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Breda en de brede Aa
De naamgeving van Breda opnieuw bekeken
Hans de Kievith
Van oudsher is de samentrekking van het bijvoeglijk
naamwoord “brede” en de waternaam “aa” algemeen

geaccepteerd als naamsverklaring van Breda1.
Gangbaar is om deze plaats te lokaliseren als de
uitmonding van de Aa of Weerijs (de Gampel) in de
Mark, ter hoogte van het gemaal
aan de
Markendaalseweg.
De huidige Gravenstraat geeft
globaal de loop van de gedempte Gampel aan. Christ
Buiks nuanceert deze verklaring doordat van oudsher

Aa en Mark door elkaar gebruikt werden2. Denk aan
Abroek ter hoogte van het voormalige CSM terrein en

Asterd in de Haagse Beemden 3 . Indien Aa ook Mark
kan zijn dan zijn er ineens meerdere locaties mogelijk
voor de ligging van de brede Aa.
Leenders verbreedt de verklaring nog door zich de
vraag te stellen welke plaats het meest geschikt was
voor de stichting van ‘kerk, hof en kasteel’. Hij stelt
zich een hoogte voor in het noordwestelijke gedeelte
van de stadskern. De argumentatie is dat de
dekzandkop waarop de oudste kern ligt, de meest
zuidelijke is waar oost-west verkeer slechts met één
rivierovergang te maken had 4. Daartoe werd de
Haagdijk in het begin van de 13e eeuw aangelegd om

het dal van de Mark gemakkelijk te kunnen kruisen5.
In de periode tussen 1983 en 1997 heeft er veel
archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de
nabijheid van de Mark. Met die resultaten in het
achterhoofd zijn bij de “brede Aa” een aantal bondige
kanttekeningen te maken.

Interessante links:
Gemeente Breda
Erfgoedweb Breda
Erfgoedweb Junior
Stadsarchief Breda
Breda's Museum
VVV Breda
Breda Nassaustad
Begijnhof Breda
Princenhaags Museum
Meer links...

De oudste bewoningskern
Archeologisch onderzoek wijst uit dat deze kern zich bevindt rond
de huidige Kraanstraat en Cingelstraat. De bewoningsporen
stammen uit de vroege 12e eeuw. Het betreft een aantal greppels,
kuilen en paalsporen met goed dateerbare vondsten6 . De
ondergrond bevatte nauwelijks sporen van veen en lag hoger dan
de 12e eeuwse vindplaatsen lang de Tolbrugstraat en Visserstraat.
Omdat de bewoningssporen zich tot aan de toenmalige waterkant
uitstrekten kunnen we aannemen dat de oever flink is weg
geërodeerd. Dit is het noordelijkste punt langs de oostzijde van de
Mark dat met droge voeten is te bereiken 7 . De westzijde van de
Mark was ter plekke zeer laag gelegen en werd pas in de 16e en
17e eeuw geschikt gemaakt voor bewoning.
Een ontsluiting van de oudste bewoningskern naar het zuiden via
de huidige Schoolstraat / Torenstraat / Eindstraat richting Ginneken
ligt dan voor de hand. Juist ten noorden van deze kern strekt het
Markdal zich ver naar het oosten uit8 . Een groot deel van het
huidige kasteelterrein, inclusief de Parade bevindt zich in dit dal.
Aannemelijk is dus dat de “brede Aa” zich pal ten noorden en
noordoosten van de oudste nederzettingskern bevond.
Lees verder

Deze kaart bevat een overzicht
van de linies aangelegd bij
belegering van Spinola in 16241625. Bekijk hier de kaart.
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Download hier een literatuurlijst
met een overzicht van
archeologie en gerelateerde
onderwerpen die betrekking
hebben op de Gemeente Breda.

25 Straatnamen Haagse

Hier serveert men pauw

Beemden aan Erfgoedweb

en reiger

toegevoegd

29 november 2014 - Onderzoek

5 december - Vanaf deze week

naar dierlijk botmateriaal uit

zijn de naamsverklaringen en de

beerputten levert informatie op

ontstaansgeschiedenis van een

over het consumptiepatroon van

25-tal straten uit de Haagse

onze voorouders. Zo hebben we

Beemden op Erfgoedweb

zwaan en kalkoen aangetroffen

beschikbaar. Komend jaar

in een 16e eeuwse beerput,

volgen Hoge Vucht, Belcrum,

behorende bij het Kasteel van

Brabantpark, Heusdenhout en

Breda. Lees verder

Breda-centrum. Lees verder

Erfgoedweb Breda beschikt over
een groot aantal beleidskaarten,
nota's, vindplaatskaarten,
erfgoedbrieven, archeologische
rapporten en vestingkaarten . U
vindt ze onder downloads.
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IJzertijdvindplaats nader onderzocht
10 december - Afgelopen juni vonden we aan de Galderseweg bij
Hockeyclub Zwart-Wit sporen van bewoning uit de Midden IJzertijd
(500 - 250 voor Christus). Naast de resten van een boerderij, twee
graanschuurtjes, waterkuilen, een haardkuil en ploegsporen, zijn er
ook vondsten aangetroffen. Uit een afvalkuil zijn bijvoorbeeld zestig
scherven van verschillende aardewerken objecten verzameld, die
tijdens hun gebruik meer dan 2300 jaar geleden zijn gebroken en
weggegooid in de kuil. Lees verder
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Een wonderbaarlijke

Geduldig met glas

verschijning
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Molenstraat. Lees verder

Uit de oude doos (5): wandtegels
26 november - Soms wordt na verloop van tijd vergeten wat er voor
moois in het depot opgeslagen ligt. Dan is de verrassing extra
groot wanneer er zakken vol scherven van gedecoreerde
wandtegels tevoorschijn komen. Deze zijn in het archeologisch
centrum uitgelegd en worden op dit moment door vrijwilligers bij
elkaar gezocht. Lees verder

Ingenhouszplein
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Sporen Tachtigjarige Oorlog aan de Hondsdonk
4 november - Bij archeologisch onderzoek aan de
Hondsdonk (Haagse Beemden) zijn resten van de liniegracht van
het beleg rond Breda door prins Frederik Hendrik uit 1637
gevonden. De stad Breda was, zeker aan het begin van de
Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648), een hoofdprijs voor de
strijdende partijen. Breda was de woonplaats van de prins van
Oranje-Nassau. Lees verder
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vuursteen. Lees verder

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen schrijf u zich dan hier in. Stelt u geen prijs meer op het
ontvangen van de nieuwsbrief, meld u zich hier af.
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