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De naam Zuilenstraat werd bij Raadsbesluit van Princenhage 

vastgesteld op 31 juli 1907 en door B&W van Breda op 16 

februari 1972. Voorheen waren er verschillende benamingen 

voor, zoals Kerkweg, Straatje van de Snellekens naar het  

Dorp, Weg van het Dorp naar de Emer en Weg over Zuilen. 

Historicus Leenders  ziet de naam Kerkwech voor het eerst 

vermeld in 1497. In een lijstje van geschouwde wegen uit 

1753 heet de weg het Straatje van de Snellekens naar het 

Dorp. In 1839 wordt de weg in de administratie van de 

Martinusparochie aangeduid als de Weg naar Zuilen. In 1878 

wordt deze genoemd als Weg van het Haagje naar den Emmer. 

In 1907 kreeg de straat haar huidige naam. In 1972 werd zij 

van de Haagweg ingekort tot de Nieuwe Heilaarstraat. De 

straat is genoemd naar de hoeve Zuilen, voorheen gelegen ten 

noorden van de begraafplaats Zuilen. In het midden van de 

zestiende eeuw is de hoeve uitgegroeid tot een landgoed, dat 

echter met de belegeringen van 1624 en 1637 geheel vernield 

werd. In de achttiende eeuw was Zuilen weer een gewone 

hoeve, zij het dat het complex omringd was door een gracht. 

Deze is gedempt in 1960 toen de Ettensebaan werd aangelegd. 

De hoeve ontleende haar naam aan de eigenares in de 

zestiende eeuw, Henriette des Barres, weduwe van Steven van 

Zuylen. In 1829 werd het begraven in de kerken verboden. De 

Hervormde gemeente van Breda kocht een terrein dat tot 

begraafplaats werd ingericht. Men kocht een tuin met koepel, 



liggende op Zuilen onder de Hage. Al in 1841 wordt deze 

begraafplaats aangeduid als Zuilen. In 1980 is deze naam 

helaas vervangen door de nietszeggende naam Haagveld. De 

drie Roomskatholieke parochies van Breda hadden al eerder, 

in 1826, grond aangekocht. Deze begraafplaats draagt nog 

steeds zijn oude naam Zuilen. 

Bron: ‘De straten van Breda’ door Gerard Otten. 


