Breda als residentiestad van de Nassaus
Een van de grootste residentiesteden in de Nederlanden in het begin van de
zeventiende eeuw
Gerard Otten

Breda heeft een rijke geschiedenis. Getuigen daarvan zijn onder andere de oude binnenstad
en de Grote Kerk. Deze geschiedenis is (ook ruimtelijk) voor een groot gedeelte bepaald door
de Nassaus en de Oranje-Nassaus. De laatste tijd staat de geschiedenis van de ruimtelijke
ontwikkeling van Breda meer in de belangstelling. We focussen ons daarom nu op de
geschiedenis van Breda als residentiestad, een aspect van de Nassaugeschiedenis dat tot nu
tot onderbelicht is gebleven. Door alle bekend feiten opnieuw op een rijtje te zetten ontdekken
we nieuwe verbanden.
Breda heeft zich ontwikkeld van een bescheiden burchtstad naar een vroegrenaissance
residentiestad en uiteindelijk naar de huidige groene gemeente. De meest interessante
ontwikkeling is die van de vroegrenaissance residentiestad, een boeiend ruimtelijk
experiment. Graaf Hendrik III bracht de renaissance vanuit Italië mee naar Breda. Voor het
eerst sinds de Romeinen greep de mens tijdens de renaissance grootschalig in in het
natuurlijke landschap. In deze tijd werd de moderne stedenbouw uitgevonden. Breda was
(afgezien van de grote residentiesteden Brussel en Den Haag) tot 1625 een van de grootste
residentiesteden in de Nederlanden. Verder onderzoek naar dit interessante fenomeen is
noodzakelijk. De landgoederenlandschappen in Holland, in de omgeving van Den Haag,
Amsterdam en Utrecht, dateren uit de periode van de Tachtigjarige Oorlog en daarna.
De ontwikkelingen in en rond Breda onder koning-stadhouder Willem III waren meer
bescheiden, maar toch nog belangrijk. Anderen hebben op deze structuren voortgebouwd. Zo
ontstond rond Breda een uitgebreide landgoederenstructuur.

De Nassaus en Breda
Graaf Engelbrecht I van Nassau trouwde in 1403 met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda en
van de Lek en erfgename van talrijke heerlijkheden in Holland, Brabant, Henegouwen, Utrecht en
Zeeland. Door dit huwelijk begon de opkomst van het huis Nassau in de Nederlanden. De Nassaus
behoorden tot de hoge adel. Engelbrecht I, zijn zoon Jan IV en zijn kleinzoon Engelbrecht II
bekleedden belangrijke functies in dienst van de hertog van Brabant en daarna de hertogen van
Bourgondië. Filips de Goede, hertog van Bourgondië, legde de basis voor de Nederlanden als
eenheidsstaat. Een groot deel van hun tijd verbleven de Nassaus dus aan het Brabantse of
Bourgondische hof of waren zij ergens onderweg om oorlog te voeren. Breda was echter hun
belangrijkste thuisbasis en het aanzien van de stad was belangrijk voor hun machtsontplooiing.
Een naam om te onthouden is die van graaf Hendrik III (1483-1538), neef en opvolger van
Engelbrecht II. Zijn carrière was nog schitterender dan die van zijn voorgangers: ridder in de Orde van
het Gulden Vlies, stadhouder van Holland en Zeeland en raadsman en opperkamerheer van keizer
Karel V in Spanje. In dienst van de keizer bezocht hij ook Italië. Hij besteedde veel aandacht aan de
verfraaiing van zijn paleizen en het verzamelen van kunst. Hij had een paleis op de Koudenberg in
Brussel, vlak bij het paleis van de hertogen van Brabant. Hij heeft de stedenbouwkundige
ontwikkeling van Breda zwaar beïnvloed.
Zijn zoon René van Chalon was slechts kort heer van Breda en werd opgevolgd door Willem van
Oranje. Als Vader des Vaderlands is hij natuurlijk een heel belangrijke figuur geweest in de
geschiedenis van Nederland, maar in Breda heeft hij weinig sporen nagelaten. Waren de Nassaus en
de Oranje-Nassaus aanvankelijk al heel belangrijk, na de Tachtigjarige Oorlog hadden de Oranjes
een positie die bijna aan die van een staatshoofd gelijk was.
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De zoons van Willem van Oranje, Filips Willem en Maurits, hebben, midden in de Tachtigjarige
Oorlog, Breda verder uitgebouwd als residentiestad. Daarna echter ligt het zwaartepunt van de macht
voor de Oranje-Nassaus definitief in Den Haag. Alleen koning-stadhouder Willem III (1650-1702)
heeft nog zijn stempel gezet op Breda.

Hendrik III en de vroege renaissance
Hendrik III erfde in 1504 van zijn oom Engelbrecht II Breda als een burchtstad, omringd door
middeleeuwse stadsmuren. De Onze-Lieve-Vrouwekerk was al in aanbouw vanaf 1410. De burcht
was gemoderniseerd en aangepast aan de toen moderne vuurwapens door Jan IV. Dit is het beeld
dat we zien op het schilderij van Breda van rond 1520.

Breda in 1520, omringd door stadsmuren, met op de achtergrond de burcht zoals graaf Hendrik III van Nassau die erfde van
zijn oom Engelbrecht II. We zien hier een nog geheel middeleeuwse stad. (Collectie Breda’s Museum)

De graaf wilde de burcht van Breda en de stad verder uitbouwen om daarmee de andere leden van
de hoge adel de ogen mee uit te steken. Hij had bovendien rondgereisd in Frankrijk, Spanje en Italië
en daar kennis gemaakt met de nieuwe stijl van de renaissance. Even na 1530 begon Hendrik III met
een enorme bouwcampagne in Breda. Hiermee introduceerde hij de renaissance in de Nederlanden.
Om te beginnen liet hij een nieuw paleis bouwen op de plaats van de oude burcht. Dit is echter maar
gedeeltelijk gereed gekomen. Het paleis werd omgeven door een citadel (een ‘palazzo in fortezza’) en
buiten de citadel liet hij een renaissance tuin aanleggen in vierkante perken naar Italiaans voorbeeld,
het Valkenberg. Vóór het kasteel legde hij een piazza aan naar Italiaans model en een as, gericht op
de stad. In Italiaanse tuinen zien we vaak zo’n as, beplant met bomen, die aanloopt op een poort in
de vorm van een Romeinse triomfboog.
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Een gedeelte van de verdedigingswerken rond het paleis van graaf Hendrik III, met daarvoor een ‘piazza’ naar Italiaans model.
De aanleg hiervan is later verstoord door het gebouw dat in stippellijnen is aangegeven. Vanuit de stad vormt een bomenlaan
de toegang tot de ingangspoort van het Kasteel. Deze heeft de vorm van een Romeinse triomfboog. Omdat alles in een
bestaande situatie moest worden gewrongen, is de aanleg niet perfect symmetrisch. Tekening: Co van Griensven, Bureau
Stedenbouw en Landschap, gemeente Breda.

Het Kasteelplein is dus een klein stukje Italiaanse stedenbouw in Breda. De graaf voltooide de Grote
Kerk en liet hieraan de Prinsenkapel bouwen. Hij richtte in de kerk twee grafmonumenten op ter ere
van zijn geslacht, het laatgotische en het vroegrenaissance.
De Nassaus behoorden tot de hoge adel. Adellijke geslachten met een meer bescheiden machtsbasis
bouwden in Breda een hofhuis of adellijke woning om dicht bij het hof van de Nassaus te kunnen zijn.
Deze staan voor het merendeel aan de rustige straten in de binnenstad, zoals de Cingelstraat, de
Catharinastraat, de Sint Janstraat en de Nieuwstraat.

Een reconstructie van Breda in 1590, dus na de aanleg van de stadswallen door graaf Hendrik III. In het noorden van de stad
het paleis van de graaf, omringd door vestingwerken, met ten zuiden daarvan de ‘piazza’. Breda was nu een echte
residentiestad volgens de modernste renaissance-opvattingen. Tekening: Paul van Gils.
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De stad werd omgeven door nieuwe vestingwerken met aarden wallen, hoekbastions en stenen
blokhuizen waar kanonnen in geplaatst konden worden. Vestingwerken waren in deze tijd geen
overbodige luxe. De Bourgondiërs waren voortdurend in oorlog met de Geldersen. Bovendien waren
er bloedige binnenlandse conflicten.
Buiten de stad liet de graaf het Mastbos aanleggen. Dit had nog een onregelmatige vorm en werd nog
niet doorsneden door dreven. Hij kocht ook het reeds bestaande Liesbos. Bij al deze werkzaamheden
werd een belangrijke rol gespeeld door architecten en landmeters. De Nassaus hadden buiten de
stad hoeves in eigendom, die voor een groot deel van hun inkomsten zorgden. Tegenwoordig heten
ze vaak ‘Prinsenhoeve’. Waarschijnlijk dienden deze grote boerderijen ook als steunpunt voor
jachtpartijen in de bossen en op de waranden.
De adellijke geslachten die in Breda hun hofhuizen bouwden hadden vaak elders een kasteel, zoals
bijvoorbeeld in Brecht en in Dussen. Enkele van deze geslachten hebben in de omgeving van Breda
een nieuw slotje gebouwd. Het bekende kasteeltje Bouvigne dateert in aanleg uit deze tijd. De
kasteeltjes van de Emer, IJpelaar, Grimhuizen en Daasdonk hebben de storm der tijden niet
overleefd. Over de tuinen en dreven rond deze kasteeltjes is weinig bekend.

Filips Willem en Maurits: een landschapsontwerp van allure
Willem van Oranje was getrouwd met Anna van Buren. Hij legde het Annabos achter Ulvenhout aan,
dat haar naam draagt. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wierp Willem van Oranje zich op als de leider
van de opstandige Nederlanden. Toen hij in Delft werd doodgeschoten was Breda in handen van de
Spanjaarden, zodat de prins niet begraven kon worden in de grafkapel van zijn geslacht. Hij werd
begraven in de Nieuwe Kerk in Delft, sindsdien het mausoleum van de Oranjes.
Zijn zonen Filips Willem en Maurits hebben rond Breda opvallende landschappelijke structuren
aangelegd in de vorm van rechte lijnen, rechthoeken, vierkanten, ruiten en sterren. Van het Mastbos
en het Liesbos zijn verschillende opmetingen uit deze tijd bewaard gebleven, soms zelfs voorzien van
schetslijnen voor toekomstige ontwikkelingen. Het gaat hier om een park- en landschapsontwerp van
allure. De rechte lijn symboliseerde uiteraard de macht van de heer en de triomf van de mens over de
natuur. De Nassaus en de Oranjes wilden pracht, praal en aanzien en dat herkennen we nu nog.
Deze kunstmatige structuren contrasteerden in die tijd sterk met de natuurlijke structuren van
heuveltjes, kronkelende beken, beekdalen en licht slingerende wegen.
De oudste zoon, Filips Willem, werd naar Spanje gevoerd en daar katholiek opgevoed. Sinds 1596
woonde hij weer in de Zuidelijke Nederlanden. In 1609 werd het Twaalfjarig Bestand getekend, een
tijdelijke vrede tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Op 12 juli 1609 hield Filips Willem
zijn plechtige intocht in Breda. Al meteen liet hij het Valkenberg opknappen. In een van de perken
werden zijn initialen aangebracht: PON (Philips Willem van Oranje-Nassau). In andere perken
stonden de wapens van hem en zijn vrouw. In 1611 kocht Filips Willem via een tussenpersoon het
slotje Bouvigne bij het Mastbos. Het werd voorzien van een formele tuinaanleg (ook in ruitvormige
perken) en grachten. Rond het kasteeltje werd een rechthoekige structuur van dreven aangelegd die
nog steeds opvallend het Markdal in steekt. De Bouvignelaan, vóór het kasteeltje, is georiënteerd op
de Grote Toren en maakt ook onderdeel uit van deze rechthoek. De Bouvignedreef in het Mastbos is
later verlegd. Het is een as van meer dan een kilometer lang, die onderdeel uitmaakt van het
assenstelsel van Bouvigne. Vanaf 1612 ging de prins systematisch grond kopen in de Belcrum, vlak
ten noorden van het kasteel, waarschijnlijk met de bedoeling ook hier een jachtgebied in te richten.
Filips Willem werd in 1618 als heer van Breda opgevolgd door zijn jongere broer Maurits. Meteen al in
1619 liet deze het Liesbos vergroten. Dit bos werd doorsneden door twee dreven, één noord-zuid en
één oost-west. De omtrek was nog niet zo regelmatig als bij latere bossen.
De Hoeve in het Hout aan de huidige Dr. Batenburglaan was vanouds een domeinhoeve van de
heren van Breda. Waarschijnlijk diende de hoeve dus ook als recreatief verblijf voor de Nassaus en
de Oranjes. Bij de hoeve lag een kaatsbaan, het Balveld en rond de hoeve werden in de eerste helft
van de zeventiende eeuw dreven aangelegd.
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Het Ruitenbos bij de Hoeve in het Hout bij Princenhage had werkelijk de vorm van een ruit (vierkant). Het viel daarmee, te
midden van het middeleeuwse landschap met bochtige wegen en perceelsgrenzen, onmiddellijk op. Uitsnede uit de kaart van
de belegering van Breda in 1624-1625 door Jacques Callot.

In 1620 werd in de buurt van deze hoeve een bos geplant in de vorm van ruiten, vierkante perken.
Het werd daarom ook het Ruitenbos genoemd (later verbasterd tot Ruitersbos). Het was niet groot,
slechts zo’n tweehonderd bij tweehonderd meter, maar het was een opvallend element in het
landschap. Dit bos bestaat helaas niet meer. De Dr. Batenburglaan vormt een lange as vanuit de
Hoeve in het Hout richting Princenhage.

Een prachtige ets van de stad Breda, gezien vanuit het noorden in 1651, door Abraham Santvoort. Rechts het Speelhuis op
een heuvel en de rivier de Mark. Midden over de afbeelding de huidige Speelhuislaan, de toegang tot het Speelhuis vanuit de
stad en het Kasteel. Op de achtergrond de stad met de Grote Kerk en talrijke torenspitsen van kerken, kapellen en hofhuizen.
(Collectie Breda’s Museum)

In 1621 werd in opdracht van de prins op een zandkop in Belcrum het Speelhuis gebouwd. Hier om
heen werd een wildpark aangelegd in de vorm van een sterrenbos. Vanuit het Speelhuis liepen
dreven alle kanten uit, waarvan er één was georiënteerd op de Grote Toren. De toegangsweg vanaf
het kasteel tot het Speelhuis bestaat nog steeds. Het is de Speelhuislaan (ook meer dan een
kilometer lang). Deze diende tevens als maliebaan. Het maliespel is een soort balspel.
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Het residentielandschap rond Breda in 1624, een van de meest uitgebreide residentielandschappen in de Nederlanden. Breda
met zijn wallen ligt dwars in het dal van de rivieren de Mark en de Aa. Ten zuiden daarvan het vierkant van het Mastbos,
georiënteerd op de torens van Princenhage, Bavel en Meerle. Verder opvallend de vierkanten, rechthoeken en stervormen van
het Ruitenbos, Bouvigne en het Speelhuis. Het Liesbos is minder regelmatig van vorm. Deze geometrische vromen
contrasteren sterk met de kronkelende rivieren en beekdalen en de bochtige, middeleeuwse wegen. Tekening: Co van
Griensven, Bureau Stedenbouw en Landschap, gemeente Breda.

In 1621 ontwierp Maurits een plan om ten zuiden van Breda een omheind jachtterrein aan te leggen
in de vorm van een vierkant. Het lag gedeeltelijk in het Mastbos van Hendrik III en gedeeltelijk op de
hei ten zuiden daarvan. Het vierkant is ongeveer 1350 bij 1240 meter groot en was omgeven door
een sloot en een wal. De westzijde is georiënteerd op de toren van Princenhage, de oostzijde op die
van Meerle en de noordzijde was georiënteerd op de niet meer bestaande kerktoren van Bavel.
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Deze stond op het oude kerkhof tegenover de huidige kerk. De zuidzijde van het vierkant is niet
gericht op een oriëntatiepunt. In de huidige situatie kunnen we het nog terugvinden in de vorm van de
Goordreef, de Oude Postbaan en het Mastenlaantje. De oppervlakte is 173 hectare, nauwelijks
minder dan de 200 hectare van het Liesbos. Het vierkant steekt met een opvallende hoek uit in de
landbouwgebieden van Overa en raakt zelfs het beekdal van de Aa of Weerijs. Het is niet bekend of
het de bedoeling is geweest ook dit vierkant in ruiten te verdelen. De structuur is later vertroebeld
doordat er willekeurig dreven doorheen getrokken zijn.
Al deze structuren zijn in 1614-1625 in meer of mindere mate beschadigd door het beleg door de
Spaanse legers onder leiding van Ambrogio Spinola. De Bouvignedreef kreeg na 1625 een nieuw
tracé evenwijdig aan de noordzijde van het vierkant en werd toen opnieuw ingeplant.

Residentiesteden in de Nederlanden
Graaf Hendrik III was niet de enige die zijn residentiestad verfraaide. In dezelfde tijd bouwde ook
Antoon van Lalaing Hoogstraten uit tot een echte residentiestad met een kasteel, een grafkerk en een
jachtbos. Hij had een residentie, het Hof van Hoogstraten, in Mechelen. De familie van Glymes
bouwde het laatgotische stadspaleis het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Ze hadden ook een
kasteel in Wouw, aangepast aan kanonvuur. De kerk in Wouw is nog steeds voorzien van een tribune
(een oratoire heette dat in die tijd), waar de heer, verheven boven het volk, de mis kon volgen. Bij
Wouw ligt een door hen aangeplant bos, de Wouwse Plantage. Ook andere geslachten van hoge
adel, zoals die van Egmond, Lannoy, Croÿ en Montmorency ontwikkelden hun eigen residenties.

Het Park van Edingen in Henegouwen (Enghien), aangelegd in de zeventiende eeuw, eveneens een samenspel van assen en
geometrische vormen.
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Een van de meest imposante residentiesteden in de Nederlanden in deze tijd was Edingen in
Henegouwen (Enghien in het Frans). Het middeleeuws kasteel hier werd in 1606 gekocht door Karel
van Arenberg. Tussen 1630 en 1665 lieten de vorsten van Arenberg er verschillende tuinen
aanleggen die tot de mooiste van Europa gerekend werden. Op een verhoging was een zevenkantig
paviljoen gebouwd (1656), van waaruit zeven grote en zeven kleine dreven stervormig alle kanten op
liepen. Er waren fonteinen, waterpartijen, paviljoenen, triomfbogen, standbeelden, een maliebaan en
nog veel meer. Het domein was uitgebreider dan het stadje zelf. Het Park van Edingen bestaat nog
steeds. In 1913 liet François Empain, de broer van de bekende internationale industrieel, een nieuw
kasteel bouwen. Het domein is tegenwoordig eigendom van de gemeente Edingen en het park wordt
gereconstrueerd.
Andere steden die we in deze tijd als residentiesteden kunnen beschouwen zijn onder andere Chimay
(Henegouwen), Zottegem (Oost-Vlaanderen), Weert, Montfort (Limburg), Schoonhoven, Wijk bij
Duurstede, Buren en ’s-Heerenberg. Brussel en Mechelen waren residentiesteden op een hoger
schaalniveau. Hier hielden de Bourgondische hertogen hof. De heren van Breda, Hoogstraten
enzovoorts hadden hier hun eigen hofhuizen of paleizen om dicht bij het Bourgondische hof te
kunnen zijn. Later nam Den Haag deze residentiefunctie gedeeltelijk over van Brussel.
Een voorzichtige conclusie uit dit onderzoek moet luiden dat Breda tot 1625 een van de grootste en
meest uitgebreide residentiesteden was in de Nederlanden. Waarschijnlijk was alleen Edingen een
serieuze concurrent en uiteraard Brussel en Den Haag.

Willem III en de koninklijke dreven
De Tachtigjarige Oorlog had ingrijpende gevolgen voor de residentiesteden. De hoge adel verloor aan
invloed. Kastelen werden verwoest en niet herbouwd. Sommige steden vielen terug naar de status
van dorp. Andere residentiesteden gingen verder als vestingstad. In het noorden konden na 1648
alleen de Oranjes er nog echte residenties op na houden.
In 1661 besloot de Franse koning Lodewijk XIV het jachtslot Versailles uit te breiden en te verfraaien
en hier een stad te bouwen. Het slot werd uitgebouwd tot het hoogst bereikbare van formele
ruimtekunst, langs een as van ongeveer zes kilometer lang. Elke zich respecterende vorst in Europa
wilde natuurlijk zijn eigen kleine Versailles. In Duitsland bestaan nog veel van dit soort
residentiesteden. Apeldoorn, met het Loo, is uiteraard het beste voorbeeld van een Versaillesresidentiestad.
De ontwikkeling van residentiesteden à la Versailles is aan Breda voorbij gegaan. In deze tijd is er
echter nog wel geïnvesteerd in de residentie Breda. Willem III, prins van Oranje en stadhouder van de
Nederlandse gewesten, was vanaf 1689, samen met zijn vrouw Mary Stuart, koning en koningin van
Groot-Brittannië. Hij probeerde Lodewijk XIV te overtroeven. Hij bouwde prachtige paleizen, omringd
door kostbare tuinen en voorzien van imposante assen, zoals het Loo en Kensington Palace en
Hampton Court bij Londen.
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De bossen en dreven van de Oranje-Nassaus in het begin van de negentiende eeuw. De aanleg van dit landschap komt
grotendeels voor rekening van koning-stadhouder Willem III. Het grootse concept van Versailles ontbreekt hier. Bewerking van
de topografische kaart, getekend in 1840: Co van Griensven, Bureau Stedenbouw en Landschap, gemeente Breda.

Willem III heeft stevig zijn stempel gezet op Breda. Hij verbleef regelmatig in Breda om te jagen in de
bossen. Hij heeft zich bemoeid met het kasteel, het Valkenberg, de Grote Toren, de wallen en de
bossen rond Breda. We mogen daarom wel spreken van een totaalconcept.
In 1686-1695 liet de prins het kasteel van graaf Hendrik III voltooien. Ook het park Valkenberg liet hij
veranderen. Het beeld van Hercules dat hier nu nog staat is een symbool voor de koning-stadhouder,
zoals de zon het symbool was voor de Zonnekoning Lodewijk XIV. Nadat de Grote Toren was
uitgebrand in 1694 financierde hij in 1695 een nieuwe luidklok, die daarom ook wel de Nassauklok
genoemd wordt. In 1702 werd met zijn hulp de nieuwe spits voltooid. In 1682 werd de vesting grondig
gereconstrueerd. De stadspoorten werden ontworpen als Romeinse triomfbogen. De wallen werden
met bomen beplant en er werden rechte steenwegen aangelegd naar Ginneken en Princenhage, ook
beplant met bomen. De bossen rond Breda werden verder uitgebreid en de stad en de bossen en de
bossen onderling werden verbonden door dreven. De naam Royaaldreef achter Ulvenhout herinnert
hier nog aan. De majestueuze uitstraling zoals die in die tijd bedoeld was kunnen we nog het beste
ervaren bij de Hoeve in het Hout, in de Dr. Batenburglaan en de Dr. Schaepmanlaan. Deze dreven
hebben nog steeds drie of vier rijen zware eiken, ware dreven met allure.
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De Nassause Domeinraad
Willem III werd echter opgevolgd door een Friese Nassau, die geen binding had met Breda. Willem IV
en Willem V hielden wel hun intocht in Breda, waarbij triomfbogen en erepoorten werden opgericht
van hout en zeildoek. De Nassause Domeinraad ging ondertussen gestaag door met het planten van
bos en het renderend maken van de bezittingen. Het Mastbos bijvoorbeeld is tot aan het einde van de
achttiende eeuw regelmatig vergroot. Uiteindelijk ontstond rond Breda een uitgebreid systeem van
dreven, dat zich uitstrekte van Bosdal, ten noordwesten van Prinsenbeek, langs de Prinsenhoeve bij
het Liesbos, via het Liesbos, Princenhage en de Hoeve in het Hout, naar het Mastbos, de
Prinsenhoeve bij Ulvenhout en het Ulvenhoutsebos en vervolgens naar het Annabos.

Het landgoederenlandschap rond Breda, in kaart gebracht door Karel Leenders. De kern wordt gevormd dor de Nassaubossen,
aangevuld met kleinere landgoederen met vaak torendreven, georiënteerd op de Grote Toren van Breda.
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Rond het geraamte van de prinselijke bossen en de verbindende dreven en heerbanen ontstond
vanaf de Tachtigjarige Oorlog langzaam maar zeker een landgoederenlandschap. Deze
landgoederen werden met hun eigen dreven (vaak torendreven) aangesloten op het grote
drevenstelsel van de Nassaus. Het landgoederenlandschap strekt zich uit van Burgst (met zijn
imposante Torendreef) via Bosdal ten noorden van Prinsenbeek om Breda heen tot Hondsdonk en
Meersel-Dreef in het zuiden en IJpelaar en Laanzicht (bij Teteringen) in het oosten.
‘De koninklijke route’
In 1813 werd de zoon van de laatste stadhouder als Willem I soeverein vorst der Nederlanden en in
1815 werd hij zelfs koning. Hij profileerde zich uitdrukkelijk als koning van heel Nederland en hij wilde
niets meer weten van de verhoudingen van vóór de Franse revolutie. Dat veranderde langzaam aan
het einde van de negentiende eeuw. Vanaf 1870 ging de stad Breda weer flink groeien. Er werden
boulevards aangelegd, singels en parken. Aan het einde van de negentiende eeuw zien we een soort
herleving van de Nassaus. In 1905 onthulde koningin Wilhelmina het Baroniemonument in het
Valkenberg, dat herinnert aan het vijfhonderdjarig bestaan van de Nassaus als heren en later
baronnen van Breda. De pas aangelegde Boulevard Mastbosch werd omgedoopt tot Baronielaan. Zo
ontstond een ‘koninklijke route’ van representatieve straten met veel groen en monumenten van het
station via de Willemstraat, het Valkenberg, de Grote Kerk, de binnenstad en de Baronielaan naar het
Mastbos en Bouvigne.
In verschillende recente plannen sinds de jaren negentig zijn elementen van het Nassaulandschap in
en rond Breda opgewaardeerd, zoals de Speelhuislaan, het Valkenberg, de Nassausingel en
Bouvigne met het Markdal.

De huidige situatie van Breda met zijn bossen en landgoederen. Bewerking: Co van Griensven, Bureau Stedenbouw en
Landschap, gemeente Breda.
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Conclusies
De geschiedenis van Breda als residentiestad kan uiteraard nog verder worden uitgewerkt. Dit artikel
is maar een ruwe aanzet. Het onderzoek naar residentiesteden in Nederland en België staat nog in
de kinderschoenen. Wat is het ideaaltype? Welke steden moeten als residentiesteden worden
beschouwd? Over welke tijd hebben we het? Wat hebben de residentiesteden gemeenschappelijk
(een kasteel met tuin, park en bos en een stadje met een kerk met grafmonumenten) en wat hebben
de verschillende steden aan eigen unieke kenmerken? Welke verbindingslijnen lopen er van de ene
stad naar de andere? In welke mate hebben zij elkaar beïnvloed?
Voor wat Breda betreft moet onze conclusie luiden dat de Nassaus een basis gelegd hebben waar
anderen weer op voortgeborduurd hebben. Daaraan hebben we het uitgebreide
landgoederenlandschap en het negentiende-eeuwse boulevardsysteem aan te danken.
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