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Uitgave: Stichting Jan C. Moll

Ontdek de plekjes van Jan Moll



We zijn Jac Canjels (fotografie), Jos 

Verdaasdonk en Jos Canjels (onderzoek 

en fietsroute) veel dank verschuldigd dat 

ze een gestructureerde poging hebben 

ondernomen om de toenmalige visie van 

Jan met de huidige stand van zaken te 

vergelijken. Beslist géén eenvoudige 

opgave, om door de bomen van nu het 

bos van weleer te zien. 

Het zijn niet alleen de oorspronkelijke 

zichtlijnen die in de loop der jaren 

doorbroken werden door nieuwe gebouwen; 

vaak zijn ook de lokaties die Jan bij het 

maken van zijn aquarelletjes koos niet 

meer te traceren vanwege de gewijzigde 

infrastructuur of omdat ze simpelweg 

bebouwd zijn geraakt. Desondanks valt er 

nog heel wat te herkennen. Een herken-

ning die, zoniet een feestelijk gevoel, in 

ieder geval een ‘aha-erlebnis’ te weeg zal 

brengen bij de sportieve kunstrecreanten 

bij het achterhalen van de unieke, soms 

haast vervlogen gezichtspunten die Jan op 

zondagen en zomeravonden betrok om er 

zijn geliefde geboortestad vast te leggen. 

Joop Swaans 

Met plezier nodigt Stichting Jan C. Moll  

u uit voor een fietstocht langs een aantal 

plekjes in en rond Breda waar Jan Moll 

(1915-2005) vlak vóór en kort ná de 

Tweede Wereldoorlog zijn stadsgezichten 

en landschappen schilderde. 

Als we –met dit gidsje bij de hand– op de 

fiets stappen, zullen we snel merken dat 

er in die halve eeuw sinds Jan deze snelle 

notities aan zijn schetsboekjes toever-

trouwde reusachtig veel aan het stads-

beeld veranderd is. Maar gelukkig zijn er 

nog voldoende referentiepunten om de 

oorspronkelijke situatie te begrijpen.

Vanuit de bovenwoning van zijn ouders 

aan de Teteringsedijk (8) keek Jan uit 

over het uitgestrekte tuinbouwgebied dat 

zich daar toen nog bevond. Hij hoefde de 

straat maar over te steken om in die 

landelijke leegte een geschikt panorama 

(7) van de oude, in de negentiende eeuw 

ontmantelde binnenstad uit te zoeken. 

Als Jan zich destijds aan de Claudius 

Prinsenlaan opstelde om de Grote Kerk 

vast te leggen (17) werd zijn schildersoog 

nog niet belemmerd door ‘prominente’ 

bedrijfsgebouwen die in latere jaren aan 

de Vlaszak zouden verrijzen.

Schilderachtige gezichtspunten van Jan Moll    



Op 11 februari 1933 stichtte bisschop  

P. Hopmans een nieuwe parochie Ginne-

ken. Bouwpastoor was J. Baeten en de 

architect was J. Hurks. Er zijn duidelijk 

Amsterdamse School-parallellen te zien 

met de kerk van de Oranjeboomstraat en 

die van het Liesbos. Aannemersbedrijf Van 

Boxtel uit Den Bosch bouwde de kerk voor 

ƒ 97.333,- (€  44.167,-). De kerk werd 

ingewijd op 31 mei 1934.  

De kerk stond eenzaam temidden van de 

akkers, veel huizen stonden er toen nog 

niet. Het zou tot de zestiger jaren van de 

vorige eeuw duren, alvorens men er 

honderden huizen bouwde. De Mariakerk 

is grondig gerenoveerd en kreeg een 

moderne inrichting. Op 29 oktober 2004 

zegende men het nieuwe altaar in.

Mariakerk

1



Deze villa is gebouwd in 1905 op de hoek 

Vijverstraat/Wilhelminapark, door 

architect J.A. van Dongen, in opdracht van  

A.W. de Jonge van Halen. 

In 1916 vergrootte de eigenaar de 

ingangspartij en in 1919 bouwde men aan 

de westzijde een erkerpartij met balkon 

aan. Op 4 maart 1927 ging burgemeester  

W.G.A. van Sonsbeek in dit pand wonen. 

Hij woonde er tot 1936. Vervolgens 

woonden de heer en mevrouw Goekoop er 

tot 1952. Tenslotte woonde de vrouwen- 

en kinderarts de Goot er met zijn vrouw. 

De heer de Goot is bij een brand in 1962 

om het leven gekomen. 

In 1965 is het tot een kantoorpand 

verbouwd: eerst was er tot 1977 N.V. 

Houdringe uit de Bilt gevestigd, daarna 

accountantskantoor Kotterman, Neurink & 

Co en vanaf 1990 is het een advocaten-

kantoor van Ruijgrok Van Iersel & Lucht-

man, nu Van Iersel & Luchtman geheten.

Villa Sonsbeek
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De in 1893 gebouwde en op 15 februari 

1894 in gebruikgenomen watertoren was 

nodig voor het waterleidingennet. De 

toren - een ontwerp van de Rotterdamse 

ingenieur J. Schotel (1845-1912) - lijkt 

wat op een vesting, is 42 meter hoog en 

kostte ƒ 9.400,- (€ 4.265,-). Op de 

begane grond waren drie kamers en een 

keuken; en op de eerste verdieping drie 

slaapkamers. Ze dienden als woning voor 

de directeur van de gemeentebeplantingen.  

In 1976 was de watertoren overbodig. Na 

jarenlange leegstand kocht de Messbauer 

Groep BV te Breda de toren voor  

ƒ 1,00 (€ 0,45). Men verwijderde het 

metalen watervat en legde negen 

tussenvloeren aan met elk een oppervlakte 

van 100 m2 ten bate van kantoorruimten. 

Zo bleef de watertoren bewaard. 

Watertoren

3



Een oeroude beek, die jarenlang de grens 

vormde tussen Ginneken en Teteringen.  

De beek is meerdere malen verlegd ten 

bate van nieuwbouwprojecten. 

Ze stroomt op deze plaats nu uit in de 

Wilhelminasingel.

Molenleij
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Op 29 april 1919 ging de eerste schop de 

grond in voor de bouw van het  

St. Ignatiusziekenhuis aan de Wilhelmina-

singel en een jaar later, op 28 april 1920, 

legde men de eerste steen. Vanaf 1923 

werkten de zusters Franciscanessen in dit 

ziekenhuis. Regelmatig breidde het zieken-

huis met nieuwe afdelingen uit. In 1972 

vond men dat terrein en de bebouwing 

functioneel inefficiënt waren. Maar pas in 

1992 opende het nieuwe Ignatiuszieken-

huis aan de Molengracht zijn deuren. Het 

gebouw aan de Wilhelminasingel stond 

vervolgens jaren leeg en allerlei plannen, 

waarbij sloop steeds voorop stond passeer-

den de revue. Totdat het Florijncollege de 

reddende engel bleek te zijn. De heer  

P. Peeters, directeur van deze school heeft 

alle moeite gedaan om zijn plan verwezen-

lijkt te krijgen. Uiteindelijk bleef het 

monumentale voorste gedeelte gespaard. 

De Bredase architect Nico Dhondt wist het 

pand dusdanig te restaureren, dat het een 

aanwinst is voor Breda en het Florijncollege. 

Achter het oude hoofdgebouw zijn twee 

vleugels en een grote kantine gebouwd. 

De naam ‘St. Ignatiusziekenhuis’ is nog 

steeds te zien. Ervoor is een glazen plaat 

met ‘Florijn College’ aangebracht.

St. Ignatiusziekenhuis
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De rijksarchitect J.F. Metzelaar ontwierp 

de koepelgevangenis, waarbij hij afweek 

van de in Nederland tot dan toe gebruike-

lijke indeling van de gevangenis. Hij 

bouwde een grote koepel met daarin 204 

cellen, op vier verdiepingen. Met midden 

in een grote ruimte opdat het bewakings- 

personeel alles goed zou kunnen overzien. 

Het koepeldak kreeg een spanwijdte van 

43 meter. De Engelse filosoof Bentham 

bedacht dit principe: het zogenaamde 

panopticum. Metzelaar wees in zijn 

verdediging van zijn plan op de voordelen 

van toepassing van Bethams ideeën: een 

beter onderlinge isolatie van de gevange-

nen, zo zouden ze hun gedrag aanpassen 

omdat ze nooit wisten of het personeel ze 

kon zien. Ook wees Metzelaar op de 

grotere overzichtelijkheid en de lagere 

bouwkosten. Hij plaatste bv. een preek-

stoel op de kiosk van de bewaarders, dat 

spaarde een aparte kerkruimte uit. Het 

poortgebouw behoort tot de neorenaissance 

stijl. De kantelen op de torens dienden om 

de gevangenen af te schrikken. 

Aannemersbedrijf Schaafsma uit Harlin-

gen bouwde de gevangenis.

Tijdens de kerstviering van 1952 wisten 

zeven oorlogsmisdadigers over de 

ringmuur te klimmen en te vluchten. 

Daarom verhoogde men later de vier 

meter hoge muur tot zes meter.
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De Boschpoort
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Dit opmerkelijk silhouet (dat we aanvan-

kelijk abusievelijk voor de Dom van 

Oosterhout aanzagen) heeft terecht de 

aandacht van Jan getrokken. Er zijn maar 

weinig afbeeldingen bekend van de Grote 

Kerk in deze uitmonstering. 

Verderop naar het westen zien we de 

torenspits van de Josephkerk die in 1897 

aan de Oranjesingel verrees en in 1976 

gesloopt werd. Tussen die twee kerken in 

is nog het puntje van de in 1969 gesloop-

te Barbarakerk te zien. 

Panorama gezien vanuit het tuinbouw- 

gebied ten zuiden van de Teteringsedijk  

(circa 1948). Naar we veronderstellen 

ergens ter hoogte van waar nu de Anti-

loopstraat de Beverweg kruist. Het gebouw 

op de voorgrond zou de voormalige tuin-

bouwschool of de melkfabriek kunnen zijn. 

Verderop ter linkerzijde zien we de  

Grote Kerk, nog in de steigers vanwege 

restauratiewerkzaamheden aan de toren 

die van 1947 tot 1949 plaatsvonden. 

Een naoorlogs panorama van Breda



De Teteringsedijk behoorde tot 1 mei 

1927 tot de gemeente Teteringen, op die 

datum annexeerde Breda het westelijke 

deel. Op 1 januari 1942 volgde het 

oostelijke deel.

In het bovenhuis aan de Teteringsedijk 

177a woonde de familie Moll. Jan is er 

altijd blijven wonen. Het uitzicht vanuit de 

witte erker, gezien in de richting van de 

binnenstad, inspireerde Jan meerdere 

malen tot het maken van fraaie tekeningen 

en aquarellen.

Teteringsedijk
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In 1853 legde de Nederlandse overheid de 

spoorlijn Breda – Tilburg aan. Vanaf dat 

moment deden de treinen met stoomloco-

motief Breda aan.  In de vijftigerjaren van 

de vorige eeuw kwamen de elektrische 

treinen in het zuiden van ons land. 

Duidelijk zijn op dit schilderij van Jan Moll 

de portalen te zien met de hoogspannings- 

draden. Er verschenen bij de overwegen 

borden met teksten met ‘aanraken der 

draden levensgevaarlijk’. Hier zien we de 

spoorlijn van Breda naar Tilburg. De kerk 

op de achtergrond is de St. Jozefkerk. 

Vroeger waren er diverse spoorwegover-

gangen: de Terheijdenstraat, de Vucht-

straat, de Kwekerijstraat, de Oosterhoutse-

weg. Alleen de laatste is er nog.
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Spoorlijn



Natuurgebied, dat zijn naam ontleent aan 

de cadetten van de K.M.A. die hier vanaf 

1828 hun oefeningen hielden. Tot 1895 

hadden de cadetten hier elk jaar hun 

bivak, dat vier weken duurde. Het 

cadettenkamp is een kleine zandverstui-

ving, die ontstond doordat de oorspronke-

lijke bewoners de heide afplagden. Het is 

tegenwoordig een gebied, waar veel 

mensen naar toe komen om hun kinderen 

er te laten spelen, of hun hond uit te 

laten, of om van de natuur te genieten. 

Ook ruiters weten dit gebied te vinden. 

Jarenlang heeft er op dit terrein een tank 

gestaan, die de kinderen als speelobject 

gebruikten. In de jaren tachtig is de tank, 

in opdracht van de gemeente opgeruimd. 

Oorspronkelijk heette dit gebied Galge-

veld, omdat hier een galg stond, waar de 

misdadigers, die  op de Grote Markt in 

Breda waren opgehangen, hier nogmaals 

werden gehangen, als afschrikwekkend 

voorbeeld. 

Cadettenkamp
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De oude kerk uit 1820 stond op de plaats 

waar nu het kerkhof is. Het kruis en de 

haan boven het hek van het kerkhof 

komen uit die oude kerk. De huidige kerk 

is gebouwd in 1928 onder Pastoor van den 

Muijsenbergh die op 23 oktober 1925 

opdracht kreeg de nieuwe kerk te 

bouwen. Op de plaats was toen nog 

bakkerij Van Gool gevestigd, die zijn 

perceel aan de parochie verkocht en zich 

vestigde in de Hoolstraat. De architect van 

de kerk was J. van Groenendaal, de stijl 

van de kerk is Romeins Byzantijns. 

Aannemer Damen uit Terheijden was de 

laagste inschrijver en mocht de kerk met 

toren bouwen. Op 26 september 1927 

wijdde bisschop P. Hopmans de kerk in. 

In de ruime kerk zijn nog verschillende 

voorwerpen - beelden en schilderijen - die 

nog uit de oude kerk afkomstig zijn. 

Na het Tweede Vaticaans Concilie paste 

men de kerk op de nieuwere opvattingen 

aan. Sinds 1 januari 2002 is de kerk een 

rijksmonument. 

St. Willibrorduskerk 
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Aan het Hoeveneind staan diverse oude 

waardevolle boerderijen met Vlaamse 

schuren. De meesten dateren uit de 17de 

eeuw. De afgebeelde boerderij is de 

‘Blauwe Hoeve’, vroeger ‘Pelgromshoeve’ 

geheten. Heel mooi is de roedeverdeling 

van de schuiframen: de ramen tellen 

dertig ruiten en bestaan uit twee even 

grote delen. Boven op de boerderij is nog 

het klokje te zien, wat men gebruikte om 

de knechten en meiden te waarschuwen 

voor het angelus en het eten. 

Natuurlijk is de boerderij meerdere keren 

verbouwd en van eigenaar veranderd. 

De boerderij is prachtig gerestaureerd en 

bevat nog veel originele elementen. Ook 

de Vlaamse schuur ziet er prachtig uit. In 

zo’n schuur bewaarde de boer van alles. 

Aan de ene kant had de schuur hoge 

toegangsdeuren en aan de andere kant 

waren de deuren laag. Een kar volgeladen 

met hooi kon dan gemakkelijk binnenrijden.

De Blauwe Hoeve
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Dit eeuwenoude poldergebied behoorde in 

de Middeleeuwen toe aan de abdij van 

Thorn. Het is een laag gelegen gebied en 

stond vroeger in de wintermaanden altijd 

onder water, zodat men daar heerlijk kon 

schaatsen. Het was een groene vlakte van 

vele honderden hectaren, doorsneden met 

sloten zoals de Grote en Kleine Kruisvaart. 

Het was bijna allemaal weideland, waarop 

de koeien graasden. Daarnaast was er een 

unieke bloemenpracht en vele vogels wis-

ten dit gebied te vinden. Verharde wegen 

waren er toen niet, alleen zandpaden.

Helaas veranderde het gebied. Er kwamen 

verharde wegen, gelukkig nog niet overal. 

Grote stukken bouwde Breda vol: de Bel-

crum, het Liniekwartier, Doornbos en de 

Hoge Vucht. Ook het nieuwe uitbreidings-

plan de Waterdonken zal weer een stuk pol-

der doen verdwijnen. Gelukkig heeft men 

een grote plas aangelegd om de waterstand 

te kunnen regelen. Het overige gebied is be-

schermd natuurgebied, waar de oude polder 

zo goed mogelijk tot zijn recht mag komen.
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De Vuchtpolder



Tot 1976 stond hier op de hoek de  

Sint Jozefkerk. Deze kerk was in 1896 

even buiten de vroegere Boschpoort 

gebouwd. De architect J.J. Langelaar uit 

Princenhage had al meerdere kerken 

ontworpen. Barthol Krijnen uit Den Haag 

mocht de kerk bouwen. Hij was de laagste 

inschrijver (ƒ 109.980,- / € 49.906,-). 

Pastoor Van Miert legde op 2 juni 1897 de 

eerste steen en op 9 mei 1898 consa-

creerde Mgr. P. Leijten, bisschop van 

Breda, de kerk. Aanvankelijk had de kerk 

geen toren en het zou tot 1938 duren 

alvorens ze haar markante toren kreeg. 

Het was jarenlang een grote parochie. 

Maar in 1966 kwam er een geheel nieuwe 

moderne inrichting van de kerk, waarbij 

veel oorspronkelijks verloren ging. Verder 

kwamen er minder mensen in de oude 

stadskern te wonen en bovendien waren 

er twee nieuwe parochies gekomen wat 

ten koste ging van het aantal parochianen. 

De financiële toestand van de parochie 

verslechterde en op 17 juni 1975 viel de 

beslissing om de kerk te verkopen. De 

laatste kerkdienst vond plaats op zondag 

26 oktober 1975. Daarna begon Stolwerk 

met de sloop van de kerk: een parkeer- 

terrein kwam ervoor in de plaats.
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St. Jozefkerk



Op 3 juli 1905 onthulde Koningin Wilhel-

mina dit monument. De Koningin was met 

de Koninklijke trein naar Breda gekomen 

om deze plechtigheid te verrichten. Het 

monument herinnerde aan de Blyde 

Inckomste ter gelegenheid van het 

huwelijk, 500 jaar geleden (1404), van 

Johanna van Polanen en Engelbrecht I van 

Nassau. De commissie uit de gemeente-

raad wilde een rechtstreeks verband 

leggen tussen de middeleeuwse Nassaus 

en het huidige koningshuis. 

Het monument is versierd met een 

mengeling van middeleeuwse en  

negentiende-eeuwse symbolen. Er staan 

de wapens op van alle gemeenten uit de 

Baronie, vandaar dat men het ook wel  

het Baroniemonument noemt.
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Baronie- of 
Nassaumonument



De eerste in 1875 gebouwde brug 

verbond de Willemstraat en het Valken-

berg. In 1939 is door N.V. Sprangers een 

nieuwe brug gebouwd.

In de penanten van de huidige brug 

bevinden zich nog steeds sleuven waarin 

men schotbalken kan neerlaten om het 

waterpeil in de singel te verhogen.
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Willemsbrug
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Deze middeleeuwse kerk bevat in 

vereenvoudigde vorm vrijwel alle grond-

trekken van de Franse gotische kathedralen. 

Graaf Engelbrecht I van Nassau liet in 

1410 een begin maken met een nieuw 

koor en schip. In 1497 vond de inwijding 

plaats. Het zou nog ongeveer 150 jaar 

duren voordat de huidige kerk klaar was. 

In 1468 begon men met de bouw van de 

toren, die in 1509 gereed was. Van de 

bouwmeesters van de kerk is vrijwel niets 

meer bekend. Jammer genoeg is als 

gevolg van de Beeldenstorm van 1566 

heel veel moois verloren gegaan.

Van 1902 tot 1969 vonden er grote 

restauraties plaats. Jarenlang stond de 

grote toren in de steigers. >

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk



> 

Natuurlijk zullen restauraties nodig 

blijven. Tijdens de restauraties in de 

vorige eeuw zijn oude muurschilderingen 

te voorschijn gekomen en is de prinsen-

kapel weer in oude glorie hersteld. 

De toren is ongeveer 96 meter hoog. Van 

welke kant je Breda nadert, steeds valt de 

toren op.

Vroeger stonden er tegen de kerk wonin-

gen, die zijn afgebroken, waardoor de 

schoonheid van de kerk duidelijk te zien is. 

Alleen aan de Reigerstraat staan nog 

prachtig gerestaureerde huizen. Ze staan 

echter niet vast aan de kerk.

Linkerpagina:

Op de linkerhelft (de tekening) zien we, 

op de voorgrond, de feesttent op de 

Vlaszak tijdens de inhuldiging van 

koningin Juliana in 1948.

Op de rechterhelft (de foto) zien we de 

huidige situatie. 



Eeuwenlang was de haven heel belangrijk 

voor Breda. Hier vond volop handel plaats. 

De haven bracht eeuwenlang welvaart in 

Breda. In de moderne tijd veranderde de 

betekenis van de haven, ze was minder 

van belang en verzandde meer en meer. 

De demping van een deel van de haven, 

vanaf de Haagdijk tot aan het Van Cooth-

plein, (Markendaalseweg) maakte het 

erger. Ook riolen kwamen nog uit in de 

haven. Met een stem voor besloot de 

Gemeenteraad in de jaren zestig de haven 

te dempen en er een moderne parkeerga-

rage van te maken. Langs de haven 

stonden mooie woningen, de gesloopte 

kathedraal en verschillende oude fabrieken. 

Vanaf de jaren negentig groeide de 

gedachte om de in 1964 gedempte haven 

weer in oude luister terug te brengen. In 

1999 viel het besluit de haven te herope-

nen onder de naam ‘De nieuwe Mark’.  

Op 1 juli 2007 vond de feestelijk her- 

opening plaats. Een deel van het historische 

Breda was herwonnen.
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Haven



In 1885 noemde men deze huizen de 

militaire woningen bij de Gasthuisvelden; 

ín 1893 als de Gasthuisvelden, van het 

voormalige bastion Holland, en in 1895 

gewoon Gasthuisvelden. In 1905 spreekt 

men van de Grintweg. In 1898 nummerde 

men de huizen mee onder Fellenoord-

straat. De woningen staan tegenwoordig 

bekend als de ‘witte huisjes’. In 1988 

stonden ze op de voorlopige gemeente-

lijke monumentenlijst. Gezien vanaf de 

Vredenburchsingel met op de achtergrond 

de Grote Toren.
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Witte huizen



De rivier de Aa of Weerijs met op de 

achtergrond de Maria Onbevlekte 

Ontvangeniskerk aan de Oranjeboom-

straat. Dit gebied noemde men het 

Verlaat. Voordat het Heuvelkwartier 

gebouwd was, lag hier een smalle brug: 

de Verlaatbrug. Deze is later vervangen 

door de Julianabrug. Dit gebied liep  

‘s winters onder water en was een ideale 

schaatsgelegenheid.

De bouwpastoor van de in 1933 ingewijde 

kerk was pastoor Dekkers, vandaar dat 

veel mensen spraken van de kerk van 

pastoor Dekkers. Architect J. Groendael 

maakte het eerste ontwerp, na zijn dood 

zette J. Hurks, die de plannen wat 

veranderde, zijn werk voort.

De kerk is gebouwd in de expressieve 

baksteenstijl van de Amsterdamse School. 

Als hemelgewelf had de kerk een koepel. 

In het begin stond de kerk eenzaam in het 

landschap. De kerk vierde in 1983 uit-

gebreid het vijftig jarige jubileum van de 

parochie, al waren de vooruitzichten niet 

best meer. Op 1 oktober 1988 sloot men 

de kerk en gebruikte men ze vervolgens 

als magazijn. Begin maart 1995 klonk er 

het geluid van de sloophamer.
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Aa of Weerijs
bij Verlaatbrug



Op de plek van dit kasteeltje bouwde een 

voorname familie aan het einde van de 

14de eeuw gebouwd een zomerresidentie. 

In 1548 verving Jan van Brecht het door 

een nieuw huis met een torentje. In 1611 

kocht Jan Baptist Keermans, raadsheer 

van de prins van Oranje, het gebouw en 

hij verbouwde het kasteeltje in zijn 

huidige vorm. In 1614 kochten de 

Nassaus het. Het kasteel heette toen 

Boeverijen, wat men later ging verfransen 

tot Bouvigne.

In de loop der jaren is het kasteeltje vaak 

met sloop bedreigd, maar steeds kochten 

nieuwe eigenaren het die het wilde behou-

den. In 1930 kocht de gemeente Ginneken 

& Bavel het aan. Zij verhuurde het aan de 

Catechisten van de Eucharistische Kruis-

tocht, die daar tot 1971 allerlei vormings-

cursussen gaven. In 1972 verkocht Breda 

het kasteel aan Water-schap West-Brabant. 

Nu is er veel te doen om de bouwplannen 

die het Hoogheemraadschap heeft in de 

omgeving van Bouvigne.
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Bouvigne



Ten zuiden van Breda stroomt de eertijds 

meanderende rivier de Mark, maar zoals 

zoveel in de jaren zestig van de vorige 

eeuw, moest dit veranderen en ging men 

de rivier ‘gerationaliseerd’. De bochten 

verdwenen met als gevolg dat Breda vaak 

te kampen kreeg met wateroverlast. Maar 

al in de jaren zeventig en tachtig veran-

derde de opvattingen over natuurbeheer. 

Men reconstrueerde de voormalige loop 

van de rivier en ook de directe omgeving 

werd in de ‘natuurlijke’ staat teruggebracht.

De rivier de Mark 
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De Klokkenberg was gebouwd als rooms-

katholiek sanatorium voor tuberculose- 

patiënten. Het sanatorium aan de Bredase-

weg in Tilburg was verouderd en te klein. 

Eind 1953 kwam het complex aan de 

Galderseweg gereed. De zusters Francis-

canessen verpleegden en verzorgden de 

patiënten. Toen in de jaren zeventig en 

tachtig TBC nauwelijks meer voorkwam, 

ging men er openhartoperaties verrichten. 

Sinds 2007 gebeurt dat in het Amphia-

ziekehuis aan de Molengracht in Breda.

De Klokkenberg is met buitengewone 

zorgvuldigheid in het landschap ingepast. 

De gebouwen zijn zodanig op het terrein 

geplaatst dat de lange verpleegvleugels 

voor de patiënten georiënteerd zijn op het 

zuidoosten, met veel zon en met uitzicht 

naar het agrarische open landschap rond 

de Mark. Daarnaast was er een zustershuis, 

administratiegebouwen en een keuken en 

natuurlijk ook een kapel. Nu is het voor een 

deel in gebruik voor bewoners van  

St. Elisabeth, die hier tijdelijk wonen.
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Op zaterdag 6 september 1952 onthulde 

burgemeester Rouppe van der Voort, 

mevrouw Serraris en pastoor Vermunt 

plechtig het monument op het Wilhelmina-

plein bij het voormalige gemeentehuis in 

Ulvenhout (nu verbouwd tot appartemen-

ten). Daarna volgde er een kranslegging 

en een bloemenhulde door de bewoners. 

Een vogeldrinkbak, een offerschaal, 

ondersteund door vier stierenkoppen in 

kruisvorm zijn geplaatst op een zuil met 

een basement. De bak en zuil zijn 

uitgevoerd in Franse kalksteen, de vogel 

in lichtkleurig brons. Als tekst staat er op 

het monument: ‘Ter nagedachtenis aan 

onze gevallenen 1940 -1945’. In 1985 

voegde men vier plaquettes toe met erop 

32 namen van burgers en militairen, die 

door oorlogshandelingen om het leven 

kwamen. Het monument heeft nog al eens 

met vandalisme te maken gehad. 

Gelukkig heeft men dit steeds kunnen 

herstellen.

Bevrijdingsmonument
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24  Dongensebaan)* (10) een stukje terug bij 

ps.20844-001 rd.

25 Valkenstraat, einde bij ps. 22520 ra.

26 Wildhage einde net voor doodlopende weg la.

27 Berkenlaar einde ra.

28   Langelaar einde op viersprong bij bord 

doorgaand verkeer la.

29 Donkerstraat einde bij vrw en vkl rd.

30 Willebrordstraat, bij vrw ra.

31  Willem Alexanderplein, weg langs plein volgen 

en (11) bij kerk ra.

32   Hoeveneind)*, eertse straat na huisnummer 

110 la. (12)

33 Blauwhoefsedreef, eerste weg la.

34 Bergsepad, einde la. 

35   Stidstraat even naar vroegere akker van  

Jan Moll, daarna terug

36 Stidstraat wordt later 

37  Moerdijkje, (13) eerste verharde weg la (een 

lang stuk).

38 Middenweg)*, einde la.

39 Zwarte dijk, daarna eerste straat ra. 

40  Tussen de dijken, steeds rd, <80> later fp 

rd.<80> einde oversteken en la.

41 Doornboslaan)* bij rotonde ra. <80>

42   Doornboslaan, bij volgende rotonde rd. <80> 

blijft

43 Doornboslaan, bij vkl. rd. blijft

44 Doornboslaan, bij volgend vkl. ra.

45 Buys Ballotstraat, einde la.

46 Edisonstraat)*, einde bij bocht ra.

47  Christiaan Huygensstraat, later fp. volgen en bij 

vrw. la.

48  Terheijdenseweg, onder spoorwegviaduct door 

en rd. (14) bij vkl .ra.

49 Delpratsingel bij vkl rd. blijft 

50  Delpratsingel (15)(16) bij vkl. voor fietsers la. 

Valkenberg in. VOORZICHTIG.

51  Valkenberg, steeds het meest rechtse pad 

volgen tot bij gebouwen van de KMA, einde la.

52 Kasteelplein, einde ra. 

53 Catharinastraat)*, eerste straat la.

Verklaring afkortingen
ra.  rechtsaf

la. linksaf

rd. rechtdoor 

ri. richting

vkl. verkeerslicht

kp.  kruispunt

ps. paddenstoel

ww.  richtingwijzer ANWB

fp.  fietspad

sow.  spoorwegovergang

vrw. voorrangsweg

<…>  nummer fietsroute netwerk

..)*  naam staat niet of later aangegeven.

(x)  afbeelding van de locatie in dit boekje

Route  
01 Overakkerstraat ri. kerk (1). Bij vrw. rd. blijft

02 Overakkerstraat. Einde bocht links schuin ra. 

03 Valkenierslaan. Bij vkl. oversteken en dan ra.

04 Fatimastraat bij vkl rd. en onder viaduct door 

05  Generaal Maczekstr. rd fp blijven volgen, wordt

06  Wilhelminapark, voorbij tank eerste str. la. blijft

07 Wilhelminapark, dan bij vrw. ra. blijft

08  Wilhelminapark, (2) weg volgen tot vrw. dan la.

09 Wilhelminapark, weg volgen tot vrw. ra.

10 Wilhelminasingel, (3) bij vkl. rd. blijft

11 Wilhelminasingel (4) bij vkl. rd. blijft

12 Wilhelminasingel (5)(6) dan bij volgende vkl. ra.

13 Teteringenstraat, bij vkl schuin ra.

14 Teteringsedijk, bij vkl. rd. blijft

15 STOP RESTAURANT “DE TOERIST”

16  Teteringsedijk (7)(8) bij vkl oversteken en la. blijft 

17 Teteringsedijk, op kp driesprong la.

18 Oosterhoutseweg, (9) na sow. ra.

19 Parallelweg)*, wordt 

20 Lage weg, einde bij vrw. ra.

21  Posthoorn)*, deze volgen onder viaduct en 

daarna eerste straat ra.

22 Galgestraat, op viersprong la.

23  Cadettenkamp,  op volgende viersprong bij ps. 

20844-001 ra.
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54 Grote Markt (17) na kerk eerste straat ra.

55 Kerkplein)*, einde ra.

56 Torenstraat)*, einde la.

57 Havermarkt )*, rechts aanhouden wordt

58  Vismarktstraat)* einde over Hoge brug  

en la. Nieuwe haven (18)

59 Prinsenkade, steeds rd wordt

60  Markendaalseweg steeds rd en bij viersprong 

nabij Cingelcollege ra.blijft

61 Markendaalseweg)* , bij vkl rd. blijft

62 Markendaalseweg rd brug over en dan ra. 

63 Vredenburchsingel)* (19) tweede straat la.

64  Bernhardsingel (20) einde bij vrw. la. 

65 Julianalaan bij vkl. ra.

66 Graaf Hendrik III laan fp en parallelweg volgen.

67  Grote Spie, later weer fp. onder viaduct door  

en fp. volgen.

68  Willem van Oranjelaan, einde bij viersprong 

nabij bos rd.(fp.volgen)

69 Duivelsbruglaan, fp .volgen. einde ra. 

70 Bouvignelaan (21)

71 STOP CAFE “DE ZEVEN HEUVELTJES”

72 Galderseweg)* bij ps. 21861 la.

73   Reeptiend, einde bij Mark (22) 

ra. fp. volgen tot (23)

74 Dan fp. terug tot eerste straat, en dan ra.

75 Koekelberg)*, bij rotonde la.

76 Molenstraat bij volgende rotonde ra.

77 `t Hofflandt, eerste straat la.

78 De Roskam steeds rd. wordt

79 Julianalaan, weer rd. wordt

80 van Schermbeeklaan einde la.

81 Wilhelminaplein (24) einde ra. blijft

82 Wilhelminaplein einde la.

83  Rouppe van der Voortlaan)* fp. volgen  

en bij rotonde ra.

84 Ulvenhoutselaan fp. volgen bij vlg. rotonde ra.

85 Allerheiligenweg, bij vkl ra.

86 Marialaan, na kerk ra.

87 Overakkerkstraat EINDPUNT
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•  Onderzoek en fietsroute:  

Jos Verdaasdonk en Jos Canjels

•  Fotografie: Jac Canjels

• Tekst: Jos Verdaasdonk

• Inleidende tekst: Joop Swaans 

•  Vormgeving: Joop Swaans en Gerrie Moll
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