WANDELING 4.

4 km.

Start bij basisschool Burgst Kroeten. In het verlengde van de Moeraszegge het fietspad volgen de polder in. Linksaf de Brede Straat op. Rechtsaf over een bospad om op de Hooydonkseweg te komen. 2e straat links de Kluisstraat in, 1e straat links de Grintweg op. 2e
straat links de Korte Dreef in. Helemaal uitlopen en linksaf de Brede Straat weer in. Rechtsaf bij het rose fietspad, tegenover de Werftseweg en terug naar basisschool Burgst.

Grintweg
De huidige Grintweg, bestond al in 1669. Deze weg werd de Nieuweveerseweg of de
Veerseweg genoemd. Volgens de legger van openbare wegen van 1878 was de huidige
Grintweg toen al een grindbaan tot aan de Hollandse Post. De naam Grintweg zal dus
ontstaan zijn in de volksmond voor deze met grind verharde weg. Voor de aanleg van de
woonwijk Haagse Beemden was de Grintweg Prinsenbeeks grondgebied en vormde het de
verbinding naar het Nieuwe veer over de Mark. Aan deze doorgaande weg lag de herberg “
de Hollandse Post”, op de hoek van de kluisstraat. In 1976 werd de grintweg, met de rest van
de Haagse Beemden, geannexeerd door breda.

Keihoef
Op de hoek van de Bredestraat en de Werftsesweg staat een monumentale boerderij, de
Keihoef, met jaarankers uit 1872, een waardevol complex. Een boerderij hier wordt, volgens
Leenders, voor het eerst vermeld in 1585 en heette oorspronkelijk Klein Holland. Tot ongeveer
1800 was de boerderij altijd in het bezit van rijke Bredanaars die de boerderij verpachtten.
Ongeveer een eeuw lang was de boerderij eigendom van Johan van der Kaay, rentmeester
van de Geestelijke Goederen van de prins van Oranje en van zijn dochter Clara van der Kaay.
Aan deze personen ontleent de Keihoef dus zijn naam. Rond 1800 kwam de boerderij in
handen van boeren-eigenaren. Ook in andere delen van Nederland is deze ontwikkeling te
constateren. Het eigendom van grote hoeven op het platteland verschoof langzaam van
rijke eigenaars in de steden, die hun bezit verpachtten, naar gegoede boeren-eigenaars.

Bredestraat, voorheen Slaagseweg
In 1824 was de Bredestraat wel héél breed: dertig of veertig meter. Nu is de weg sterk
versmald. Straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam niet voor. De
oorspronkelijke naam is Slaagseweg. Op kaarten van het Hollands kadaster van 1809 heet de
straat voor het eerst de Breestraat of Slaagseweg. Het zogenaamde slagenlandschap wordt
gekenmerkt door zeer lange en smalle percelen met heggen langs de sloten.
Den Hollandschen Post Grintweg, hoek Kluisstraat/Grintweg
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