Voor Elck Wat Wils
75 jaar Buurtvereniging Sportpark II

Buurtvereniging Sportpark II is de oudste buurtvereniging van Breda. Een verdienste om trots op te zijn. Een status die gevierd
mag worden. Dat gebeurt dan ook in haar 75ste bestaansjaar met de Sportpark II Parade.
U bent misschien inwoner van Sportpark II. Of bezoeker van de jubileumfestiviteiten. Hoe dan ook, u hebt vast ontdekt dat
deze wijk veel moois te bieden heeft. In de eerste plaats een rijke historie. Uiteraard met verwijzingen naar de sport. Wist u
bijvoorbeeld dat de middenstip van het oude NAC terrein daar ligt waar nu het korte gedeelte van de Spadestraat is? Een andere
noemenswaardige gebeurtenis die hier heeft plaats gevonden wil ik u ook niet onthouden. In 1944 trokken de Poolse bevrijders
onder leiding van Generaal Maczek over de toenmalige Molengrachtschestraat. Nu beter bekend als de Poolseweg.

Beste lezer,
“Bij de voorbereidingen van het gouden jubileum van Buurtvereniging Sportpark II is het idee
ontstaan om bij die gelegenheid een boek uit te geven. Het zou dan een beschrijving van de
geschiedenis van de wijk en het wel en wee van zijn bewoners bevatten.”
Dat zijn de eerste zinnen die toenmalig voorzitter G. van Nieuwburg schreef in het boek dat uitkwam
bij het vijftigjarig bestaan van de buurtvereniging Sportpark II. Vijfentwintig jaar later ontstond bij de
voorbereidingen van het 75-jarig jubileum dezelfde gedachte. We wilden een boekje maken over de
geschiedenis van de buurtvereniging, de buurt en zijn bewoners. Maar we leven inmiddels in 2012,
dus het boek moest ook een uiterlijk krijgen dat bij deze tijd past. Speelser, en voor elk wat wils,
door korte en lange verhalen af te wisselen met foto’s en prenten.
Namens het bestuur mocht ik dit plan realiseren. Hierbij kreeg ik hulp van Hans Bussmann,
Jan Brouwers en Corné Kwisthout. Samen hebben we er met veel liefde en plezier vele uren ingestoken.
We hebben een lange zoektocht achter de rug in allerlei bronnen, van oude archieven tot internet.
Het resultaat ligt voor u: een boek dat helemaal aan de eisen van 2012 voldoet. Een prachtige opvolger
van het gouden jubileumboek.

Van de historie naar het nu. Het 75-jarig jubileum van de buurtvereniging. Een actieve vereniging die bruist van de ideeën en
met haar tijd mee gaat. Er is naast de wijkkrant een prachtige website gekomen. Ook is de buurtvereniging te vinden op de
social media. Een enthousiaste club vrijwilligers vormt de motor achter dit alles en daar kan ik alleen maar waardering voor
uitspreken.
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Dat zie je op allerlei fronten. In zorg voor elkaar, in buurtpreventie, in sport
en in cultuur. Breda kent maar liefst 47.000 vrijwilligers en dat willen we heel graag zo houden. Ik ben daarom ook verheugd
om te zien dat buurtvereniging Sportpark II aan de weg blijft timmeren. Het vergt creativiteit en doorzettingsvermogen om
samen verder te gaan. Ik hoop dan ook dat er nog vele jaren van samenwerking zullen volgen.
U hebt met dit boekje een uniek document in handen over de
geschiedenis van de wijk, haar bewoners en de buurtvereniging.
Een boekwerk met herinneringen, in beeld en verhaal.
Beste lezer, neem een duik in de historie of blik vooruit naar de
toekomst. Maar vooral, geniet van al het moois dat Sportpark II
u vandaag te bieden heeft.

P.A.C.M. van der Velden
Burgemeester van Breda

Ik kan dan ook met dezelfde woorden eindigen als waarmee het voorwoord van 25 jaar geleden werd
afgesloten:
“Het resultaat van al deze inspanningen ligt hier voor u. Ik geloof, dat het een lezenswaardig boekje is
geworden, waaraan U enige plezierige uren kunt beleven.”

Breda, mei 2012
Carolien Rijven, voorzitter
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1.1 Topografische kaart
van Molengracht en
omgeving / 1840.

De
Molengrachtschestraat
de kleine nederzetting hier zijn voedsel hebben verbouwd. Maar
anderen twijfelen daaraan: dichterbij het centrum van Breda is er
ook prima akkerland. Waarom zou je dan relatief ver van de stad af
je graan en groenten gaan verbouwen? Maar dat het gebied rond de
Molengracht al in de Middeleeuwen landbouwgrond was, staat vast.
We hebben het steeds over de Molengracht, maar waar komt de
naam vandaan? De molen in de naam betreft een watermolen bij
de Zandberg, waarschijnlijk in het gebied waar nu de Ginnekenweg
de Zuidelijke Rondweg kruist en waar momenteel nog het straatje
‘Watermolen’ ligt. De genoemde watermolen lag aan een beekje dat
iets verderop uitmondde in de Mark. Om de watermolen van meer
water te voorzien, is er in de Middeleeuwen een kanaal gegraven.
Dit kanaal was afkomstig van een andere beek, die oostelijk van
het huidige Sportpark II richting Breda stroomde. In vroeger tijden
was ‘ley’ of ‘lei’ een benaming voor een waterloop. Het is daarom
heel goed mogelijk dat de ‘loop naar de molen’ ofwel de ‘lei naar de
molen’ uiteindelijk de Molenley is gaan heten.
Het woord gracht zou afgeleid kunnen zijn van ‘graft’, wat zou
kunnen verwijzen naar de aarden wal die ontstond bij het graven
van het kanaal. De aarden wal bij de Molenley werd dus het gehucht
Molengracht. De straat naar Molengracht wordt dan al snel de
Molengrachtsche Straat.
Van oudsher vormde de Molenley (door Bredanaars vaak ‘t Leike’
genoemd), de grens tussen twee grondgebieden. Vroeger behoorden

Tegenwoordig zullen de meeste mensen Molengracht associëren
met de straat Molengracht of het Amphia Ziekenhuis, locatie
Molengracht. Maar vanouds was de Molengracht een gehucht, waar
de Molengrachtschestraat doorheen liep. Deze landweg begon bij
de kruising van de huidige straat Molengracht met de Claudius
Prinsenlaan. Op dit punt kon men in zuid-oostelijke richting
naar IJpelaar en Bavel, in oostelijke richting naar Heusdenhout of
in noordelijke richting naar het gehucht Lovensdijk. In de andere
richting liep de weg via de huidige Poolseweg en de Generaal
Maczekstraat naar de stad. Tot het einde van de negentiende eeuw,
toen Breda nog een vesting was, hield de Molengrachtschestraat op
ter hoogte van de huidige Koninginnestraat. Deze straat was destijds
onderdeel van de loopschans rond de buitenste vestingwerken.
Via de loopschans kon men vervolgens naar de eeuwenoude weg
tussen Breda en Ginneken, de huidige Wilhelminastraat en Nieuwe
Ginnekenstraat. Uiteindelijk kwam men zo uit bij de Ginnekenpoort,
onderdeel van de vesting Breda, ter hoogte van het huidige Van
Coothplein.
Buiten de vesting lagen vooral agrarische gebieden en verschillende
gehuchten. Ook het gebied Molengracht is altijd zeer geschikt
geweest voor landbouw. De zandgronden waarop Sportpark II is
gebouwd, maakte het minder drassig dan andere stukken land in
de omgeving van Breda. Sommige onderzoekers noemen het zelfs
‘De Bredase akkers’. Toen Breda ontstond, zou de bevolking van
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1.2 Molengracht heeft
tijdens de Spaanse
Oorlogen veelvuldig in
het strijdgebied gelegen.
Deze kaart toont een
“Perfeckte afbeeldinge
van de Belegeringe der
Stadt Breda onder ‘t Beleyt
des Marquis Spinola
mitsgaders het Leger van
den Doorluchtighen Prince
van Oranjen Mauritius van
Nassou etc. tot ontset der
voorschreven Stadt Anno
1624”. De Zandbergse
watermolen staat ook op de
kaart aangegeven.
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1.3 Molengracht ten tijde van de vesting Breda in 1870...

1.4 ...en vlak voor de aanleg van de wijk in 1925.
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Piet is in 1950 geboren op de boerderij waar nu de het
sportcentrum aan de Nieuwe Inslag staat. Hij is opgegroeid
tussen de koeien en op het erf. Altijd was hij buiten aan het
spelen. Vaak kwamen er vriendjes spelen, want die vonden het
geweldig om op de boerderij te ravotten.
Ook werd er wel eens kattenkwaad uitgehaald. Piet herinnert zich
dat hij met een paar vriendjes ’t Leyke heeft ingedamd. Het riviertje
had toen wel meer om het lijf. Het was ruim een meter diep.
Piet en ‘kornuiten’ zijn weken bezig geweest om een dam te
bouwen. Met veel stenen en takken was het ze eindelijk gelukt:
de Molenley was ingedamd. Na een paar dagen merkten mensen
in Bavel dat het riviertje toch wel erg hoog stond en in Sportpark
II merkten de buurtbewoners op hun beurt dat er toch wel erg
weinig water in de Molenley stroomde. Een paar dagen later had
iemand de dam weer weggehaald.

1.5 Luchtfoto uit het
noord-westen van
het landelijke gebied
Molengracht. De
Teolin is eenvoudig
te herkennen / 1923.

- Piet Dielemans

Margot herinnert zich nog een specifiek verhaal van de bevrijding.
De Polen kwamen heel langzaam over de Molengrachtschestraat
binnen (nu Poolseweg). Ze kwamen vanuit de richting van Bavel,
en reden over een zandweg die langs hoeve De Blauwe Kei liep
en over het riviertje ’t Leike. Over dat riviertje was een klein houten
bruggetje dat best een paard en wagen kon dragen. Maar zodra
de eerste tank van de Polen eroverheen ging, zakte het bruggetje
in. Toen hebben alle tanks maar een andere route genomen.

1.6 Oorkonde van de “Giftbrief van de gemene vroenten tussen de
Eme1enberg en Ypelaer door Arnoud van Leuven en Elisabeth van
Breda aan die van Breda”.
In het latijn is te lezen “...omnia communia pascua et wilderde,
quae jacent inter Emelberge et Ypenlaer usque ad fossam tendentem
versus Molendinum et usque ad silvam, quae dicitur Verdebos” wat
vertaald kan worden als “...al de weiden en wilderden gelegen tussen
de Emelenberg en de Ypelaer, enerzijds tot aan de Molengracht en
anderzijds tot het bos, Verdebos geheten” / 1280.

- Margot de Gijsel
Ploeg ging er (vanaf de stad gezien) een weg rechtsaf: de Oude
Molenstraat, die na een bruggetje over de Molenley verder liep als
(vanuit Ginnekens perspectief) de Weg Naar Molengracht. Later
is deze weg de Ploegstraat gaan heten. Toen Breda in 1927 onder
andere het gebied Molengracht annexeerde, werd de Molenley
weer de grens tussen Breda en Ginneken. Bij die gelegenheid is
ook de Oude Molenstraat hernoemd tot de Korte Ploegstraat. Later
is uiteraard de huidige Molenleystraat naar het erlangsliggende
waterloop genoemd.

alle gebieden rondom Breda tot de heerlijkheden Ginneken, Hage
en Breda. Molengracht hoorde bij Breda en de Molenley vormde de
grens tussen Breda en Ginneken. Dit veranderde toen Teteringen
tijdens de Franse tijd een zelfstandige gemeente werd en alle
Bredase gronden buiten de stadsmuren bij deze gemeente werden
gevoegd. Vanaf dat moment vormde de Molenley dus de grens
tussen Teterings en Ginnekens grondgebied.
Vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw was een belangrijk
ijkpunt boerderij (en later herberg en café) De Ploeg. Bij De
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van de voormalige Molengrachtschestraat als doorgaande weg.
De Generaal Maczekstraat werd doorgetrokken richting de nieuwe
Zuidelijke Rondweg en Sportpark II werd eerder al in noordelijke
richting ontsloten door de aanleg van de De La Reijweg.
De Poolseweg verloor - zeker niet tot verdriet van veel buurtbewoners - haar status als de doorgaande weg van Sportpark II,
zeker na de gedeeltelijke afsluiting met een bussluis. Maar je kunt te
voet of met de fiets nog steeds de eeuwenoude route door Sportpark
II volgen.

Al in 1280 wordt de Molenley genoemd. In 1947 werd de
gracht gedempt en de Molenley omgeleid via het Brabantpark.
Tussen hoeve De Blauwe Kei en de Zuidelijke Rondweg is er nog iets
van te zien: het laatste restje van een middeleeuws kanaal.
Rond die tijd werd ook de Molengrachtschestraat omgedoopt
tot Poolseweg. Langs deze weg was in 1944 de Eerste Poolse
Pantserbrigade Breda binnengetrokken om de stad te bevrijden.
Generaal Maczek had de leiding: in 1964 is een deel van de
Poolseweg naar hem genoemd. Dat was ook het begin van het einde
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2.2 Een impressie van de nieuw
te bouwen wijk. Waarschijnlijk
bepaald door de beschikbare
ruimte van de aangekochte NACvelden, liep het oorspronkelijke
ontwerp van Sportpark II slechts
tot de Sikkelstraat. Verder zou er
een groot sportterrein aangelegd
worden voor de burgerij / 1932.

Mei 1931
2.1 Veranderingen in de uitbreidingsplannen
voor het gebied Sportpark II volgden elkaar
snel op. Het was dan ook niet gemakkelijk om
rekening te moeten houden met de wensen
van alle betrokken partijen zoals de gemeente,
Rijkswaterstaat, Defensie, de Teolin en de
boeren in het gebied.

Dec 1931

Sportpark II:
van akker tot woonwijk
om economische of andere redenen steeds weer werden aangepast.
De uiteindelijke bouwplannen voor dit gebied betroffen
geen zogenaamde volkswoningbouw, maar ‘wonen op stand’.
De firma Korteweg mocht het project van de bouw van ‘gegoede
middenstandswoningen en herenhuizen’ realiseren, waarbij
begonnen werd met Sportpark I. In 1930 was het ontwerp voor
Sportpark I gereed, en in 1932 de bouw.

De ontmanteling van de Bredase vesting aan het einde van
de negentiende eeuw bracht met zich mee dat Breda zich kon
gaan uitbreiden. Maar de gebieden buiten de vesting waren
op dat moment niet van de gemeente Breda en daarom moest
annexatie plaatsvinden, waartegen de andere gemeentes zich
verzetten. Zo kwam pas in 1927 het gebied Molengracht toe aan
Breda en konden uitbreidingsplannen worden vormgegeven.
Deze uitbreidingsplannen veranderden regelmatig en soms drastisch
en ook voor Sportpark zijn verschillende ontwerpen gemaakt die
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2.3 Heeft u zich ooit wel eens afgevraagd waarom
de huizen aan de Achillesstraat 87 t/m 105 op
een soort ‘eiland’ liggen? Waarom heeft men de
oostelijke Sikkelstraat- en Zeisstraat-bebouwing
niet gewoon verder doorgetrokken?
Waarschijnlijk was dat te wijten aan het traject
van de Ceintuurbaan (de huidige Zuidelijke
Rondweg) zoals Rijkswaterstaat gepland
had. Die zou dwars door onze wijk richting
Oosterhoutseweg gaan lopen, met diverse daarop
aangesloten ontsluitingswegen. In die tijd werd
het wonen aan een dergelijke weg (nog) niet
als negatief beschouwd; de Ceintuurbaan was
immers een villa-boulevard!
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