immers ‘voor een groot gedeelte afhankelijk van het vreemdelingenver-
keer’. En kwam ‘de stad op ongunstige wijze buiten het grote wegennet te liggen, dan zullen 
daarvan schade en vele nadelen het gevolg zijn’.12 Het gemeentebestuur en het bedrijfsleven 
van Breda wilden heel graag dat Breda goed bereikbaar zou zijn. Vandaar dat Breda met het 
Rijk ging onderhandelen over de aanleg van rijksweg 16 en over een nieuwe verbindings-
weg vanuit Beek (Prinsenbeek) naar het centrum.13 Als vervolgtracé door de stad vanuit 
deze invalsweg ontwikkelde de gemeente het Doorbraakplan Noord-Zuid.

| Doorbraakplan Noord-Zuid

Vol trots presenteerde burgemeester Van Slobbe in 1937 het Doorbraakplan Noord-Zuid, een 
jaar na de opening van de Moerdijkbrug. De dienst Openbare Werken had dit plan samen met 
enkele inwoners ontworpen. Ir. J. Korteweg, van het Bredase architectenbureau Korteweg, 
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4  Mom & Filarski, 2008, hoofdstuk 8.
5  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, inv. nr. 121/10, overzicht geschreven door de Directeur Openbare Werken, d.d. 30-12-1927.
6  Bartels, 1996.
7  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, inv. nr. 293/9.
8  Het Nederlands Wegencongres werd voor het eerst in 1920 georganiseerd. Vraagstukken waren nieuwe typen wegverharding, aanleggen 

van rijkswegen e.d. Alle belanghebbenden uit overheid en bedrijfsleven waren aangesloten, waaronder Breda.
9  Het eerste Rijkswegenplan stamde uit 1927. In 1937 werd het eerste stuk snelweg in Nederland geopend.
10  Mom & Filarski, 2008, hoofdstuk 8.
11  Sweijen, 2016.
12  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, inv. nr. 353D/6, brief van Directeur Openbare Werken aan Burgemeester en Wethouders, d.d. 30-10-1941.
13  Sweijen, 2016.
14  SAB, Raadsnotulen Gemeente Breda, d.d. 15 juni 1937 & De Telegraaf, 12 mei 1937. Wie met deze enkele inwoners bedoeld worden, heb ik 

niet meer kunnen achterhalen in het archiefonderzoek. Het zou me niet verbazen als dit ondernemers en gegoede burgers van katholieken 
huize waren, die economisch belang hadden om automobilisten in Breda te trekken.

15  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, inv. nr. 353/11; Van de Calseyde, 2007.
16  Zie het artikel van Van de Steenoven in dit jaarboek.
17  De Telegraaf, 12 mei 1937. Langs de weg zou dan passende architectuur komen. Dit was volgens mij nog niet meer dan onuitgewerkt idee.

Verwoerd en Temme, was betrokken als technisch adviseur.14 Een heuse fotomontage op basis 
van KLM-luchtfoto was gemaakt met bebouwing van allure langs de nieuwe doorbraak.15

De brede verbindingsweg door de binnenstad zou aan de noordelijke kant aansluiting 
krijgen met de invalsweg vanuit Beek. Het Doorbraakplan Noord-Zuid werd ingepast in 
het stedenbouwkundig plan dat Verhagen aan het maken was voor Breda.16 In het zuiden 
moest de nieuwe Noord-Zuidweg door de binnenstad aansluiten op de ontsluitingsweg 
van de toekomstige wijk Boeimeer (de huidige Graaf Hendrik III Laan) en op de Baro-
nielaan. Deze wegen kregen een aansluiting op rijksweg 27, de rijksweg die gecombineerd 
was met Schaaps ceintuurbaan en die vanaf de rotonde bij Princenhage in oostelijke rich-
ting liep (de huidige Zuidelijke Rondweg).

Vanuit het noorden zou de geplande autoverbinding, na een ondergang onder het spoor 
door, over een nieuwe Trambrug en Gasbrug voeren. Langs het Spanjaardsgat zou de weg 
over de Prinsenkade lopen. De haven en de Mark werden gedempt of overkluisd (hierover 
was nog discussie), waardoor ruimte kwam voor een nieuwe weg naar het Van Coothplein 
toe (de huidige Markendaalseweg). De Machinefabriek ‘Breda’ (voorheen Backer en Rueb) 
zou uit de binnenstad weggaan, waardoor het terrein vrijkwam ten behoeve van de weg.17

4.   Maquette uit 1937 van de Markendaalseweg, de Gedempte Haven en de Nieuwe Prinsenkade. (collectie Stadsarchief 
Breda, id.nr. 19580116)
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In juni 1937 waren de plannen voor deze weg en dempingen al zodanig uitgewerkt dat de 
ramingen klaarlagen. De gemeente kocht de vier percelen aan om panden te kunnen amove-
ren, evenals de gronden van de R.K. Leeszaal en de Machinefabriek ‘Breda’. De gemeente 
sloot een overeenkomst met de directie van deze fabriek voor erfpacht van een nieuw terrein 
in de Belcrumpolder. De aanleg van het Doorbraakplan Noord-Zuid zou met behulp van het 
Werkfonds gefi nancierd worden. Zonder enige tegenstem, maakte de gemeenteraad met dit 
besluit de weg vrij om het Doorbraakplan Noord-Zuid aan te leggen.18

Was Breda als enige gemeente voor de Tweede Wereldoorlog bezig met het dempen van 
wateren, het moderniseren van bestaande wegen en het aanleggen van nieuwe verkeers-
verbindingen? Nee, meer steden deden dit. Het autogebruik nam toe en men zag het 
belang ervan in om ruim baan te geven aan de auto. Er moest een koppeling gemaakt 
worden tussen de rijkswegen en de lokale wegenstructuur. Alleen die aansluiting werd 
niet centraal gecoördineerd. Iedere stad moest, in overleg met Rijkswaterstaat, het beste 
maken van haar eigen situatie.19

5.   Plankaart uit 1934 met het tracé van de Doorbraakplan Noord-Zuid. De invalsweg vanuit rijksweg 16 zou aansluiten op 
de Markkade bij de Trambrug ten noorden van de Gasfabriek. (SAB, Archief Gemeente Breda 1926-1944, inv. 353D/6)
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18  SAB, Raadsnotulen Gemeente Breda, d.d. 15 juni 1937.
19  Mom & Filarski, 2008, pp. 198-201.
20  Van de Calseyde, 2007, pp. 46-51.
21  De Klerk, 2008.
22  NA, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Archief van het Werkfonds 1934 en de Commissie Hacke.
23  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, 353A/3.

Wat Breda wel uitzonderlijk maakte, was het beperkte grondgebied waarover het tot 1942 
beschikte. Elke vierkante meter die gewonnen kon worden door dempingen van water-
gangen in onbruik, was mooi meegenomen. Dat de haven gedempt moest worden voor de 
auto, was volgens het tijdsbeeld dan ook logisch. De oude haven in Breda had geen trans-
portfunctie meer. De Belcrumhaven had deze functie overgenomen om de fabrieken aldaar 
te kunnen bedienen. De oude haven werd hierdoor een mooi decor voor de omliggende 
herenpanden. Daarnaast was hygiëne een belangrijke reden om watergangen te saneren. 
In de negentiende eeuw had Breda al kleinere waterwegen gedempt, die niet meer werden 
gebruikt voor transport.20 Ook de aanleg van rioleringen zorgde ervoor dat waterstromen 
niet per se meer nodig waren voor afvoer van hemelwater of het lozen van vuilwater. Veel 
burgers wilden van de vieze, stinkende oude waterlopen af.21

| Werkfonds

De gemeente Breda had het Doorbraakplan Noord-Zuid nooit op eigen kracht kunnen finan-
cieren. Zeker niet na de financiële crisis vanwege de New Yorkse beurscrash in 1929. Die had 
ook in Nederland grote negatieve gevolgen voor de economie en werkgelegenheid. De Rijks-
overheid stelde daarom het Werkfondsplan in om Nederland uit het slop te halen en arbeiders 
aan het werk te zetten. Publieke werken waren hiervoor ideaal. Zo waren in het kader van dit 
fonds de Rotterdamse Maastunnel en diverse nieuwe rijkswegen en kanalen aangelegd, veel 
krotwoningen opgeruimd en ook het Paleis op de Dam gerestaureerd. Het Werkfonds bood 
voor gemeenten een gelegenheid om zowel mensen aan het werk te houden, als om wegen 
te verbeteren of aan te leggen die ze al het op het netvlies hadden staan, maar waarvoor ze 
onvoldoende middelen hadden.22 En Breda had ook nog wat van dit soort werk liggen.

De gemeente gebruikte het Werkfonds om het Doorbraakplan Noord-Zuid te kunnen 
realiseren. Het Werkfonds bood de gemeente gunstige leningen aan. In 1937 sloot de 
gemeente Breda daarom een overeenkomst met het Rijk. Het kwam erop neer dat de uitvoe-
rende aannemer arbeiders moest inzetten via het orgaan Openbare Arbeidsbemiddeling. 
Alle bestekken, ramingen en dergelijke moesten in conceptversie langs de algemeen secre-
taris van het Werkfonds voor een goedkeuring, evenals alle definitieve versies. Materialen 
dienden zo veel mogelijk door binnenlandse partijen geleverd te worden, alleen materialen 
die in Nederland niet te verkrijgen waren, mochten uit het buitenland komen.23

De overeenkomst met het Werkfonds (dossier 1598) bestond uit de volgende werken:

•  Trambrug met tijdelijke hulpbrug;
•  Gasbrug met tijdelijke hulpbrug;
•  Oostelijke voetgangerstunnel onder spoorlijn;
•  Westelijke voetgangerstunnel onder spoorlijn;
•  Verbreding Markkade en verbetering straataanleg tussen Gasbrug en spoorweg- 

overgang;
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•  Omleg profiel en verbetering straataanleg Prinsenkade;
•  Demping hoofdtak Mark van de Seeligkazerne tot de Tolbrug en het maken van een 

overkluisde nieuwe verbinding;
•  Straataanleg en riolering nieuwe verbindingsweg vanaf gedempte zijtak Mark tot 

zuidzijde Tolbrug;
•  Demping zijtak Mark, die achter het Van Coothplein lag.

Deze werken waren concrete projecten die tot uitvoering werden gebracht. De demping 
van de hoofdtak Mark van de Seeligkazerne tot zuidzijde en het maken van een overkluisde 
nieuwe verbinding (bij de Jan van Polanenkade) kwamen nog in 1941 tot uitvoering. Uitein-
delijk zou bij dit laatste werk een discussie ontstaan tussen de Provinciale Waterstaat en de 
gemeente. Moest dit stuk nou gedempt of overkluisd worden? Dit had grote gevolgen voor 
de riolering en afwatering. Na goed overleg met Provinciale Waterstaat werd toch gekozen 
voor demping. Hiermee werd de doorstroming van de Mark in de binnenstad een halt toege-
roepen. Het water in de haven kwam sinds de demping van de Mark in 1941 stil te staan.24

| Eerste besluit demping haven

De bovengenoemde werken werden uitgevoerd in de jaren 1937 tot 1941. Met het dempen 
van de Mark ontstond de Markendaalseweg, een belangrijk onderdeel van het Doorbraakplan 
Noord-Zuid. Dat de demping van de haven nog niet tot de goedgekeurde werken van het 

6.  De uitvoering van de demping van de Mark in september 1941, gezien vanuit de kruising met Haagdijk. (foto Firma 
Schreurs (v/h firma Stutz), collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19540188)
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24  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, 353B/5.
25  Een groot deel van het archief was ondergebracht onder de Rijksdienst voor de Werkverruiming, die het nog bezig zijnde dossier 1598 onder 

haar hoede had. De stukken lagen daar vermoedelijk in de dossierkasten. De dienst was gevestigd op Bezuidenhoutkwartier in Den Haag in het 
pand dat in maart 1945 gebombardeerd werd. Het archief ging grotendeels in vlammen op, dus ook het dossier van de demping van de haven.

26  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, inv. nr. 353D/6, brief van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda aan Directie van den 
Rijksdienst voor de Werkverruiming, d.d. 25 januari 1940.

27  SAB, Raadsnotulen Gemeente Breda, d.d. 27 juni 1940.

Werkfonds behoorde, wil niet zeggen dat er geen plannen voor bestonden. Het krediet werd 
alleen op een later moment aangevraagd, omdat het plan nog moest worden uitgewerkt.
De werkloosheid was in de jaren niet afgenomen. De internationale spanningen binnen 
Europa namen toe en de toekomst was ongewis. Het Werkfonds bleef dan ook ingezet 
worden om mensen aan het werk te houden, zij het dat het fonds in 1939 werd onderge-
bracht bij de Rijksdienst voor de Werkverruiming.25 De gemeente Breda diende in januari 
1940 bij deze rijksdienst een aanvraag in voor een krediet voor een extra werk behorende bij 
het dossier 1598:

‘De werken van doorbraak Noord-zuid 
Breda, ondergebracht in het plan 1598, zijn 
zoover gevorderd, dat wij de tijd gekomen 
achten om het laatste deel daarvan, nl. de 
demping van de Oude Haven, in uitvoe-
ring te nemen. De demping van de Oude 
Haven werd destijds niet aangeboden bij de 
werken, welke onder plan 1598 zijn begre-
pen, omdat het plan ertoe nog slechts in 
algemeenen vorm was opgezet. Bij de bestu-
deering van het plan demping Oude Haven, 
[…] zal U blijken, dat door de demping van 
de Oude Haven, de nieuwe verkeersweg 
Noord-zuid Breda over zijn geheele lengte 
een breedte van rond 20 m zal hebben en 
dat het ontworpen deel ter plaatse van 
de Oude Haven voor een goede oplossing 
onmisbaar moet worden geacht.’26

Bij dit verzoek werd een mooie planteke- 
ning ingediend (zie afbeelding 7). Een plan 
waarop een gedempte haven valt te zien en 
met een mooi ingerichte weg met een breedte 
van 20 meter. Hiermee zou de infrastructuur 
van het Doorbraakplan Noord-Zuid, zoals dat 
in 1937 was gepresenteerd, zijn aangelegd. Dit 
plan legde het gemeentebestuur op 27 juni 
1940 voor aan de gemeenteraad. Unaniem 
stemde de raad in om een krediet beschikbaar 
te stellen om dit plan uit te kunnen voeren.27

7.   Ontwerptekening Doorbraakplan Noord-Zuid uit 1940. (SAB, 
Archief Gemeente Breda 1926-1944, inv. 353D/6)
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Echter, de Tweede Wereldoorlog was toen net uitgebroken. Naast de dagelijkse misère waren 
materiaaltekorten en prijsstijgingen al aan de orde van de dag. Door deze onzekerheid en 
woelige tijden werd de demping van de haven dan ook voorlopig uitgesteld. Breda kreeg van 
het Regeringscommissariaat Wederopbouw nog geen bouwvergunning voor de demping 
van de haven. De demping van de Mark tot de Tolbrug kon afgemaakt worden, maar er 
werd geen project meer uitgevoerd dat niet urgent was. Wederom moest de gemeente een 
vragenlijst invullen om aan het Regeringscommissariaat te laten zien of de demping van de 
haven wel of niet belangrijk genoeg zou zijn. Maar wat was het antwoord van het Regerings-
commissariaat? Het bleef voorlopig stil vanuit Den Haag.28

De oorlog legde dan wel het dagelijkse leven stil, het denken over de toekomst van de stad 
ging gewoon door. Zo schreef P.A.H. Hornix, in een verhandeling over het Doorbraakplan 
Noord-Zuid dat, hoewel ‘het gemeentebestuur zeker niet ongevoelig is voor het behoud van 
datgene, hetwelk met de geschiedenis der stad nauw verbonden is’, het gemeentebestuur na 
rijp beraad besloten had dat er geen plaats meer was voor een haven in onbruik. Er was 
namelijk behoefte aan een nieuw groot plein voor een grotere weekmarkt. Vanwege de 
aanstaande grenswijzigingen in 1942 groeide de bevolking immers van 52.000 naar 88.000 
inwoners. Door de demping kon een groot terrein (9.000 m2) met een verkeersweg aan de 
westelijke kant worden aangelegd. Dit plein zou voorzien zijn met klinkerbestrating, 
bomen, zitbanken, een muziekkiosk en een standbeeld van graaf Hendrik III.29

Maar het Regeringscommissariaat Wederopbouw beschouwde de demping van de 
haven niet tot ’s lands meest urgente werken, dus de gemeente had geen andere keus dan 
het einde van de oorlog af te wachten.

| Verkeersschema 1950

Toen de oorlog voorbij was, begon ook in Breda de periode van de wederopbouw. Steden-
bouwkundige plannen werden in hoog tempo voorbereid, de woningnood was immers 
hoog. De zuidelijke rondweg was voor een gedeelte aangelegd en de rijkswegen waren in 
voorbereiding. En deze wegenstructuur vormde de basis voor de ontsluiting van de binnen-
stad. Het denken hierover was aan het veranderen, zowel op nationaal als lokaal vlak. In 
combinatie met de stedelijke expansie van Breda begonnen de stedenbouwkundigen de 
plannen te tekenen, waarbij ook rekening werd gehouden met de verkeerskundige afwik-
kelingen van de binnenstad door de wijken naar de rijkswegen toe.30

In 1950 was het nieuwe Verkeersschema tot stand gekomen, een plan voor de toekom-
stige wegenstructuur in Breda (zie afbeelding 8). Ir. W. Groenevelt, werkzaam bij de dienst 
Openbare Werken, had dit plan ontworpen op basis van het stedenbouwkundig plan van 
Verhagen, adviezen van de Provinciale Planologische Dienst en het eerdere werk van 
Hornix. Verhagen had ook grote invloed op de vormgeving. De adjunct-directeur van 
dienst Openbare Werken, ir. De Wijs, lichtte dit plan aan de gemeenteraad toe.31

Het was voor een stad belangrijk om een plan te hebben, aldus De Wijs. Zonder plan 
kreeg je halve opportuniteitsoplossingen. In zijn ogen had Breda een meervoudig 
probleem wat betreft de wegenstructuur. De singels waren niet volledig omsloten (aan de 
kant van het Van Sonsbeeckpark), waardoor ze niet helemaal gebruikt konden als een 
ringweg. De wegen die haaks erop stonden, waren vaak oude en smalle straten die niet 
geschikt waren voor veel verkeer. De toegangswegen uit 1870 hadden weliswaar een breed 
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gadering 22 maart 1950.

profiel, maar dit was maar voor een kort gedeelte (denk bijvoorbeeld aan de overgang van 
de brede Nieuwe Haagdijk naar de smalle Haagdijk). En van de relatief brede Fellenoord-
straat, Kloosterlaan en de wegen achter de gasfabriek werd toen weinig gebruik gemaakt.

Op basis van deze problematiek was het Verkeersschema opgesteld. Hierbij gingen de 
opstellers uit van de volgende principes:

•  Het stadscentrum moest op uitstekende wijze bereikbaar zijn vanaf de grote verkeers-
wegen, het station en de buitenwijken.

•  Elke buitenwijk moest behoorlijk bereikbaar zijn vanaf de grote verkeerswegen, het 
station en andere buitenwijken.

•  Het niet voor het centrum bestemde verkeer moest langs het centrum heen worden 
geleid.

•  Het plan mocht het stadsuiterlijk niet aantasten en moest dit zo mogelijk verbeteren. 
Het historisch gegroeide moest zo veel mogelijk ontzien worden.

•  Het plan moest goedkoop en in afzonderlijke gedeelten uitvoerbaar zijn.

Het belangrijkste verschil met het Doorbraakplan Noord-Zuid was dat het centrum niet 
alleen via een noord-zuidas ontsloten moest worden, maar ook met een west-oostas. 
Hiervoor diende het ontwerpprincipe van de ring en het kwadrant (zie afbeelding 7). Het 
kwadrant vormde ‘verkeerstechnisch het hart van de stad’. Het lag in het zuiden van het 
centrum en bestond uit de wegen: Van Coothplein, Markendaalseweg, een doorbraak op 
de Karnemelkstraat-Houtmarkt en de Keizerstraat. Hierop sloten de Fellenoordstraat en de 
ingeplande Lunetstraat aan voor een noordwestelijke ontsluiting, de geplande Boeimeerweg 
(nu: Graaf Hendrik III laan) voor een zuidelijke ontsluiting en de Kloosterlaan-Nieuwe 
Boschstraat voor een oostelijke ontsluiting.

Het kwadrant vormde als het ware het verkeersplein in het centrum. Tegen het kwadrant 
lag de ring aan. Deze moest de oude binnenstad zo veel mogelijk ontlasten van het autover-
keer. De ring maakte de binnenstad aan alle kanten bereikbaar en moest bestaan uit wegen 
van ‘redelijke verkeerseisen’. Het verkeer kon het centrum naderen zonder door de nauwe 
straten te hoeven rijden.32

Vanuit deze wegenstructuur geredeneerd, kwam de vraag naar boven of een voltooiing 
van het Doorbraakplan Noord-Zuid dan nog wel een goed idee was. Zeker ook omdat 
Rijkswaterstaat de verbindingsweg via de meer westelijk gelegen Lunetstraat wilde 
aansluiten en niet meer op de Markkade, Trambrug en Gasbrug. Het verkeer van rijksweg 
16 werd dan niet meer over de Prinsenkade geleid. Was het nog wel nodig om de haven te 
dempen voor de grote verkeersweg uit het Doorbraakplan? Als een gemeente bij een nog 
onzeker vraagstuk al enorme kosten ging maken voor een civiel kunstwerk (zoals het 
dempen van een haven), dan was ze niet bepaald kostenbewust bezig. Zeker niet in tijden 
van de Wederopbouw.



128  Het Doorbraakplan en de cityring van Breda.

| Tweede besluit demping haven

Ondertussen was de haven gaan stinken, zeker in de zomermaanden. De gemeente liet de 
haven sinds het besluit in 1940 ook niet meer baggeren. Verder had ze het vermoeden dat 
er huisafval in het water werd gegooid, evenals industrieel afval. De grootste reden van de 
‘onwelriekendheid’ was echter het tot stilstand komen van het water in de haven vanwege 
de demping van Mark tot de Tolbrug. Er was geen doorstroming meer, dus geen natuurlijke 
reiniging van het water. Ook werd er nog vuilwater vanuit de omliggende huizen geloosd op 

8.   Verkeersschema 1950 met het kwadrant en de ring als vorm te zien. De latere Claudius Prinsenlaan en J.F. Kennedylaan 
lagen er nog als stippellijnen bij, omdat de tracés nog niet definitief waren. In vergelijking met afbeelding 4 kun je zien 
dat de verbinding met de invalsweg vanaf de rijksweg verplaatst is van de Markkade naar de Lunetstraat. (SAB, Archief 
Dienst Openbare Werken Breda 1950-1979, inv. nr. 61)
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33  SAB, Gemeente Breda 1945-1959, inv. nr. 61.
34  Van de Steenoven, 2014.
35  SAB, Dienst Openbare Werken 1950-1979, inv. nr. 61, brief van Burgemeester & Wethouders aan Directeur Openbare Werken, d.d. 9-4-1949.
36  SAB, Raadsnotulen Gemeente Breda, d.d. 25 mei 1950.

de haven. De omwonenden en winkeliers in de haven en omliggende straten wilden dus de 
haven gedempt hebben vanwege deze stankoverlast, zoals bijvoorbeeld bleek uit een brief 
uit 1949, waarin de Winkeliersvereniging ‘Haagdijk’ en omwonenden verzochten om het 
raadsbesluit van 27 juni 1940 te handhaven.33

Deze vragen vanuit de samenleving leidden tot discussies in de gemeenteraad, de zoge-
noemde ‘havenkwestie’. De discussies liepen in 1949 al zo hoog op dat de raad binnen één 
maand een voorstel voor demping van de haven verlangde. Alle hens aan dek op het stad-
huis natuurlijk. Claudius Prinsen had als burgemeester de ruimtelijke ontwikkeling van 
de stad in zijn portefeuille. Behalve dat hij verantwoordelijk was voor de modernisering en 
stedelijke uitbreiding, hechtte Prinsen veel waarde aan stedenbouwkundige kwaliteit. Het 
was via zijn contacten dat de stad altijd met de beste stedenbouwkundigen kon werken.34 
Maar Prinsen en zijn wethouders waren geen voorstander van een demping van de monu-
mentale oude haven, omdat ze vonden dat het een verlies van stedelijke schoonheid zou 
zijn. Dit werd ook duidelijk verwoord in alle raadsvoorstellen en briefwisselingen.

Daarom liet de burgemeester een onderzoek instellen naar verbetering van de riolering. 
Het verzoek aan De Wijs werd als volgt gemotiveerd:

‘De vraag of de Haven al of niet dient te worden gedempt is de laatste tijd meermalen in 
de Raad ter sprake gebracht. Zij, die voor demping waren, gronden hun mening wel in 
hoofdzaak op de ernstige vervuiling van de havenkom. Daar wij menen, dat demping te 
betreuren zou zijn, verzoeken wij U op korte termijn een plan voor het zuiver houden 
van het water in de Haven aan ons over te leggen. Van de mate van zuiverheid, welke met 
Uw oplossing kan worden bereikt, zal het behoud van de Haven afhangen.’35

Uiteindelijk kreeg het Deventer advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos de opdracht, 
met ir. Bos als de onderzoeker en ontwerper van het nieuwe rioleringsplan. Op 25 mei 1950 
lag het onderzoek in grote lijnen klaar en lichtte ir. Bos het aan de raad toe. Door oude riool-
buizen van de Oude Vest en Markendaalseweg te gebruiken en nieuwe buizen aan te leggen 
waarop de afvoerpijpen van de omliggende woningen aangesloten konden worden, zou 
het vuilwater niet meer in de haven geloosd hoeven te worden. Om doorstroming van het 
stilstaande water te krijgen, moest er een gemaal komen om het water regelmatig te verver-
sen. Door alle rioollozingen uit de haven te verwijderen en de riolen aan te sluiten op een 
bevloeiingsinstallatie in het buitengebied of door de aanleg van een nieuwe vervalleiding 
naar de Hollandse Diep bij Moerdijk, zou het stankprobleem van de haven opgelost kunnen 
worden. Het rioleringsplan had nog verdere uitwerking nodig, vandaar dat het college extra 
krediet aan de raad vroeg.36

Dit rioleringsplan stond formeel los van de havenkwestie. De technische oplossingen 
konden zo uitgevoerd worden, met of zonder demping. Toch kon Bos het niet laten om de 
havenkwestie ook te bezien vanuit verkeerskundige en stedenbouwkundige invalshoe-
ken. Of dit nu in de filosofie van het bureau lag om het probleem op meerdere aspecten te 
bekijken dan alleen de riooltechnische kant, of dat de opdracht niet scherp genoeg gefor-
muleerd was, of dat het bureau in de wens van zijn opdrachtgever handelde, dat heb ik 
niet kunnen achterhalen. Bos gaf advies om de haven niet te dempen. De argumenten 
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vond hij met name in de stedenbouwkundige en verkeerskundige aspecten, niet zozeer 
vanuit de riooltechniek. Dit viel niet in goede aarde bij de gemeenteraad.37 Desondanks 
werd de opdracht tot nadere uitwerking toch gegeven, omdat Witteveen+Bos hiervoor de 
expertise had. Het rioleringsplan zou later gerealiseerd worden. Hiermee was de riool- 
kwestie opgelost, maar de havenkwestie nog niet.

Hoe keek de stedenbouwkundig adviseur Pieter Verhagen eigenlijk tegen de haven-
kwestie aan? Was hij voor of tegen dempen? Verhagen zocht als stedenbouwkundige 
natuurlijk naar een evenwicht tussen modernisering, ruimtelijke uitbreiding en steden-
bouwkundige schoonheid. En zo antwoordde hij in 1949 het gemeentebestuur ook op die 
vraag zonder een echt advies te geven. Hij gaf overwegingen mee bij het voor- en tegen- 
standpunt.38

9.   De haven van Breda, zoals deze er in 1964 er nog bij lag. Ze had geen havenfunctie meer, maar 
gaf wel een mooi stadsbeeld. (foto gemeente Breda, Openbare Werken, Simon Schonck, collectie 
Stadsarchief Breda, id.nr. 19950946)
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Prinsen (Van de Steenoven, 2014).

Verhagen vond dat bij demping er een mooi stadsbeeld met historische waarde zou verdwij-
nen. Maar zijn bezwaar bij behoud was wel dat er een onevenwichtigheid zou ontstaan 
tussen het historisch karakter en de modernisering van de stad. Uiteindelijk zou de stad 
voor het moderne verkeer in het centrum een brede weg moeten maken. Als de haven niet 
gedempt zou worden, zou elders een dergelijke straat gevonden moeten worden. Verhagen 
concludeerde: ‘Persoonlijk […] zou ik dan maar liever het verlies vandaag al nemen. Een 
bewaren van een stadsbeeld waarboven het zwaard van Damocles blijft hangen, verontrust 
mij meer dan dat het mij de vrede der historische herinnering geeft.’ Van het nieuwe plein 
viel nog iets wel moois te maken, maar: ‘Dit alles neemt niet weg, dat deze verzachtingen 
van het leed eerst na jaren effect zullen sorteren en we dus moeten voorbereid zijn op vele 
moeilijke en ondankbare overgangsjaren.’39 Verhagen was op dat moment al ernstig ziek 
en zou enkele maanden later overlijden, dus hij kon het einde van de discussie niet meer 
meemaken. Maar de gemeente had nog wel enkele gesprekken met hem gevoerd, met name 
over de totstandkoming van het Verkeersschema 1950.

De meningen en de adviezen van de deskundigen liepen uiteen. Het College wilde geen 
demping meer van de haven, mede omdat ze door het nieuwe Verkeersschema 1950 de 
noodzaak ervan in twijfel trok. Maar de druk was groot om het besluit uit 1940 te handha-
ven en de haven alsnog te dempen. De omwonenden en winkeliers voerden veel pressie 
uit om de haven te dempen. Aan de andere kant waren belangenpartijen als Behoud 
Binnenstad, Bond Heemschut en A.N.W.B.-Toeristenkampioen actief om de haven open te 
houden. Uiteindelijk had het gemeentebestuur aan de raad moeten beloven om de haven-
kwestie op de agenda te zetten. Op 14 juni 1950 zou dan de beslissing worden genomen.

Het is interessant om de notulen van deze markante raadsvergadering eens te lezen. De 
emoties laaiden toen hoog op. Dan merk je goed hoe verdeeld de raad was over de vraag 
hoe de haven eruit moest zien en hoe dit binnen het verkeerskundige vraagstuk paste. Het 
meest opvallend vind ik dat de scheiding tussen voor- en tegenstanders dwars door de 
fracties heen liep. De fractievoorzitters spraken dan ook niet namens hun fractie, maar 
vanuit hun persoonlijk gevoel. Een zeldzaamheid in de politiek, zeker bij zulke poli-
tiek-gevoelige kwesties. De vergadering zou ook meer dan vier uur duren!40

Met één stem verschil besloot de raad tot demping van de haven. De bereikbaarheid en 
de ergernissen van de stankoverlast bleken zwaardere argumenten dan het verlies van het 
stedelijk schoon en de twijfels door het Verkeersschema 1950. Met dit besluit werd het 
besluit van 1940 bevestigd. Ondanks zijn talent voor retoriek, lukte het Prinsen niet om 
de gemeenteraad voor behoud van de haven te laten kiezen.41 Hij was zelf zeer geëmotio-
neerd na dit besluit, omdat hij zeer veel waarde hechtte aan behoud van de oude haven.42 
Maar als goed voorzitter van de raad, respecteerde hij de keuze van de raad en ging over tot 
actie om het besluit te laten verwezenlijken. Hij zou hierbij echter snel op andere proble-
men stuiten.
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| Gooden en de cityring

In 1950 benoemde de gemeenteraad ir. J.G. Gooden als nieuwe directeur van de dienst Open-
bare Werken. In de tien jaar dat hij directeur was, voerde Gooden grootse zaken voor Breda 
uit. Gooden had visie en wist precies wat hij wilde in de binnenstad – met behulp van de 
nieuwe stedenbouwkundig adviseur ir. J. Kuiper en de burgemeesters Prinsen, Kortmann 
en Geuljans.

In deze tijd steeg het autobezit in Nederland explosief: van zo’n 255.000 personenauto’s 
in 1955 naar 1 miljoen in 1965 en in 1968 al naar 2 miljoen!43 Deze massamotorisering 
vroeg om veel meer wegen en parkeerplaatsen dan waar tot dan toe rekening mee was 
gehouden. Samen met de bevolkingsgroei en de welvaartsstijging moest de stad zich 
moderniseren. In de toenmalige ruimtelijke ordening was scheiding van functies het 
leidend principe. Wonen deed je in de buitenwijken, werken op de industrieterreinen en 
zakendoen en recreëren in het centrum. De vorming van de city heette dit laatste.44 Breda 
werd een grote stad en Gooden probeerde de functies die een grote stad nodig had te inte-
greren in de ruimtelijke structuur van de binnenstad. Zo ontstond het idee voor de cityring. 
Onveranderd bleef de oude wens van het gemeentebestuur dat de binnenstad van Breda 
bereikbaar moest blijven voor zowel het lokaal, als regionaal en (inter)nationaal verkeer.

Gooden had eerst nog twee verkeerskundige problemen in de stad op te lossen, name-
lijk de spoorlijnen en wederom de kwestie van de haven. De spoorlijnen doorsneden de 
verkeersstromen vanuit het noorden naar de binnenstad. Omdat de rails nog op maaiveld-
niveau lagen, moesten de voetgangers, fietsers en automobilisten regelmatig in het 
centrum voor gesloten spoorbomen wachten. Breda had dringend hoger gelegen spoor 
nodig (het ‘hoogspoor’). De plannen waren al in 1924 ontwikkeld, maar zouden uiteinde-
lijk pas in 1972 gerealiseerd worden. Gooden had hier samen met de burgemeester veel 
werk aan en moest hiervoor een flink budget reserveren.45

Het tweede probleem was wederom de havenkwestie. Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant gingen niet akkoord met het raadsbesluit uit juni 1950 om de 
haven te dempen. Voor een dergelijk project had Breda toestemming van de provincie 
nodig. Die moest immers de jaarbegroting van de gemeente goedkeuren. De provincie 
dwong Breda om eerst het tracé van de nieuwe verkeersweg vast te stellen alvorens een 
besluit te nemen over de demping van de haven. Het tot stand brengen van de verbin-
dingsweg Noord-Zuid was geen doorslaggevend argument, de ligging van het tracé van de 
verbindingsweg stond planologisch-juridisch niet vast. De provincie vond dat de stank-
overlast van de haven aangepakt moest worden, maar de rioleringsplannen konden dit 
probleem oplossen. Daarna kon de gemeente bezien of de demping nog nodig was.46

De provincie mocht een gemeenteraadsbesluit alleen om financiële en juridische rede-
nen vernietigen. Het argument dat de haven te veel zou gaan kosten, was voldoende 
geweest. Maar de provincie noemde ook andere argumenten. Ze had het over het verkeer 
en stedenbouwkundige schoonheid. Vandaar dat Breda het niet eens was met de redenatie. 
De gemeenteraad voelde zich in haar autonomie aangetast.

De gemeente Breda ging daarom in beroep bij de Kroon. Maar die ging, na een uitgebrei-
de afweging door de Raad van State, niet akkoord met het beroep van Breda. En waarom 
niet? Het College van Gedeputeerde Staten had terecht geen goedkeuring aan het raadsbe-
sluit gegeven, omdat ‘noch ten aanzien van het tracé van de nieuw aan te leggen verbin-
dingsweg noch met betrekking tot het centrale rioleringsplan van Breda tot dusverre een 
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definitieve beslissing is genomen, dat het onder deze omstandigheden niet verantwoord 
is thans reeds een zo kostbaar werk te besluiten.’47

Met andere woorden, het besluit tot demping van de haven om een verkeerstechnische 
reden had onvoldoende planologisch-juridisch kader. De gemeenteraad had dan wel het 
richtinggevend plan, het Verkeersschema van 1950, goedgekeurd, maar het tracé van de 
verbindingsweg was nog niet formeel vastgesteld. Daarom mocht de gemeente toen geen 
hoge kosten maken voor een demping van de haven ten behoeve van deze weg.

10.  Burgemeester Geuljans reikte in 1961 de penning Breda Crescit uit aan ir. J.G. Gooden 
bij zijn afscheid als directeur van de Dienst Openbare Werken. (foto Hans Chabot, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19610100.)
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Om uit deze ‘impasse’ te komen, zoals de inmiddels aangestelde Gooden het verwoordde, 
moesten de twee problemen apart worden opgelost. Het rioleringsplan van Witteveen+Bos 
werd uitgevoerd, ongeacht of de haven nu wel of niet gedempt zou worden. De dienst Open-
bare Werken nam riooltechnische maatregelen om de stankoverlast weg te nemen. Daarnaast 
analyseerde Gooden op basis van het Verkeersschema 1950 het verkeersprobleem waar Breda 
nu mee te maken had. Demping van de haven was in de toekomst nog wel wenselijk voor 
verwerking van het verkeer op de ring rondom de oude binnenstad, maar op dat moment 
niet helemaal noodzakelijk. De beoogde noord-zuidverbinding had nog te weinig capaciteit. 
Dit werd veroorzaakt doordat bij het pand De Trapkes (bij de Tolbrug) het tracé niet breed 
genoeg kon worden gemaakt en doordat in het noorden de verkeersafwikkeling vanwege het 
spoor nog niet goed kon worden geregeld. De west-oostverbinding kreeg meer prioriteit dan 
de noord-zuidverbinding. Hierdoor begon Breda op basis van het Verkeersschema 1950 met 
het inrichten van de zogenoemde cityring.

| Claudius Prinsenlaan en J.F. Kennedylaan

Het tracé van de Claudius Prinsenlaan werd in de jaren twintig al als een belangrijke ooste-
lijke toegangsweg voor de binnenstad beschouwd.48 Pas in 1954 kon de opening plaatsvin-
den. De Chassékazerne had de oostelijke ontwikkeling van de binnenstad altijd in de weg 
gestaan.49 De gemeente moest met het Ministerie van Oorlog onderhandelen. Burgemeester 
Claudius Prinsen wist na moeizame onderhandelingen met de minister zelf te bereiken 
dat het noordelijk gedeelte van het Chasséterrein geruild werd met de gemeente voor een 

11.  Opening van de Claudius Prinsenlaan in 1954. (foto Hans Chabot, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19560177)
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 48  SAB, Gemeente Breda 1926-1944, inv. nr. 121/10. 
 49  Otten, 1991, p. 25. 
 50  Van de Steenoven, 2014. 
 51  SAB, Gemeente Breda 1945-1959, inv. nr. 690/15; SAB, Gemeente Breda 1960-1969, inv. nr. 248/4. 
 52  SAB, Collectie Gooden, inv. nr. 9. 

stuk grond achter de Trip van Zoudtlandtkazerne. Hierdoor kon de nieuwe weg vanaf het 
Kloosterplein naar de zuidelijke rondweg worden aangelegd, waardoor het centrum van 
Breda aan de zuidoostelijke kant goed ontsloten kon worden. De weg werd vernoemd naar 
burgemeester Prinsen die in 1952 plotseling overleed.50

De Vlaszak en Oude Vest vormden een oude waterloop die stapsgewijs in de tweede 
helft van de negentiende eeuw gedempt was. De omliggende bebouwing liet in de jaren 
vijftig en zestig veel te wensen over: hier stonden nog veel krotwoningen en bedrijven die 
niet op de juiste plek zaten. Er werd besloten tot een ingrijpende sanering van dit gebied. 
Dit was de ideale locatie voor stedelijke functies die niet in het oude centrum gerealiseerd 
konden worden.

Tegelijkertijd werd de noordoostelijke ontsluitingsweg van de ring ontworpen, een 
nieuwe verbindingsweg tussen de Boschstraat en de Sophiastraat.51 Eerst was het idee om 
deze weg vanuit het Kasteelplein aan de rand van het Valkenbergpark te laten lopen, maar 
hierdoor zou het Begijnhof van het park worden afgesneden. Al snel werd het tracé gewij-
zigd in wat de J.F. Kennedylaan zou gaan worden.52 Zo was de binnenstad vanaf de noord-
oostelijke kant ontsloten via een weg langs het Valkenberg.

De vernieuwde wegenstructuur rondom de J.F. Kennedylaan maakte onderdeel uit van 
de Bebouwingsverordening Binnenstad Noord-Oost. Hoewel niet zonder discussie, legde 
de gemeenteraad in 1957 met een unaniem besluit niet alleen de bovengenoemde nieuwe 

12.   Foto van een maquette uit 1966 met ontwerp voor een civic centre bij de Boschstraat tegen De Beyerd. Het 
ontwerp is niet uitgevoerd. (foto Ben Speekenbrink, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19700651)
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13.   Foto uit 1977 van de kruising Markendaalseweg en Karnemelkstraat, met van links naar rechts het politiebureau, 
het Kadaster en de Mariakweekschool te zien. (foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, 
id.nr. JVG19770209062)

14.   Foto uit 1978 van de Houtmarkt met de oversteekplaats voor het winkelend publiek. (foto BN De Stem, Johan van Gurp, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19781221084)
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53  SAB, Raadsnotulen Gemeente Breda, d.d. 13 februari 1957.
54  SAB, Collectie Gooden, inv. nr. 9.
55  SAB, Collectie Gooden, inv. nr. 9.
56  SAB, Dienst Openbare Werken 1950-1979, inv. nr. 61, brief van Directeur Openbare Werken aan Burgemeester en Wethouders, d.d. 02-10-1952.
57  Van Geest, 2002, pp. 92-94.
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60  SAB, Gemeente Breda 1960-1969, inv. nr. 252/3.

verkeerstraverse en de sanering rondom het Kloosterplein en de Pasbaan juridisch vast, 
maar ook de aanleg van een verkeersweg over de haven. De provincie keurde dit besluit 
goed, waardoor de gemeente Breda de cityring kon voltooien.53

In een toelichting over de plannen voor de noordoostelijke kant van de binnenstad, 
zette Gooden het idee achter de cityring uiteen. De verkeerskundige structuur was een 
belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van de city, omdat de binnenstad moest 
bezocht worden door Bredanaren die in de buitenwijken woonden en door mensen van 
buiten die zaken kwamen doen of gingen recreëren. Het moest de bezoeker makkelijk 
worden gemaakt om de binnenstad te bezoeken. Om de bezoeker te trekken, zou de auto-
mobilist tot niet meer dan 200 à 300 meter van de Grote Markt geleid moeten worden en 
belangrijker nog, daar de auto parkeren. Zo hielp de cityring bezoekers te trekken.54

De cityring fungeerde tevens als locatie voor functies die in het centrum thuishoorden 
en zekere allure hadden, maar waar de oude binnenstad geen plaats meer voor had. Denk 
aan het nieuwe stadskantoor of een nieuwe schouwburg (deze hadden volgens de Bebou-
wingsverordening Binnenstad Noord-Oost uit 1957 aan de J.F. Kennedylaan moeten 
komen, maar dat was toen niet doorgegaan). Het leeggekomen gedeelte van het Chasséka-
zerne door de aanleg van de Claudius Prinsenlaan, was bestemd voor ‘recreatie en tentoon-
stellingen’. Het Breda-Nú-terrein en congrescentrum Het Turfschip zouden even later daar 
ontstaan.55 En zo zouden later aan de Vlaszak gemeentelijke gebouwen (Sociale Dienst en 
de Gemeentelijke Kredietbank), sociale woningbouw rondom de Pasbaan en private 
kantoren langs de toegangswegen gebouwd worden.

| Karnemelkstraat en Houtmarkt

De laatste restant van de cityring waren de Houtmarkt, de Karnemelkstraat en het zuidelijke 
gedeelte van de Markendaalseweg. De ruimte rond de Markendaalseweg werd gereserveerd 
voor cityfuncties in ‘een stedenbouwkundig verantwoorde vorm’.56 Langs de Markendaalse-
weg verrezen de Mariakweekschool (voltooid in 1955), de Raad van Arbeid (1960) en later 
kantoorgebouwen zoals de Rabobank. Zo kreeg deze stedelijke uitvalsweg een nieuwe allure 
van bebouwing met minimaal drie verdiepingen.57

Om de kwadrantfunctie uit het Verkeersschema 1950 te kunnen voltooien, was een 
doorbraak bij de Karnemelkstraat en Houtmarkt nodig. Deze zorgden voor een verbinding 
tussen de west- en oostzijde. Voor de totstandkoming moesten enkele panden wijken. De 
gemeente had de tijd moeten nemen om deze aan te kunnen kopen. Dit gebeurde in de 
jaren vijftig.58 In 1961 werd begonnen met de reconstructie van de Karnemelkstraat, toen 
het nieuwe politiebureau gereed was gekomen.59 In 1966 werd de Houtmarkt, samen met 
de Keizerstraat en Oude Vest, gereconstrueerd tot een ‘waardige’ weg voor de cityring: een 
geasfalteerde weg met twee dubbelstrookse rijbanen en voorzien van parkeerhavens en 
oversteekplaatsen voor het winkelend publiek.60
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| Aanleg Havengarage

Als onderdeel van de Bebouwingsverordening Binnenstad Noord-Oost kon de gemeenteraad 
na alle moeilijkheden de demping van de haven eindelijk laten uitvoeren om de weg aan 
te kunnen leggen. Er was hier en daar nog steeds huiver en onvrede, maar het gemeentebe-
stuur kon nu de plannen doorzetten. Om met de woorden van Gooden te spreken, kon er nu 
gestreefd worden om ‘het oude centrum alle kansen te geven als het levend hart van de stad 
te blijven fungeren, met behoud van de oude structuur, welke op zich als een stedebouw-
kundig monument van uitzonderlijke waarde moet worden beschouwd.’61

Het idee van een parkeergarage komt in 1958 pas voor het eerst in archiefstukken voor. 
Het initiatief was van bouwbedrijf Baronie gekomen. De gemeente omarmde het idee 
omdat het goed in haar beleid paste om zo veel mogelijk parkeerplaatsen bij de ringwegen 
te houden.62 De reden waarom bouwbedrijf Baronie tot dit idee kwam, heb ik niet gevon-
den. Dus wat de aanleiding van Nederlands eerste ondergrondse parkeergarage was, kan 
ik niet zeggen. Hoewel het in het buitenland wel voorkwam, was het voor Nederlandse 
begrippen een nieuw idee. Het was daarom ook een technisch uitdagend project. De voor-
bereiding duurde dan ook relatief lang.63

Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage was een kostbare aangelegenheid. 
Wederom had de gemeente een aanvullende manier nodig om het project te financieren. 
Samenwerking werd gevonden met Fina Nederland. Beide partijen sloten in 1963 een over-
eenkomst. De gemeente zou voor 99 jaar aan Fina geven ‘het recht van erfpacht op een 
perceel water met de daarbij behorende ondergrond.’ Fina zou op dit perceel ‘de ondergrond-
se parkeergarage bouwen met de verplichting tot levering van de voor de aanleg van de weg 

15.   Foto van de bouw parkeergarage in de gedempte haven. (foto Piet Mijzen, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19881011)
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en bijbehorende openbare voorzie-
ningen benodigde ondergrond, nl. 
het garagedak.’ En Fina zou op open-
bare ruimte (dit bleef in eigendom 
van de gemeente) boven het garage-
dak de weg aanleggen.64 De totale 
kosten bedroegen 3 miljoen gulden, 
beide partijen betaalden de helft.65

Met een speciaal opgericht bouw-
team kon de garage aangelegd 
worden. Architectenbureau Oomes 
en Bogaert was er als ontwerper bij 
betrokken. De parkeergarage werd 
als een soort betonnen doos in de 
havenkom gelegd. Ze was relatief 
ondiep aangelegd om een evenwicht te houden tussen beperking van de waterdruk op de 
betonnen bak en het hoog genoeg houden van het waterpeil. Als het omliggende waterpeil 
dieper had moeten zakken voor de garage, dan zouden de omliggende historische panden 
last hebben gehad van instortingsgevaar. De verkeersweg boven de garage lag wat verzon-
ken om een stedenbouwkundig beeld van een haven te suggereren. De ventwegen fungeer-
de als het ware als de oude havenkades.66

Op 12 mei 1966 was het uiteindelijk zo ver. De Havengarage kon feestelijk geopend 
worden! Met de aanleg van de cityring en de parkeergarage kon de bezoeker tot in de 
binnenstad komen om vervolgens de auto op loopafstand van de Grote Markt te kunnen 
parkeren. Ondanks het verlies van de haven, was dit goed, aldus burgemeester Geuljans, 
omdat ‘de winkelende, wandelende of uitgaande burger zich prettig en vrij voelt en niet 
voortdurend bedreigd door al hetgeen een steeds toenemend gemotoriseerd verkeer’. Maar 
ook omdat iedere ‘gemotoriseerde weggebruiker en dat zijn wij zelf, wij allemaal, op ieder 
uur van de dag’ het recht had om zonder verkeersopstoppingen naar zijn bestemming te 
kunnen rijden en geen tijd kwijt moest zijn met het zoeken naar een parkeerplaats.67 En 
hierom heeft de het sinds de eerste plannen in 1920 altijd gedraaid: het uitnodigen van de 
automobilist om naar het centrum van Breda te rijden en hier uit te stappen om van de 
monumentale, bourgondische binnenstad te genieten!

16.   Foto van de opening van de Havengarage op 
12 mei 1966, met burgemeester Geuljans in 
gezelschap van de informatrice en directeur 
van de N.V. Fina-Nederland. (foto Ben 
Speekenbrink, collectie Stadsarchief Breda, 
id.nr. 19660220)
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| Empeo

In 1963 had de gemeente een opdracht aan bureau Empeo gegeven om de toekomstige func-
tie van Breda te onderzoeken. Dit leidde tot een rapportage uit 1967, bestaande uit drie delen 
over de winkelfunctie, dienstverleningssector en de te verwachten verkeerssituatie. Er was 
echter ook een vierde rapport uitgebracht: Toekomst van de Bredase binnenstad. Hierop stond 
heel groot ‘GEHEIM’ op de kaft getypt. Dit deel ging over de te saneren gebieden rondom de 
Middellaan en Leuvenaarstraat. Op basis van de openbare rapporten waren de onderzoekers 
van Empeo tot de conclusie gekomen dat ruimtelijke ingrepen gedaan moesten worden in 
deze buurt.

Voor de goede orde, Empeo was een Utrechtse projectontwikkelingsorganisatie met 
een grote staf aan academisch-geschoolde deskundigen. In de ruimtelijke planvorming 
zouden dit soort bureaus sindsdien steeds vaker ingehuurd worden voor grootscheepse 
ruimtelijke plannen, in plaats van een individuele stedenbouwkundige adviseur. Empeo 
was een dochteronderneming van het Utrechtse aannemersbedrijf Bredero, dat deze 
projecten kon uitvoeren. Empeo en Bredero waren de drijvende kracht achter het onder-
zoek naar het belang, projectontwikkeling èn uitvoering van het Utrechtse project Hoog 
Catharijne.68 Breda heeft er achteraf gezien misschien wel verstandig aan gedaan om zich 
slechts te laten adviseren door deze organisatie.

17.   Foto van ingang Havengarage uit 1985. (foto gemeente Breda, Openbare Werken, Simon Schonck, collectie Stadsarchief 
Breda, id.nr. 19950774)
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Wat uit Empeo’s verkeerskundig onderzoek – Waarneming, analyse en prognose van het verkeer 
in Breda genaamd – naar voren kwam, was dat er in 1964 buiten het vakantieseizoen 900 tot 
1300 auto’s per uur door de stad heen reden. Dit had ook te maken met het feit dat de Zuide-
lijke Rondweg toen nog als een snelweg fungeerde. De toenmalige verwachting was dat het 
jaar 1980 3000 tot 4000 auto’s per uur door Breda zouden rijden. Dit zou leiden tot capaci-
teitsproblemen op de singels. Voor de bereikbaarheid van de binnenstad beval het rapport 
aan om meer wegen in de binnenstad te realiseren die geschikt zouden zijn om daarlangs 
het centrum binnen te rijden. Ook boden de singels onvoldoende parkeerruimte: ‘Daar deze 
parkeerruimte niet evenredig over het gebied binnen de singels kan worden verdeeld, moet 
er op worden gerekend, dat daar, waar een verdichting van de parkeerbehoefte optreedt – in 
de city – parkeergarages nodig zullen zijn.’69 Was het toevallig dat dit rapport de cityring 
met cijfers onderbouwde en de noodzaak aangaf voor parkeergarages? De gemeente had 
namelijk net de Havengarage geopend.

| Verandering van inzicht

Had Breda een bevestiging nodig van de noodzaak van een parkeergarage door een externe 
partij? Misschien wel. Hoewel de Bredase haven dan in 1966 gedempt was, de discussie of dit 
het juiste besluit is geweest, kwam altijd weer naar boven. Achteraf gezien viel het gebruik 
van de parkeergarage tegen. De weg werd dan wel gebruikt, de ruimte eronder had vaak een 
verlaten indruk. De Havengarage zou uiteindelijk sluiten.

Vanaf de jaren zeventig veranderde het denken over de modernisering in de binnen-
stad. Moest in de jaren vijftig het land in zuinige tijden opgebouwd worden, in de jaren 
zestig en begin jaren zeventig kon alles. Het ging economisch goed en dit uitte zich in 
grote ruimtelijke projecten. Maar het algemeen denken sloeg om. Oliecrisissen, milieu-
vraagstukken en een toename van het aantal verkeersongelukken zorgden hier vanzelf 
wel voor. De vraag werd steeds vaker gesteld of het niet te veel van het goede was om 
verkeersdoorbraken te maken en historische panden te slopen. Aandacht voor de mense-
lijke schaal en leefbaarheid begonnen toen speerpunten voor het ruimtelijk beleid te 
worden, ook voor de stadscentra.70

Deze gevoelens leidden uiteindelijk in de jaren tachtig tot de eerste onderzoeken om de 
haven weer te openen. Na stedenbouwkundige studies (door Ashrok Bhalotra) en techni-
sche haalbaarheidsstudies (wederom door Witteveen+Bos) kwamen de plannen voor de 
Nieuwe Haven. Er moest een bak aangelegd worden, zomaar uitgraven was niet mogelijk. 
Maar het lukte: in 2007 is de Nieuwe Haven geopend, even later kwam er water terug in een 
deel van Markendaalseweg. Breda moest voor dit project wel de samenwerking zoeken met 
andere steden om Europese subsidie binnen te halen, want net als bij het dichtgooien had 
Breda nu ook aanvullende financiering nodig. Tegelijkertijd werden de Nieuwe Prinsen- 
kade en Markendaalseweg voorzien van nieuwe architectuur met een allure passend bij een 
grote stad met Europese ambities.71 En hier blijft het niet bij, want er zijn al vergevorder- 
de plannen om de gehele Mark weer helemaal open te gooien (de Nieuwe Mark).
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18.  Huidig beeld Nieuwe Haven. (foto Frans Gooskens)

19.  Artist’s impression van de Nieuwe Mark over een aantal jaar. (Gemeente Breda)
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68  Verlaan, 2017.
69  SAB, Gemeente Breda 1960-1967, inv. nr. 839/1, rapport Empeo ‘Waarneming, analyse en prognose van het verkeer in Breda’, april 1967.
70  Van der Cammen & De Klerk, 2008.
71  Van de Calseyde, 2007; Huisman e.a., 2007.
72  Aflevering Breda van de tv-serie Hier zijn van de Rossems van de NTR, uitgezonden op 12 februari 2019 op NPO 2.
73  CBS, 2019.

| Historische vergissing?

Over het algemeen bestaat in Breda het gevoel dat de demping van de haven een historische 
vergissing is geweest. Ja, ik vind dat ook. Als vijftig jaar na dato met veel publiek geld en 
enthousiasme de haven weer aangelegd wordt, dan is dat een doorslaggevend argument. 
Een haven met open water maakt de stad nu eenmaal aangenamer om te vertoeven dan 
een geasfalteerde verkeersweg met een parkeergarage eronder. Zoals ik de woorden van 
Vincent van Rossem kan beamen, toen hij met zijn broer en zus Breda bezocht in het kader 
van een televisieprogramma: ‘Niets meer dan lof voor degenen die besloten hebben om deze 
stedenbouwkundige wandaad ongedaan te maken – dat gebeurt niet zo vaak namelijk.’72

Echter, ik vind het te ver gaan om de toenmalige demping van de haven ten behoeve 
van een verkeersweg als een wandaad te duiden. Tussen 1920 en 1970 lagen de kaarten 
anders geschud op tafel dan vandaag de dag. Het Doorbraakplan Noord-Zuid was juist 
ontstaan, omdat men vreesde dat de automobilist voorbij – en niet via – Breda zou rijden. 
De angst heerste dat de stad onbereikbaar zou worden. In de jaren dertig was de werkloos-
heid groot, dus elke economische aanjager die Breda kon pakken, was goed. Dit denken 
heeft doorgezet na de oorlogsjaren, toen Breda sterk aan het groeien was. Vanwege deze 
ruimtelijke expansie werd er veel aandacht besteed aan de verkeerskundige structuur. De 
rol van het centrum was juist om economische en toeristische aantrekkingskracht te 
krijgen, vandaar het beleid van de cityvorming. Wonen deed men in de buitenwijken. En 
de naoorlogse economische voorspoed veroorzaakte dat ieder huishouden een of meerde-
re auto’s kon kopen en dat men buiten de stad ging wonen. Dan is het een logisch gevolg 
dat stadsbestuurders zich meer op de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid 
richtten dan om het stedelijk schoon. Ondanks de felle discussies destijds in de haven-
kwestie. En stinkend stilstaand water in een ongebruikte haven werkte niet bepaald in het 
voordeel om mensen naar Breda te krijgen.

De stad moest zich aanpassen aan de toenmalige moderne tijden. Er waren dan wel veel 
twijfels en enkele belangenpartijen probeerden de demping tegen te houden, maar veel 
publiekelijk protest was er nou ook weer niet. De argumenten voor dempen wogen zwaar-
der. Pas toen vanaf de jaren zeventig een omslag kwam in het maatschappelijk denken 
over de grootschalige modernisering en cityvorming, waren de verkeersdoorbraken en de 
dempingen al gereedgekomen. Toen lagen de (Nieuwe) Prinsenkade, Markendaalseweg, 
Karnemelkstraat, Houtmarkt, Oude Vest, Vlaszak, J.F. Kennedylaan en de Claudius Prin-
senlaan er al, als een cityring ingericht.

Breda profiteert nu van deze toegangswegen, omdat de binnenstad bereikbaar is gewor-
den voor de 8,5 miljoen personenauto’s die tegenwoordig in Nederland rondrijden.73 De 
doorbraak heeft de stad de 21ste-eeuw ingeloodst. De demping van de Mark en de haven 
is achteraf gezien een tijdelijke maatregel geweest. En binnenkort zal de Mark weer hele-
maal opengelegd worden. Door het verdwijnen van de militaire terreinen in de binnen-
stad, heeft Breda meer ruimte dan ooit om een mooie woonomgeving te maken. Bereik-
baarheid van de stad zal altijd een prominent uitgangspunt voor Breda blijven, maar het 
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zorgen voor leefbaarheid en duurzaamheid in de binnenstad zijn anno 2020 grotere 
speerpunten in het ruimtelijke beleid geworden dan dat de auto ruim baan krijgt. En zo 
blijft een stad altijd in beweging!

Bronnen en literatuur

Bronnen

Nationaal Archief (NA)
-  Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Archief van het Werkfonds 1934 en  

de Commissie Hacke (2.15.02)

Stadsarchief Breda (SAB)
-  Raadsnotulen van de Gemeente Breda
-  Collectie J.C. Gooden (COL0050)
-  Dienst Openbare Werken Breda 1950-1979 (ARC0213.4)
-  Gemeente Breda 1926-1944 (ARC0004.2)
-  Gemeente Breda 1945-1959 (ARC0004.3)
-  Gemeente Breda 1960-1969 (ARC0004.4)
-  Persmap van Fina, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de ondergrondse  

parkeergarage te Breda op 12 mei 1966

Krantenarchief
-  BN De Stem (bij Stadsarchief Breda geraadpleegd)
-  De Telegraaf (via Delpher geraadpleegd)

Televisie
-  NTR, tv-serie Hier zijn van de Rossems, aflevering ‘Breda’, uitgezonden op 12 februari 2019 op NPO 2.
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