
STRAATNAMEN IN PRINCENHAGE: DE HAAGWEG 
 

Door: Helma Raaijmakers 

 

Bij Raadsbesluit van 24 december 1941 werd de naam Haagweg vastgesteld. Voorheen 

was dat Haagstraat, Steenweg, Bredase Steenweg, Bredaseweg, gedeeltelijk Nieuwe 

Haagdijk, gedeeltelijk Oosteneind, gedeeltelijk Dorpstraat en Voorstraat. 
 

Historicus Karen Leenders zag de Haeghstrate voor het eerst genoemd in 1474. Volgens hem 

is het gedeelte van de huidige Haagweg tussen de Oranjeboomstraat en de Oosterstraat 

aangelegd in het midden van de vijftiende eeuw en liep de verbinding tussen Breda en 

Princenhage vóór die tijd over de huidige Oranjeboomstraat en de Oosterstraat. 

 

In het door Herman Dirven geschreven boekje ‘475 jaar Het Roode Hert’ lezen we hoe de 

verharding van de Haeghstrate in de 17de eeuw tot stand is gekomen. “Als gevolg van de 

overgave van Breda in 1637 werden de kerken binnen de stad geconfiskeerd en de katholieke 

erediensten verboden. In de omliggende dorpen hebben de Roomsen tot 1648 ongestoord 

gewoon door kunnen gaan. Daarom trokken vele katholieken uit Breda alle zon- en 

feestdagen naar Hage. Het werd zelfs zo druk, dat de puissant rijke Elisabeth Roovers, 

weduwe van Jan van Ceters, in 1640 langs de zandweg van Breda naar de Hage op eigen 

kosten een klinkerpad liet aanleggen, zodat de kerkgangers met droge voeten deze weg 

konden afleggen. Vooral na de zondagsmissen, was het in de herbergen op en om de 

Haagsemarkt een drukte van belang”. 

 

In 1683 werd de Haeghstrate een steenweg, een van de eerste steenwegen buiten de bebouwde 

kom in Nederland. Tot ver in de twintigste eeuw werd deze de Steenweg genoemd. Bij 

Raadsbesluit van 31 augustus 1897 kreeg de straat van de Markt tot aan de Zuilenstraat de 

naam Voorstraat. De verspreide bebouwing tussen de Zuilenstraat en het kerkhof Zuilen werd 

in de volksmond nog lang Oosteneind genoemd. Na de annexatie van 1942 werd ook deze 

straat in de Haagweg opgenomen. De Haagweg begint in de stad na de Nieuwe Haagdijk en 

eindigt op huisnummer 480 in Princenhage’. 

 

Bronnen: De straten van Breda door Gerard Otten en ‘475 jaar Het Roode Hert’ door 

Herman Dirven. 
 


