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De komende jaren gaat er veel veranderen 
in de Gasthuisvelden. Het gebied wordt veel 

opener, levendiger, gastvrijer en met het 
nieuwe Seeligpark en de doorgetrokken rivier 

ook veel aantrekkelijker. Niet alleen voor de 
buurtbewoners, maar voor alle Bredanaars.
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Vroeger, nu, straks 

Jarenlang werden bewoners door 
de overheid ontboden in de Gast
huisvelden. Je kreeg toegang tot 
de gebouwen en terreinen nadat je 
een brief met datum en tijdstip had 
ontvangen. En het was maar zeer 
de vraag of je daar wel zin in had. 

Als jongeman uit WestBrabant, 
werd je als je 17 jaar was, opgeroe
pen door het ministerie van Defensie. 
Je moest gekeurd worden en je daar
voor melden in het gebouw van de 
indelingsraad op SeeligZuid. 

Het zal ook heel wat Bredanaars of 
een van hun familieleden en vrienden 
zijn overkomen dat ze, bijvoorbeeld 
door werkloosheid, een af spraak 
 hadden met een mede werker van het 
GAK (later UWV). Het onderwerp was 
natuurlijk heel persoonlijk en de uit
komst kon ingrijpend zijn, want had jij 
nog wel recht op een uitkering? 

En hoe zou je je voelen als ouder, 
als je gebeld werd door de politie 
om je kind of partner op te halen uit 
het politiekantoor aan de Marken
daalseweg, omdat deze was opge
pakt na een te gezellig nachtje in de 
binnenstad? 

Een bezoekje aan het Kadaster 
ging over iets wat een belangrijke 
basis vormt in je leven, namelijk dat 
stukje dat je van jou mag noemen. 
Het huis waar je woont, slaapt en eet, 
de plek waar je bedrijf staat. Bij on
enigheid over het eigendom hoort 
een bezoek aan het Kadaster. 

Had je een keer een fout gemaakt 
bij je belastingaangifte? Dan moest 
je je melden aan de balie van het 
 belastingkantoor en werd je geacht 
je huishoudboekje prijs te geven. 

Tot slot, als je echt ondeugend was 
geweest, moest je voorkomen aan de 
overkant, in de rechtbank. En de uit
spraak kon het tijdelijke einde van je 
vrijheid tot gevolg hebben. 

Met het vertrek van al deze overheids
diensten komt er de kans om dit stuk 
van de stad weer terug te geven aan 
de bewoners. Om dit deel van de 
Bredase binnenstad een plek te laten 
worden waar mensen elkaar ontmoe
ten, waar je je gastvrij ontvangen 
voelt. Waar je kunt studeren, met je 
hondje door het park kan lopen, op 
een brug naar de rond varende 
 bootjes kunt turen, een woning kunt 
huren of kopen dicht bij het stads
hart, kunt leven met een park en de 
singel  binnen handbereik. 

Een bijzondere plek  

Al vele eeuwen vormen de Gasthuis
velden een bijzondere plek in de 
stad. Net als op andere plaatsen in 
het historische stadscentrum is ook 
hier geregeld gesloopt en gebouwd. 
Denk aan de oersterke vestingwerken 
die Breda ruim 300 jaar beschermden 
en 150 jaar geleden overbodig bleken.
Of aan het water van de Mark dat er 
al heel lang stroomde voordat Breda 
bestond, maar in 1941 plaats moest 
maken voor de Markendaalseweg. 

In deze speciale uitgave van het 
Gasthuisvelden Magazine gaan we 
wat dieper in op de ontwikkelingen 
uit het verleden en uit de nabije toe
komst. Want zeker is: in de Gast huis
velden gaat ook de komende jaren 
weer het nodige gebeuren. 
Sowieso verandert het gebied enorm 
van karakter. De afgelopen 50 jaar 
was het vooral gesloten. 
Maar zie: de militairen zijn de Seelig
kazerne aan het verlaten en honder
den studenten van de Rooi Pannen 
hebben hun plaats al ingenomen. 
Het gebouw van de belastingdienst 
is al weer aardig gevuld met nieuwe 
bedrijfjes en andere functies. Ook 
voor de rechtbank komt een nieuwe 
bestemming, net als voor het UWV 
en het kadaster. 

Ook de bevolking verandert. Er komen
veel nieuwe bewoners bij aan de 
Markendaalseweg waar voorheen 
kantoorpanden stonden. Ook komen 
er veel meer jongeren die er een 
 opleiding komen volgen. En als het 
Seeligpark er is, zullen er veel bezoe
kers naar de Gasthuisvelden komen. 
Enerzijds zal het wat drukker worden, 
met meer bewoners dan nu, maar 
(letterlijk) aan de andere kant van de 
Fellenoordstraat zal er ruimte komen 
voor rust en ontspanning. 

In elk geval zal dit lang gesloten 
 ‘fellen oord’ vooral een gastvrij oord 
worden voor veel Bredanaars.
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Heel lang was het ‘fellen oord’ 
een voor velen gesloten gebied.
In de toekomst wordt het een 
gastvrij oord voor veel Bredanaars.
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VAN DE 
GASJES 
NAAR DE 
GASTHUIS- 
VELDEN
--------

De Gasthuisvelden bestaan al heel lang en zijn geregeld 
van functie, gebruikers en karakter veranderd. En dat 
gebeurt nu weer. Van gesloten naar open, van ontbieden 
naar ontvangen, van formeel naar gastvrij. 

Sinds de eerste grote stadsuitbreiding vanaf 1531 door 
Graaf Hendrik III van Nassau horen ‘de Gasjes’ (zoals 
ze door oud-Bredanaars worden genoemd) bij Breda. 
Het gebied is vooral gevormd onder invloed van het 
 water en de soldaten. 
Aanvankelijk waren het grote, open velden die toebe-
hoorden aan het gasthuis aan de Boschstraat (de latere 
Beyerd, nu Stedelijk Museum Breda). Ze werden gebruikt 
als hooiland en bleekveld, en weiland voor het vee. 
Vanaf 1617 waren de Gasthuisvelden het woon- en 
werkgebied van duizenden militairen. 
Tot de sloop van de vesting vanaf 1870 was dit gebied 
ook het enige Bredase bedrijventerrein. En daarna de 
enige plek waar Bredanaars konden zwemmen.



Op deze kaart heeft Breda nog stadsmuren en -poorten.
De geplande uitbreiding door Graaf Hendrik III van Nassau 
staat erop ingetekend. Door deze stadsuitbreiding vallen 
de Gasthuisvelden en Haagdijk binnen het grondgebied 
van Breda (voorheen (Princen-)Hage).

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
werden onder andere de lager gelegen 
Gasthuisvelden onder water gezet. 
Dat gebeurde via de sluis in de 
Grote Watermolen (rood omcirkeld).

De naam ‘Gasthuisvelden’

Het gebied ten zuiden van de Haagdijk heet van-
ouds ‘Gasthuisvelden’. Het had eeuwenlang een 
belangrijke functie bij de verdediging van de stad. 
Hier lagen exercitie- en oefenterreinen van de 
soldaten, en hier lag de sluis waarmee het gebied 
buiten de vesting onder water werd gezet als de 
vijand te dichtbij kwam.

Na de ontmanteling van de vesting (vanaf 1870) 
kwam er een gebied ter beschikking ten zuiden 
van de Fellenoordstraat en ook dat werd de Gast-
huisvelden genoemd, in de volksmond ‘de Gasjes’. 
In 1965 is de weg tussen het belastingkantoor en 
de rechtbank aangelegd, en deze kreeg eveneens 
de naam Gasthuisvelden. Op dit moment wordt 
de naam Gasthuisvelden gebruikt voor het te 
 ontwikkelen gebied in de deelwijk Fellenoord.
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VAN 
SLAGVELD 
NAAR PARK 
--------

Een andere verandering die zich aandient, heeft te 
 maken met de lange militaire functie van de Gasthuis-
velden in de garnizoensstad Breda.

Breda is eeuwenlang een sterke vestingstad geweest. 
De stad lag aan de belangrijke route tussen de Noorde-
lijke en Zuidelijke Nederlanden en nam een strategische 
positie in. Dat leverde geregeld veel strijd op. Zelfs tot 
de bevrijding door de Polen aan het eind van de  Tweede 
Wereldoorlog. Ook de Gasthuisvelden hadden een 
 belangrijke militaire functie binnen de Bredase vesting. 
Sinds de vestiging van de latere Seeligkazerne nam dit 
sterk toe. Duizenden soldaten woonden en werkten hier.

Een speciale plek was het gebouw aan de Felle noord-
straat waar heel veel Nederlandse jongens in de 20e 
eeuw zijn gekeurd voor militaire dienst.



Breda vestingstad

Voor de ontmanteling van de vestingwallen vanaf 
1870 zag Breda er heel anders uit. De indrukwek-
kende vestingwerken rond de stad waren ruim 300 
jaar prominent aanwezig. 

Tot ver rondom de stad was het vrijwel leeg. In de 
schootsvelden (de ‘verboden kring’) mocht niet 
worden gebouwd, want dan zou de vijand zich 
daar kunnen verschuilen voor kanonvuur vanuit de 
stad. In garnizoensstad Breda zelf waren altijd veel 
militairen gelegerd, soms zelfs veel meer dan de 
bestaande inwoners.

Om de stad in en uit te komen waren er meerdere 
stadspoorten, waarvan er helaas geen bewaard 
zijn. Zuidelijk van de Gasthuisvelden op het huidige 
Van Coothplein stond de Ginnekenpoort. 

Noordelijk van de Gasthuisvelden 
stond de Haagsche poort ter 

hoogte van de Haagdijk.

Deel van de zuidelijke vestingwerken vlak 
voor de sloop in 1870. Rondom de vesting was 
weinig bebouwing met uitzondering van de 
molen Fortuin die naast de Grote Sluis stond.

In garnizoensstad 
Breda waren altijd veel 

militairen gelegerd, soms 
zelfs veel meer dan de

bestaande inwoners.
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Seelig-noord

Tussen de uitvalsroutes binnen de Bredase vesting 
lagen grote velden. Geschiedschrijver Thomas Ernst 
van Goor vertelt in zijn ‘Beschryvinge der Stadt en 
Lande van Breda’ (1744) :

“Tusschen de Haagdyksche- en Ginnekens-poor-
ten, tegen de Wal, ziet men een zeer ruim vierkant 
Plein, omringt meteen dubbele reye van olme- 
en linde- boomen, gemeenlyk de Gasthuis-Velden 
genaamt, om dat de grond toebehoort aan ’ 
t  Gasthuys van Breda […] “

In 1642 verrees langs de Mark het voormalige Klein 
Arsenaal (opslagplaats voor wapens), dat is gesloopt. 
40 jaar later werd het hele noordelijk deel van de 
Gasthuisvelden tot exercitieterrein bestemd. Later 
werden een tweede arsenaal, kruitmagazijn en kruit-
laboratorium langs het exercitieterrein gebouwd. 

In 1673 zijn aan de Lange Gampelstraat de 
‘ Gampelse of Antwerpse Barakken’ weggezet  
om soldaten te huisvesten.

In 1764 is een tweede wapenopslag opgetrokken, 
het Groot Arsenaal. In 1836 is het huidige Klein 
 Arsenaal gebouwd.

De belangrijkste militaire functie van al deze 
 gebouwen was lang opslag, huisvesting enz. voor 
de verdediging van de stad tegen achtereen-
volgende vijanden.
Na de ontmanteling van de vesting (vanaf 1870) 
werd zowel op het noordelijk als zuidelijk deel van 
de Gasthuisvelden de Seeligkazerne gebouwd 
als huisvesting van de veldartillerie. Het militaire 
 karakter veranderde van lokaal (de stad beschermen) 
naar nationaal (opleidingskazerne).

Langs de Gampelstraat (later 
Pelmolenstraat) werden in 1673 

de ‘Antwerpse barakken’ gebouwd 
als huisvesting voor de soldaten. 
De Gasthuisvelden waren verder 

nog vrijwel onbebouwd.

19 18 VAN ONTBIEDEN NAAR ONTMOETENGASTHUISVELDEN



Groot Arsenaal met ervoor 
de buitenmanege.

Oefening veldartillerie met het 
kruithuis (2e gebouw van links). 

Kanongeschut bij 
de Seeligkazerne.

Plattegrond uit 1875 na de ontmanteling van 
de wallen en de aanleg van de singelgracht. 
De latere Fellenoordstraat en het zuidelijke 
exercitieterrein zijn hierop al ingetekend.

(Nieuw) Klein Arsenaal met de toren van de Grote Kerk. 
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Seelig-zuid 

Dit is ontwikkeld als exercitieterrein na de ont
manteling van de vesting. De scheiding tussen 
het oudere  noordelijke en zuidelijke gebied kwam 
tot stand door de aanleg van de Fellenoordstraat 
in 1878. Aan het latere sportveld zijn in 1889 
de  onderofficierswoningen (de ‘witte huisjes’) 
 gebouwd. In 1913 zijn het hooi en stromagazijn 
en het havermagazijn toegevoegd.
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Goedgekeurd?

Jorgen (49) herinnert zich nog aardig hoe zijn 
 militaire dienstkeuring in 1988 verliep: “Ik hoorde 
bij een van de laatste lichtingen die werd opge-
roepen voor de dienstplicht. Het gebouw aan de 
Fellenoordstraat kende ik al wel, omdat mijn vader 
destijds op de nabijgelegen Chassékazerne werkte. 

Bij de keuring waren we met een man of tien die 
achtereenvolgens, als op een lopende band, door 
de dokter werden onderzocht. Ik herinner me dat 
je kniebuigingen moest doen, een gehoortest kreeg 
met allerlei piepjes en dat je in je blote kont op je 
hand moest blazen. Daarna moest je een beetje 
 ongemakkelijk op een rij in een potje plassen. 
Dat lukte niet bij iedereen vanwege de zenuwen, 
weet ik nog. Het leek een beetje op een dopingtest. 
Ook moest je een IQ-test en een morsetest doen. 
Dat bleek ik heel goed te kunnen, want een paar 
jaar later werd ik opge roepen voor mijn dienst-
plicht en kwam ik terecht in Eibergen. Daar werd ik 
 peiltelegrafist die Russische eenheden moest  

afluisteren. Het prettige daarvan was dat ik niet 
veel veldoefeningen moest doen. Ik kijk er met 
 plezier op terug.”

Het voormalige 
havermagazijn.

Een van de dan verplichte activiteiten 
was het achterlaten van een plasje.

Het voormalige 
hooi- en stromagazijn. 

Een van de bekendste en drukstbezochte gebouwen op het Seeligterrein is het zoge-
noemde ‘gebouw voor de indelingsraad’. Hier werden tussen 1961 en 1991 heel veel 
jongemannen voor de eerste keer door de overheid opgeroepen om exact op dag x 
tijdstip y hun fysieke keuring voor de militaire dienstplicht te ondergaan.

In 1938 volgde het 
hoofdgebouw aan de 

 Fellenoordstraat. 
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Seeligkazerne wordt de Rooi Pannen 

Vanaf maart 2019 zijn alle afdelingen van de  
Rooi Pannen permanent op één locatie in Breda 
gevestigd, namelijk in de voormalige Seeligkazerne.
De Rooi Pannen doet veel aan allerlei vormen van 
praktijkonderwijs. Zo ontvangen de afdelingen 
Horeca en Toerisme & Vrije tijd graag gasten ‘van 
buiten’. Dat kan nu in een schitterend monument 
als het Groot en Klein Arsenaal plaatsvinden. 

Elke geïnteresseerde bezoeker uit Breda of daar-
buiten kan er informatie halen over de stad, een 
reis boeken, een vergaderlocatie huren of er komen 
eten, slapen of naar een voorstelling komen kijken. 
De circa 500 mbo-studenten van de opleiding 
 Toerisme & Vrije tijd krijgen theorieles in delen 
van het gerenoveerde hoofdgebouw.

Seeligpark

Het idee is om van het nieuwe 
Seeligpark een aanlokkelijke 
groene oase te maken, waar je 
lekker relaxt buiten de drukte en 
het lawaai van de stad kunt ver-
blijven. Doordat er steeds meer 
woningen gebouwd worden in de 
binnenstad is er veel behoefte 
aan zo’n rustige, groene ruimte 
waar je kunt wandelen, spelen, 
  picknicken of sporten. 
Het Seelig park moet heel toe-
gankelijk zijn voor iedereen die 
behoefte heeft aan ontspanning 
bij het water dat door het park 
gaat lopen. 

Een park om je thuis te voelen. 
 ‘Buurt aan het park; stad aan de Mark’.

Het Seeligpark wordt het derde stadspark binnen de singels,
naast het bestaande Chassépark (voorheen ook een kazerne) 
en het Valkenberg (voorheen de hoftuin van de Nassaus).

Park 

Valkenberg

Seelig-park

Ch
as

sé
pa

rk
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VAN NUT 
NAAR 
VERMAAK
--------

De Gasthuisvelden zijn ook heel bijzonder, omdat dit 
de plek is waar Breda zijn naam aan te danken heeft. 
Hier immers was de samenloop van de Mark en de 
 aftakking van de Weerijs, de Gampel en noordelijker 
de Donck. Het gebied en zeker het water had vooral 
een nuttige functie. In en rondom het nieuwe Seeligpark 
verandert het karakter van nuttig naar vermakelijk. 

De kern van Breda is lang geleden gebouwd op een 
zandheuvel die een meter of 5 hoger is dan de omge-
ving. Het gebied ten noorden (Vuchtpolder) en ten 
 westen (Gasthuisvelden) van die zandbult ligt een stuk 
lager. Een van de karaktertrekken van de Gasthuisvelden 
is dan ook dat water er altijd en op vele gebieden een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Dat was niet alleen tot 
voor kort te merken bij hevige regenval. 

De Mark en de Aa of Weerijs waren niet alleen de 
 belangrijke toe- en afvoerroutes voor handelsschepen, 
maar ook voor de brandstof turf, voor drink- en was water, 
en voor de verdediging van de stad. Later lagen hier alle 
zwem- en badgelegenheden voor de Bredanaars.



 
Op deze stadsplattegrond zijn 
de belangrijkste waterlopen bij 
de Gasthuisvelden te zien.

(1) 17e-eeuws eikenhouten gevelbord van Jan Koemans, 
die aan de Achterom een scheepstimmerwerfje had aan 
het nog min of meer bevaarbare water van de Gampel.

(2) Vlakbij waar nu de Markendaalseweg loopt, stroomde 
tot 1941 de Mark. Op het zuidelijke eilandje lagen enkele 
tuinderijen en bleekvelden van de wasserijen. 

De nuttige rivier

Bij gebrek aan goede wegen, een spoorweg, 
laat staan een luchthaven, vormde een rivier voor 
elke stad in de oudheid een bron van leven, werk 
en welvaart. Breda was dankzij de Mark, die een 
open verbinding met de zee had, gedurende vele 
eeuwen een welvarende stad. In de doorvoer- en 
overslaghaven werden tot in de 19e eeuw dagelijks 
veel producten gelost en geladen.

Aan de kades (ook de Jan van Polanenkade) dreef 
men druk handel. Op de zuidelijke eilandjes in de 
rivier werd groente verbouwd, wasgoed van de 
wasserijen gebleekt en vestigde zich de eerste 
internationale Bredase industrie (Machinefabriek 
Backer & Rueb). Langs de Gampel lagen timmer-
werkplaatsen en enkele scheepswerfjes.

Water- en windmolens aan de rivier voorzagen 
Breda van energie. Dit was voor die tijd een zeer 
innovatief systeem, dat steeds aan de eisen van 
de tijd werd aangepast. Ooit is de naam ‘Breda’ 
(breed water) met veel toekomstvisie bedacht. 
Het water heeft de stad veel gebracht.

1

2

3

(3) Tot de demping van de Mark in 
1941 werden er dagelijks vracht schepen 
gelost nabij de Seeligkazerne. 
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Kaart waarop de belegering van Breda tijdens de Tachtigjarige Oorlog staat afgebeeld. 

De groene vlakken zijn ondergelopen gebieden, zoals ten zuiden van de Gasthuisvelden (linksonder).

Verdedigingsmiddel

Breda speelde eeuwenlang een belangrijke rol 
in de verdediging van het land en de grond bij de 
vestingwerken was daar hard bij nodig. Thomas 
van Goor schreef hierover:

“[…] in ’t jaar 1543, ten tyde van Reynier Prins 
van Oranje, Heer van Breda, is begonnen  gebouwd 
te worden de groote Watermolen, wiens gelyk in 
de Nederlanden niet wordt  gevonden. Aan de 
Oost- zyde van de gemelde  Water-molen, in den 
Wal, legt de grote Sluis […] Door middel van deze 
Sluis kan men, in tyd van nood, ’t water der twee 
buiten de Stadt  vereenigde Rivieren, de Mark 
en Aa,  schielyck doen  steigeren, en ’t gansch 
 omleggend Landt overstroomen.” 

Het laten overstromen van land (inundatie) was 
tot aan de uitvinding van het vliegtuig een zeer 
 effectieve manier om land te verdedigen. Het water 
was precies diep genoeg om er veel last van te 
hebben als soldaat, maar te ondiep om met een 
boot te bevaren.

Bij vijandige dreiging konden sluizen worden 
 gesloten, waardoor een omvangrijk gebied buiten 
Breda overstroomde. Hierdoor was de benadering 
van de stad door een vijand vrijwel onmogelijk. 

Op deze uitsnede is de Grote Watermolen en sluis (1) goed zichtbaar. Verder zijn er maar liefst 
5 molens ingetekend, waarvan de Pelmolen aan de Jan van Polanenkade (2). Ook het riviertje 
de Gampel (3) en de Lange Gampelstraat (4) met de eerste bebouwing staan erop. Het met 
bomen begrensde vierkant (5) is het eerste militaire terrein met het Groot Arsenaal (6).

Verdedigen en verdienen

Gelukkig voor de Bredanaars waren er ook gere-
geld tijden van vrede. In die periodes waren de  
vele molens een goede bron van inkomsten voor 
het stadsbestuur. Hoog op de vestingwallen 
 stonden de windmolens, zoals de Leugenaar ten 
noorden van de Gasthuisvelden, het Fortuin ten 
zuiden ervan en de Pelmolen achter de Jan van 
 Polanenkade. Halverwege de 16e eeuw werd de  

Grote Water molen gebouwd. Hij was onderdeel van 
de plannen voor de stadsuitbreiding vanaf 1531.  
In de nieuwe stadswal kwam voor het scheepvaart-
verkeer op de Mark een toegangssluis. Bij vijandige 
dreiging kon die sluis worden gesloten, waardoor 
het zuidelijk gebied buiten Breda overstroomde 
en de vijand niet dicht bij Breda kon komen. Deze 
 watermolen is in 1563 voltooid onder Willem van  »  

1

2

3

4

5
6
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In 1687 werd het Graanpakhuis gebouwd en 10 jaar 
later daarachter een grut- en pelmolen (nu de 
parkeerplaats van het voormalige kadaster). 

Voor de brug over de 
sluis; links molen het 

Fortuin en rechts de GTS.

Oranje. Waar deze sluis vooral diende 
om schepen door te laten en Breda door 
inundatie te beschermen tegen de vijand, 
had de watermolen een heel ander doel. 
In de pacht overeenkomst stond dat aan 
de ene kant alléén hard graan (tarwe en 
rogge voor de bakkers) zou mogen worden 
gemalen. Aan de andere kant werd ‘zacht 
korenwerk’ (mout) voor bierbrouwers 
bewerkt. Gedurende vele eeuwen waren 
brood en bier voor de meeste Bredanaars 
dagelijkse kost. Bier (met weinig alcohol) 
was vooral nuttig, doordat er toen nauwe-
lijks bruikbaar drinkwater beschikbaar was.  

De bovenbouw kende drie verdiepingen. 
De middelste was gereserveerd voor de 
feitelijke eigenaar, de Heer van Breda.  
Op de tweede verdieping er beneden 
 bevonden zich de windassen. De bovenste 
verdieping heeft waarschijnlijk dienst-
gedaan voor opslag en het drogen van 
graan en mout. 

1

2

3

5
4

maalvloer

maalvloer

De Grote Watermolen lag over 
de doorgang voor het scheepvaart -
verkeer op de Mark. Er was een 
vloeddeur onder de molen (niet 
zichtbaar) en een wat verder 
gelegen verticale schuifdeur van 
de toegangssluis (1). Deze sluis kon 
men bereiken via een groten deels 
afgescheiden route tussen twee 
dammen (3 en 5). 

Reconstructie van de onder-
bouw van de watermolen met 
de maal vloer en de vier water -
raderen aan de door gangs sluis. 
Een maalkoppel aan de ene zijde 
voor hard graan en aan de andere 
zijde voor zacht koren.   

Oliemolen de 
Leugenaar met 

rechtsonder een 
bleekveld.
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Een spectaculaire duik in de kosteloze Volksbadplaats 
(1925). In 1929 is dit gesloten, doordat het rivierwater te 

riskant werd voor de gezondheid (o.a. de ziekte van Weil). 
Let op de schuttingreclame voor Kwatta en De Faam.

Zwemmen en baden

Tot ruim een eeuw geleden was recrea tief 
zwemmen nergens gebruikelijk. Zwembaden 
zoals we die tegenwoordig kennen, bestonden
niet, laat staan zwemles. Vanaf eind 19e eeuw 
kwamen er bij de Gasthuisvelden verschillende 
zwembaden voor de Bredanaars. De Badstraat 
in Oud-Boeimeer herinnert nog aan de rijke 
zwemgeschiedenis van deze buurt.
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Vanaf 1909 konden Bredanaars 
terecht in Zweminrichting 

Boeimeer (2) aan de Balfortstraat.

2

1

Op deze plattegrond uit 1875 is de 
Militaire zwemkom bij het Exercitie -
 terrein van de Veld  artillerie(1) 
ingetekend en ook de Stedelijke 
Zwem- en Bad inrichting (2) waar de 
Mark overgaat in de Singelgracht. 

De Militaire zwemkom (1) bij 
het exercitieterrein. Midden 
boven de witte huisjes, midden 
rechts de hooizolder.

Het in 1931 
geopende 
Gemeentelijk 
badhuis aan de 
Fellenoordstraat 
had aparte 
ingangen voor 
jongens (links) en 
meisjes (rechts). 
Vanwege de te 
hoge kosten is het 
gesloopt in 1974.
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Van1933 tot 1987 lag zwembad ’t Ei 
in het Burgemeester Van Sonsbeeckpark. 
Hier konden bezoekers vanaf 1954 voor 
het eerst in Breda gemengd zwemmen en 
zonnen. Sinds 2000 is hier het grotendeels 
overdekte Zwembad Sonsbeeck.
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De doorgetrokken Nieuwe Mark bij 
het voormalig kazerneterrein. Rechts 

het Groot Arsenaal dat nu door de 
Rooi Pannen wordt gebruikt. 

Eerste (voorlopig) ontwerp van 
de Fellenoordbrug, geïnspireerd op 
de voormalige Grote Watermolen 
die hier eeuwenlang stond.

Er komt een prachtige en heel levendige 
invulling van dit stuk Gasthuisvelden voor 
omwonenden en bezoekers van dit gebied.

Doortrekken rivier

In 1940-‘41 is de Mark gedempt 
vlakbij de plaats waar nu de 
Markendaalseweg ligt. In 1964 
volgde de haven, die in 2007 
weer is heropend. Sinds vorig 
jaar worden er serieuze plannen 
ontwikkeld om de oeroude bron 
van Breda weer te voorzien van 
stromend en bevaarbaar water, 
door de haven weer te verbinden
met de singel/Mark. Er komt een 
prachtige en heel levendige in -
vulling van dit stuk Gasthuis velden. 
Zowel voor de omwonenden als 
de vele nieuwe gebruikers van 
dit gebied. 

Er komen onder meer 7 nieuwe 
(loop-)bruggen en een aantal 
bestaande bruggen wordt aan-
gepast. Bij het ontwerp van de 
brug aan de Fellenoordstraat 
wil men aansluiten bij de grote 
 watermolen die hier stond.

43 42 VAN ONTBIEDEN NAAR ONTMOETENGASTHUISVELDEN



VAN 
BEDRIJVEN-
TERREIN 
NAAR 
LEEFGEBIED
--------

Breda was en ís een ondernemende handelsstad. 
Aan de Haagdijk, de Nieuwe Huizen, Jan van 
Polanen kade en langs de oevers van de Mark en 
de Gampel was vroeger veel bedrijvigheid. Je vond 
er wasserijen, ververijen, scheepstimmerwerfjes, 
molens een glas blazerij en een grote machine-
fabriek. Ook waren er instellingen voor de zorg.

Later kwamen er het belastingkantoor, de recht bank, 
het kadaster, het UWV en de Rabobank. Veel van 
deze gebouwen veranderen binnenkort van kantoor 
in woningen.



Een bedrijvige buurt

Naast het graanpakhuis van de Pel-
molen aan de Jan van Polanenkade 
lag de coöperatieve ‘IJsfabriek de 
Noordpool’. 32 slagers uit Breda, 
Princenhage, Teteringen en Ginneken 
lieten die in 1907 bouwen voor het 
fabriceren van ijs voor de koelkasten 
van hun slagerijen. 

NV Machinefabriek Breda 
(vh. Backer en Rueb)

In 1861 is op het noordelijk gelegen 
eiland in de Mark een ijzergieterij 
en machinefabriek gevestigd die 
vanaf 1870 ‘Backer en Rueb’ heette 
en sinds 1884 ‘NV Machinefabriek 
Breda’. Dit bedrijf was de oudste 
fabriek van enige omvang in Breda 
en internationaal bekend vanwe-
ge zijn stoomketels, die werden 
toegepast op stoomtrams en ran-
geerlocomotieven. Deze werden 
geëxporteerd tot in Zuid-Afrika en 
Nederlands- Indië. De ligging op het 
eiland was lang ideaal, aangezien 
er daardoor veel laad- en losmoge-
lijkheden voor de schepen waren. 
Wegens ruimtegebrek en overlast 
verhuisde de Machinefabriek in 
1928 naar de Crogtdijk, nu de 
Backer en Ruebweg. 

Stoomwasserij ‘De Zon’
aan de Bleekstraat (1960).

Eiland met Machinefabriek Breda, vanuit 
het noorden (nu Markendaalseweg). 

Machinefabriek 
was internationaal 
bekend vanwege 
o.a. de productie 
van stoomketels.
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Fabricagehal van 
Machinefabriek Breda.
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Haagdijk

Sinds de middeleeuwen is de Haagdijk de belangrijke 
verbindingsroute tussen de stad en het westen.
Duizenden reizigers, boeren, pelgrims en handels-
lieden konden alleen via de Haagdijk en de Tolbrug 
het in veel opzichten aanlokkelijke Breda bereiken. 
Over de toen nog brede Mark was nergens anders 
in de nabijheid een oversteek mogelijk. En waar 
druk verkeer is, vindt handel plaats. Van oudsher 
vind je hier dan ook winkels en bedrijfjes, en vele 
cafés en eet- en slaapgelegenheden. Want bij 
gebrek aan snelle vervoersmiddelen was er lange 
tijd geen sprake van dagjestoeristen. Op en om de 
Haagdijk was er elke dag veel bedrijvigheid. 

Ook vandaag de dag is de Haagdijk een bruisende 
en diverse mix van ondernemerschap. De nieuwe 
invulling van de Gasthuisvelden betekent ook hier: 
nieuwe klandizie, nieuwe reuring. 
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Nieuw bedrijventerrein
  
Door het dempen van de Mark vanaf 1941 ont-
stond een 16 hectare groot nieuw bedrijventerrein. 
Allereerst langs de nieuw aangelegde Marken-
daalseweg. Hier verschenen allerlei werkplekken, 
zoals Garage Vriens, de Boerenleenbank (later de 
Rabobank), het GAK (later UWV), het kadaster en 
het politiebureau. 

Ook in het westelijk deel van de Gasthuisvelden 
werden grote gebouwen weggezet waar veel 
mensen werkten en ontboden werden, zoals het 
belastingkantoor en de rechtbank.

Door het dempen van de 
Mark vanaf 1941 ontstond 

een 16 hectare groot 
nieuw bedrijventerrein.
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Na de demping van de Mark in de 
 jaren ’40 was er geen sprake meer van 
een eiland. In de jaren ’50 kwam er in 
de knik van de nieuwe Markendaalse-

weg een noodpost kantoor. Vanaf 1960 
was hier het hoofd bureau van politie 

gevestigd tot de sloop in 2001.

Het handelsgebouw Vermijs 
waarin de Boerenleenbank 
(later Rabobank) was gevestigd 
van 1967-2017.

Het GAK-gebouw (later UWV) 
op de plaats waar eerder 
Garage Vriens was gevestigd.

Nieuwbouw van het 
Kadaster in 1976.

In 1968 is aan de Gasthuisvelden het 
belastingkantoor gebouwd. Het heeft 
er bijna 50 jaar dienstgedaan tot de 
verhuizing van de dienst naar het 
nieuwe stationsgebouw. 

Een andere bedrijvige locatie was 
de rechtbank die in 1986 aan de 
Sluisstraat werd gevestigd. In 2018 
verhuisde de rechtbank naar de 
Stationslaan/Belcrumweg.
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De Teruggave

28 januari 2018 was de Open dag in De Teruggave. Deze naam 
voor het voormalige belastingkantoor drukt treffend de nieuwe 
(tijdelijke) functie uit: dit gebouw wordt, net als de rechtbank 
en het Seeligterrein teruggegeven aan de Bredanaars.

Sinds de opening hebben er al vele activiteiten en bijeen
komsten plaatsgevonden.Het begon met de Cultuurnacht 2018 
(gevolgd door die in 2019). In december 2018 was het festival 
‘We are food’. Dagelijks was er een voedselactiviteit in en om 
De Teruggave. Dat begon met de opening van het popup 
restaurant RAVANELLO op de begane grond en ging door tot 
de hoogste oliebollenkraam op de zesde verdieping. 

Inmiddels wordt De Teruggave tijdelijk verhuurd aan enkele tien
tallen bedrijfjes en organisaties die iets terug doen voor andere 
gebruikers in het gebouw of voor de omliggende buurten.

Cultuurnacht 2018 

We are food

Van werken naar wonen

Bekende gebouwen aan de Marken
daalseweg, zoals het UWV en de 
Rabobank, zijn/worden gesloopt om 
plaats te maken voor veel nieuwe 
woningen waar behoefte aan is in 
de stad. Daarmee verandert dit 
deel van de Gasthuisvelden behoor
lijk van karakter. De Markendaalse
weg zal er een stuk levendiger door 
worden, ook na 6 uur ‘s avonds.

Op de locatie van het UWV-
gebouw komen 160 woningen.

Op de plaats van het voormalige Rabo -
bankgebouw komen nu 123 woningen.
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Het gebied waar nu de woonbuurt Gerardus Majella 
ligt, wordt al lang bewoond. Deze buurt heeft 40 jaar 
geleden al een flinke karakterverandering meegemaakt. 
De komende jaren zal er aansluiting  worden gezocht 
met de ontwikkelingen in de rest van de  Gasthuisvelden.

Het gebied ten zuiden van de Haagdijk staat vanouds 
bekend als ‘de Gampel’. Die naam uit 1295 verwijst naar 
één van de twee riviertjes waarmee de Weerijs in de 
Mark uitmondde. Langs de Gampelstraat werden in 1673 
de zogenoemde ‘Antwerpse barakken’ gebouwd als huis-
vesting voor de soldaten. Vanaf de jaren ’10 in de vorige 
eeuw is de  overige bebouwing ontstaan. De meeste tijd 
was de Gampel letterlijk de rafelrand van Breda.

In de jaren ’70 is de buurt deels gesloopt en weer  opge -
bouwd, en deels gerenoveerd. De stigmatiserende naam 
‘de Gampel’ veranderde in Gerardus Majella. Het volkse 
karakter is nu een stuk afwisselender. Er wonen mensen 
van alle leeftijden en culturen.

VAN VOLKS 
NAAR 
VARIATIE
--------



Het begin

De ‘Antwerpse barakken’ aan de Gampel-
straat (een zijstraat van de Haagdijk) 
 dienden eerst als huisvesting voor de 
 soldaten en vervolgens tot begin 20e eeuw 
als onderkomen voor de allerarmsten. 
De ligging van dit onaanzienlijk buurtje 
tegen het centrum van de stad was de 
 gemeentebestuurders een doorn in het 
oog. In 1920 drongen ze er bij de NV Volks-
huisvesting op aan om hier woningen te 
gaan bouwen. De woningen aan de Lange 
Gampelstraat waren bestemd voor de 

‘sociaal achterlijken’, zoals die destijds 
weinig verhullend werden  genoemd.  
Met de nieuwe woningen richtte men zich 
op de middenklasse. Dat is er nooit van 
gekomen. 
De kwaliteit van de woningen was gering 
en ook de grond waar ze op stonden was 
niet ideaal. De relatief laaggelegen buurt 
kon zware regenbuiten niet verwerken en 
de straten (en woningen) stonden geregeld 
blank. Er werd veel verhuisd, maar vrijwel 
altijd binnen de buurt.

 
De ‘Antwerpse barakken’ aan de Gampelstraat. 
Ze waren opgetrokken van hout- en metselwerk, 
en bestonden slechts uit een woonkeuken met 
één venster. Het ‘toilet’ was buiten.
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Bouw van ‘de Gampel’ in de 
jaren ’20 van de vorige eeuw.

Bij flinke regenbuien 
liepen de straten (en 

woningen) onder.

‘Duurste’ buurt van Breda

Een van de sterkste staaltjes van gemeentelijke 
‘window dressing’ komen we tegen in de buurt die 
eeuwenlang bekend stond als ‘de Gampel’. Het ge-
biedje bij de Haagdijk werd al in 1295 zo genoemd.  
De Gampel was namelijk een van de twee takken 
waarmee de Weerijs in de Mark uitmondde (de 
andere was de noordelijker gelegen Donck).  
Ze liep ten zuiden van de Haagdijk. 

Hoewel de woningen er van meet af aan heel pover 
waren, kregen de straten er de duurste en ronkend-
ste namen van Breda, zoals Koningstraat, Stad-
houders traat, Gravenstraat, Landsheerstraat, Oranje 
Nassau plein en Wassenaarstraat. Ook de machtige 
Jan van Polanen en zijn achtereenvolgende echt-
genotes Oede van Hoorne en Machteld van Rotse-
laer kregen een straat (de laatste is later van naam 
 veranderd). Net als Odilia van Salm, de moeder van 
Johanna van Polanen die door haar huwelijk de 

Nassaus naar Breda bracht, en René van  Chalon 
(Reinierstraat) die de naam (en de kleur!) Oranje 
aan ons koningshuis verbond. Een oude  zijstraat 
van de Haagdijk heette eeuwenlang  Gampel-
straat. De naam komt al voor in 1415 en was een 
van de oudste straatnamen in Breda. Hier werden 
de eerste woningen in deze buurt weggezet: 
de Gampelse of Antwerpse barakken.

Toen de volksbuurt in de jaren ’70 werd gere no- 
veerd, dacht men de status wederom te kunnen 
verheffen door de in Breda stigmatiserende naam 
‘Gampel’ te vervangen door Gerardus  Majella 
(naar de kerk die hier stond). Heel consequent 
werden de Lange en Korte Gampelstraat sinds-
dien Pelmolenstraat genoemd. Een letterlijk 
nogal  misplaatse naam, aangezien de oude 
 pelmolen een flink stuk verder stond bij de Jan 
van Polanenkade.  
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De heilige voetbalgrond 
van de Gasjes
 
De Gasthuisvelden zijn voor elke voet-
balliefhebber heilige grond. Niet alleen 
omdat het oude NAC-stadion hier lag, 
maar vooral doordat hier de beste 
 Bredase voetballers hebben  gewoond 
en gevoetbald. 

Toen de ‘Gasjes’ nog een uitgestrekt 
speelterrein was aan de rand van de 
Gampel, zag je hier dagelijks jonge-
tjes voetballen, van wie er velen in 
het eerste elftal van NAC gespeeld 
hebben, zoals Frans, Karel en Herman 
Bouwmeester, Lou van der Linden, 
Daan Schrijvers, Jan Bogers, Kees 
 Rijvers, Hein van Gastel en Ton Lokhof. 
Velen van hen speelden ook in het 
 Nederlands elftal. 

NAC-1 1962-‘63. Van links naar rechts (de 6 onderstreepte spelers zijn internationals): 
Theo Laseroms, Jan van Hoogenhuizen, Adrie Pelkmans, Kees Kuijs, Peter van de Merwe, Daan Schrijvers.

Zittend vlnr: Wim Groenewegen, Kees Rijvers, Leo Canjels, Jacques Visschers, Hein van Gastel.Volks en eensgezind

Vele eeuwen kende de Gampel een hechte,  sociale 
structuur. Een volksbuurt bestaat grotendeels uit 
hechte families. Veel kinderen bleven er als ze 
trouwden ook wonen. Het leven speelde zich (ook 
al door de grote gezinnen in kleine woningen) voor 
een groot deel op straat af. Soms moest er even 
geknokt worden, maar meestal zocht men elkaar 
op voor de gezelligheid en een biertje. In de 
Gampel dikwijls veel biertjes, want rondom de buurt 
waren veel cafés. Alleen al op de Haagdijk meer 
dan 30. Drankgebruik accepteerde men van elkaar. 
Alleen de buitenwereld werd flink gewantrouwd. 
De gemeente voorop.

De sociale controle was er altijd sterk aanwezig. 
Mensen wisten alles van elkaar, en men lette op 
elkaars kinderen en de ouderen. Vrouwen waren  
de spil van het gezin. De kinderen gingen allemaal 
naar dezelfde school en ‘de club’ (het buurthuis).

  
Wel heerste er lang veel armoe. Een oud-bewoner 
herinnert zich nog levendig:
“We woonden met zijn twaalven in een klein huisje. 
Ik sliep samen met een paar broers en zussen in 
één bed onder wat oude dekens. Mijn vader had 
vanwege suikerziekte geen benen meer en kon niet 
werken. Bijstand bestond toen nog niet, dus als er 
geen inkomsten waren, had je niets. Gelukkig kreeg 
ik soms op school tussen de middag wat te eten. 
Douchen mochten we één keer per week in het na-
bijgelegen badhuis. Als er op school een medisch 
onderzoek was, zagen ze dat ik geen onderbroek 
droeg en de grote gaten in mijn sokken. Je schaam-
de je kapot af en toe.”

Overigens waren er in de Gampel drie klassen 
huizen: kleine huisjes met het toilet buiten, grotere 
arbeidershuizen en grote ambtenarenwoningen 
(zoals aan het Oranje Nassauplein).
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Stadsvernieuwing

Na 1945 verpauperde de buurt. Toen de NV Volks-
huisvesting er in 1964 geen brood meer in zag, 
wilde de gemeente de Gampel slopen om er kan-
toren te bouwen en er een grote ontsluitingsweg 
voor het snel toenemend verkeer aan te leggen. 

In 1970 werden de eerste huizen dichtgemetseld. 
De bewoners wilden hun buurt echter behouden 
en protesteerden veelvuldig. Bovendien was niet 
meteen duidelijk waar ze heen moesten, want er 
was op dat moment een groot woningtekort in 
Breda en nieuwbouwwoningen waren te duur voor 
hen. De buurt verloederde snel, want elke vrijge-
komen woning werd dichtgemetseld. Jongeren 
staken er flink wat in brand. 

Uiteindelijk kwam er, net als in veel Nederlandse 
gemeenten in die tijd, een plan voor stadsvernieu-
wing. In deze buurt hield dat in: het renoveren van 
de betere woningen, en sloop en nieuwbouw van 
betaalbare woningen. Het duurde 10 jaar voor 
alles was uitgevoerd. Daarna sloopte men ook de 
Gerardus Majellakerk, waarnaar de buurt net was 
genoemd, net als het oude buurthuis. Op de plaats 
van de kerk verrees een nieuw buurthuis. In de 
 parochietuin werd het kantoor van het  Kadaster 
gebouwd. 

Oud-bewoners en nieuwe bewoners moesten een 
tijdje wennen aan de nieuwe situatie. De winkel 
op de hoek, de volkstuintjes en de vele werk-
plaatsen waren verdwenen. Ook op straat was het 
minder levendig en ‘ons-kent-ons’ dan voorheen. 
 Voetballen gebeurt niet meer op de uitgestrekte 
‘Gasjes’, maar in een voetbalkooi. En buiten spelen 
vindt elke nieuwe generatie kinderen leuk.

De oude cultuur is in sommige delen van de 
 Gerardus Majella teruggekeerd. De oudere bewo-
ners zijn langzaam gehecht geraakt aan hun 
nieuwe huis, dat hoe dan ook een stuk comforta-
beler is. Intussen wonen er mensen van alle leef-
tijden en culturen. Dat is pas een voorbeeldige 
stadsvernieuwing!

Combinatie van nieuwe en 
gerenoveerde woningen.

Voetballen gebeurt niet meer op 
de uitgestrekte ‘Gasjes’, maar in 

een voetbalkooi. En buiten spelen 
vindt elke nieuwe generatie 

kinderen leuk.
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Een levendige buurt met toekomst 

De afgelopen jaren is er al het nodige veranderd 
in de Gerardus Majellabuurt. Er zijn inmiddels veel 
nieuwe mensen komen wonen, uit andere plaatsen 
in Breda, Nederland of de wereld. Ook jongere 
mensen vinden er hun plek. Ze kijken vaak op een 
frisse manier tegen deze buurt aan en vinden het 
fijn om lekker dicht bij het centrum te wonen. Ze 
beschrijven het straatbeeld in de buurt als afwis-
selend: van volks tot klassiek en van hip en modern 
tot nostalgisch. 

De Fellenoordstraat trekt nu letterlijk een scheids-
lijn tussen de Gerardus Majellabuurt en Seelig-zuid. 
Daardoor lijken het nu nog twee aparte werelden, 
maar het wordt één geheel, met een mooi park 
aan het water. Voorheen gesloten en op afstand 
voor bewoners, in de toekomst open en gastvrij 
voor iedereen.   

De komende tijd worden er gesprekken gevoerd 
met bewoners om kennis te maken en te ontdekken 
wat er leeft in de buurt. Ze worden uitgenodigd 
om mee te denken over de ontwikkelingen in het 
gebied, want er gaat echt iets veranderen waar 
ook zij van kunnen profiteren!

De gemeente, ondernemers, bewoners, woning-
cor poratie en politie hebben samen een wijkagen-
da opgesteld met belangrijke onderwerpen waar 
de  komende tijd samen met bewoners aan wordt 
 gewerkt. Ook is er een Buurtpunt geopend aan de 
Fellenoordstraat 3, waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en terecht kunnen voor vragen en advies. 

Al die initiatieven zijn erop gericht om de buurt 
een mooie toekomst te geven voor de huidige en 
nieuwe bewoners.

De ontwikkeling van de Gasthuis velden biedt 
ook mooie kansen voor de Gerardus Majellabuurt 
en aangrenzende rechtbankbuurt. Bewoners, 
onderwijs, ondernemers en de gemeente gaan 
verkennen welke kansen dat zijn en hoe die 
kunnen worden gerealiseerd.

Een voorbeeld van samen werken aan de toekomst. 
Ontwerper en buurtbewoner Stef Goedhart laat zien 
hoe de bestaande wijk en het te ontwikkelen gebied 
met elkaar zouden kunnen worden verbonden. 
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De Gasthuisvelden bestaan uit twee delen: het te 
 ontwikkelen gedeelte (met rechtbank,  belastingkantoor, 
Seeligkazerne, UWV, Kadaster) en de bestaande  woon -
buurten eromheen. Het effect van de gebiedsontwikkeling
slaat op een groter gebied en zelfs op de hele stad, 
dus daar wordt ook rekening mee gehouden. 

WELKOM 
IN DE 
GASTHUIS-
VELDEN
--------



Rivier De Mark
•  Verdiepen en 

bevaarbaar maken

Hooiloods

Militaire woningen 
‘de witte huisjes’

Gerardus Majellabuurt
•  Ongeveer 1.000 

huishoudens

De Teruggave
• Voormalig belastingkantoor
• Open vanaf september 2018
•  Tijdelijk verhuurd aan 

ongeveer 30 bedrijven
•   Iets terug doen voor elkaar  

of de buurt

Voormalig kadaster
• Woningbouwlocatie 
•  Voorzieningen op de 

begane grond

Voormalige rechtbank e.o.
• Woningbouwlocatie

Haagdijk en 
Nieuwe Haagdijk
•  Ongeveer 100 

ondernemers

Buurtpunt

Voormalig UWV-gebouw
• Woningbouwlocatie 
•  Voorzieningen op de 

begane grond

Rivier De Mark
•  Doortrekken van bevaar baar 

tracé langs campus en over 
toekomstig stadspark

Seelig-zuid
•  Oppervlakte 5,5 hectare
• Kazerneterrein
•  Toekomstige bestem ming  

stadspark

De Rooi Pannen
•  Historische panden 

gerestaureerd en verbouwd
•  MBO onderwijscampus:  

horeca, toerisme en vrije tijd
•  Onderwijshotel- en restaurant 

in Groot Arsenaal

Groot Arsenaal
•  Onderwijshotel  

en restaurant
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Van overheid naar openheid

De verandering in de Gasthuisvelden betekent 
vooral een wijziging van functie van de vrijkomen-
de gebouwen. In de recente geschiedenis lag er 
tussen de wijk Fellenoord en de singel een strook 
met grote gebouwen van overheidsdiensten. 
Dat maakte het gebied ook zo besloten. 
Maar de rechtbank en het belastingkantoor zijn in 
de periode 2015-2018 verhuisd naar de spoorzone. 
Het UWV-kantoor en het Kadaster hebben al langer 
hun kantoorfunctie verloren. Ook Defensie is haar 
activiteiten binnen Breda gaan concentreren op 
de Trip van Zoudtlandtkazerne en het kasteel. De 
gelegerde eenheid op Seelig-zuid is de verhuizing 
naar elders aan het voorbereiden. 

Al deze panden en plekken vragen om een nieuwe 
invulling. De werkgelegenheid wordt behouden 
voor Breda, maar wordt op geschiktere plaatsen 
ondergebracht. Dat betekent dat er geen belang-
stelling meer is om de leegkomende panden als 
kantoor te gebruiken. Er wordt nog wel op een 
 moderne manier gewerkt in de Teruggave. 

Ook bij De Rooi Pannen steken de leerlingen 
de handen uit de mouwen voor een gastvrije 
 ontvangst van bezoekers in restaurant en hotel. 
Maar vooral zien we een belangstelling om in 
de Gasthuisvelden te gaan wonen. Dat past in 
de trend van de laatste jaren voor het wonen in 
 binnensteden. Dat gaat gepaard met de trend 
dat er in vergelijking met vroeger steeds minder 
mensen in één woning leven. Dat alles maakt dat 
er in de Gasthuisvelden meer woningen bij zullen 
komen en daarmee de dichtheid en diversiteit van 
zowel bevolking als bebouwing zal toenemen.  

Kortom, met de nieuwe openheid in het gebied 
gaat het tegelijk drukker en levendiger worden 
binnen de singels van Breda. Nieuwe buren, 
nieuwe contacten, nieuwe dynamiek gecombi-
neerd met bestaande kracht wordt samen één 
wijk. Het gaat ook mooier worden door alle 
 ingrepen, want er zal een stukje binnenstad bij-
komen waar veel Bredanaars plezier aan kunnen 
beleven en trots op zullen zijn.
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Vragen of meer weten?

Stuur een e-mail naar gasthuisvelden@breda.nl

Volg de Gasthuisvelden op www.facebook.com/gasthuisvelden
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