
STRAATNAMEN IN PRINCENHAGE: DE 

LIESBOSSTRAAT 

Bij Raadsbesluit van 31 juli 1907 werd de naam Liesbosstraat 

vastgesteld. Voorheen was het Grootestraat, gedeeltelijk 

Bocht, Mauritsplein, gedeeltelijk Dreef, Westeinde en 

Liesbosweg.  Zoals reeds medegedeeld bij de Haagsemarkt 

zijn de huidige Liesbosstraat en de huidige Doelenstraat 

waarschijnlijk ontstaan rond 1500, doordat midden van de weg 

van Breda naar Bergen op Zoom een huis gebouwd werd, aan 

de huidige westzijde van de Haagsemarkt. De boomgaard van 

dit huis werd vrij kort na 1620 bebouwd met huizen, waardoor 

de zuidelijke straatwand van de smalle Liesbosstraat ontstond. 

In de negentiende eeuw werd deze straat de Grootestraat 

genoemd, waarschijnlijk ter onderscheiding van de huidige 

Doelenstraat. Op een ansichtkaart uit 1905 komt deze naam 

nog voor. In het adresboekje van 1906 heet de straat voor het 

eerst de Liesboschstraat. In 1907 werd deze naam bevestigd. 

Het driehoekig pleintje op  de samenkomst van Liesbosstraat  

en Doelenstraat werd vanouds de Bocht genoemd. Op dit 

pleintje stond vanouds de schutskooi, waarin loslopend vee  

voorlopig opgesloten werd, totdat het door de eigenaar weer 

werd opgehaald. Al in 1660 was er in Princenhage een 

schutter. In 1777 werd de schutskooi verplaatst naar de 

huidige Dreef. De naam Bocht is echter zeer hardnekkig. De 

legger van openbare wegen van 1870 noemt het Plein den 

Borgt. In het adresboekje van 1906 komt het pleintje echter 

voor als Mauritsplein. In 1907 werd dit nog steeds 

Mauritspleintje genoemd, wat tot op de dag van vandaag nog 

steeds zo is. Het brede gedeelte van de Liesbosstraat vomt in 



feite een geheel met de Liesboslaan. De eerste huizen hier 

werden pas aan het einde van de achttiende eeuw gebouwd en 

werden wel aangeduid als het Westeinde van het dorp. 

Bron: De straatnamen van Breda door Gerard Otten 

Naschrift: Vanaf 10 januari a.s. is er de komende maanden 

elke tweede zondag van de maand in het Princenhaags 

Museum aan de Haagweg een tentoonstelling over de 

geschiedenis van de Liesbosstraat, het Mauritspleintje en de 

Doelenstraat 

 


