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Voorwoord 2020 

In 1965 verscheen een boekje van de hand van Willem van Ham met betrekking tot de 

herkomst en of betekenis van straatnamen in onze gemeente. Het originele boekje is 

heden ten dage lastig te vinden, maar, door de informatie hier woord voor woord 

exact te reproduceren (behoudens gecorrigeerde en nieuw gemaakte spel- en 

typefouten), is de inhoud nu weer makkelijk te raadplegen. De lezer uit de 21e-eeuw 

dient te realiseren dat de gemeente Steenbergen in 1965 slechts bestond uit 

Steenbergen, Kruisland, Welberg, De Heen en Kladde.  

 

Straat- en wegnamen in de gemeente Steenbergen 

 

Inleiding 

Het raadsbesluit dd. 23 nov. 1965 waarbij alle namen van straten en wegen inde 

gemeente in een en het zelfde besluit samengevoegd werden, is voor on aanleiding 

geweest  om dit in eenvoudige boekvorm uit te geven.  

 

Het aantal straten en wegen loopt (nu) tot 230 zodat de historische verantwoording 

van de namen enkele tientallen bladzijden met zich meebracht. Het is nuttig en tevens 

leerzaam te noemen, dat men als bewoner of toekomstig bewoner op de hoogte is van 

de herkomst van plaatsnamen, waarmee hij bijna dagelijks geconfronteerd wordt. Bij 

oriëntering gebruike men de bijgevoegde kaarten achterin. De hierop voorkomen 

nummering correspondeert met die in het boek. Deze uitgave is tot stand gekomen in 

samenwerking met het archivariaat en gemeentesecretarie.  
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De topografische geschiedenis van de stad omvat een drietal tijdperken: de 

Middeleeuwen, de Vestingtijd, de Moderne tijd. In de Middeleeuwen schijnt de stad 

zich oorspronkelijk verder naar het zuiden (tot aan de Molenweg) te hebben 

uitgestrekt, dan later het geval was. In de 16e-eeuw beperkte de stad zich tot de 

huidige oude stadskern.  

 

In 1628-1629 werd deze oude stadskern met wallen versterkt, die tevens een gedeelte 

van het land ten noorden daarvan omvatten, dan tot dusverre daarbuiten was 

gebleven (Nieuwstad). Overigens had de stad weinig groeikracht; binnen de wallen 

bleef veel terrein onbebouwd. In 1827 werden de vestingwerken aan particulieren 

verkocht.  

 

Pas na 1870 kwamen belangrijke wijzigingen tot stand. De uitbreiding bestond 

aanvankelijk uit een lintbebouwing langs de voornaamste toegangswegen tot de stad. 

Pas rond 1930 begint een planmatige uitbreiding, die door de oorlog werd 

onderbroken, doch die zich sindsdien vooral in zuidelijke richting voortzet. 

 

Bij het beschouwen van de straatnamen valt het onmiddellijk op, dat de namen in de 

oude stadskern voor het merendeel reeds in de vroege 15e-eeuw bekend zijn. Enige 

namen; zoals Simonshaven, IJzeren Put, Berenstraat, zijn niet bevredigend te 

verklaren. Een grondige studie van de middeleeuwse stadsgeschiedenis ontbreekt tot 

nu toe.  

 

Jongere namen als Klaver- , Lelie- en Rozemarijnstraat zijn gemakkelijk te verstaan, 

doch welke omstandigheden tot de naamgeving heeft geleid is nog niet achterhaald.  

Pas in 1949 was door de uitbreiding van nieuwe straten een vaststelling van een aantal 

nieuwe namen noodzakelijk. De keuze viel op  twee soorten van namen; oude 

plaatsnamen (vooral van vestingwerken) en personen of families uit de plaatselijke 

geschiedenis werden vereeuwigd.  

 

In 1959 besloot de gemeenteraad in het meer omvangrijke plan Zuid een meer 

uniforme naambeving toe te passen. In plan Zuid I werden de Middeleeuwse heren 

van Steenbergen vernoemd. In plan Zuid II kregen alle straten bloemennamen. Bij de 

verdere uitbreiding van de stad zal deze lijn, naar te verwachten is, worden 

doorgevoerd. Iedere uitbreidingseenheid zal zodoende een karakteristieke 

naamgeving verkrijgen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM STEENBERGEN 

 

1 MARKT 

In 1331 kreeg Steenbergen het recht een jaarmarkt te houden, of deze toen reeds op 

het huidige plein plaats vond is niet bekend. In 1431 is echter van de Markt sprake. 

Hier stond het stadhuis, dat in 1826 werd afgebroken. Daarna werd er een kerk 

gebouwd. Sinds de bouw van de nieuwe kerk, ca. 1900, verdween ook dat bedehuis. 

De Markt kon toen naar het noorden worden uitgelegd. Zo ontstond het huidige plein.  

 

2 KAAISTRAAT 

De naam Kaaistraat komt in 1433 voor. In 1454 komt de naam Brede strate op; in 1635 

vinden we de naam Damstraat; in 1758 de naam Kaaijstraedt. De naam is duidelijk; 

de straat die naar de Kade voert. 

 

3 ZONNESTRAATJE 

De naam Kaaistraat komt in 1433 voor. In 1454 komt de naam Brede strate op; in 1635 

vinden we de naam Damstraat; in 1758 de naam Kaaijstraedt. De naam is duidelijk; 

de straat die naar de Kade voert. 

 

4 WIJNSTRAAT 

In 1645 kwam een verbinding tot stand tussen de Visserstraat en de Dam door het 

leggen van een dam in de stadsgracht. Het straatje heette in de 18e-eeuw ‘de Passagie 

na den Dam’. De huidige naam zal +/- 1850 zijn ontstaan. Toen was de eigenaar van 

de gebouwen aan dit straatje Jan Willem Laane, wijnhandelaar. Deze was van 1869-

1881 burgemeester van Steenbergen. Zo bewaart deze straatnaam wellicht de 

herinnering aan het feit, dat eens een wijnhandelaar burgervader werd! 

 

 



5 VISSERSTRAAT 

De naam komt al in 1433 voor. De naam wijst op de vissers, die daar vroeger woonden. 

De haven lag voor 1629 ten noorden van Oost- en Westdam en was dus vlakbij.  

 

6 VLOOIENSTRAATJE 

De naam van dit steegje is in de volksmond ontstaan en spreekt voor zichzelf, wanneer 

we op de 19e-eeuwse kaarten de kleine huisjes zien aangegeven, die de dichte 

bebouwing van dit blok uitmaakten.  

 

7 POSTSTRAAT 

Het postkantoor werd gebouwd in 1871 en in 1895 vervangen door een nieuw 

gebouw, dat sinds 1963 dienst doet als bibliotheek. De naam Poststraat komt al 

spoedig na de bouw van het kantoor op. 

 

8 KROMME ELLEBOOG  

Vroeger een verbinding van de Westdam naar de Kaaistraat, aan een zijde begrensd 

door de stadswal van 1629, aan de andere zijde door de middeleeuwse gracht 

(Lindengracht).  

De bebouwing dateert grotendeels van ca. 1900 toen kwam ook de naam, kennelijk 

ontleend aan die van dergelijke straatjes in andere steden, in zwang.  

 

10 FABRIEKSDIJK 

Bij de bouw van de suikerfabriek in 1871 was het noodzakelijk, de dijk langs de 

oostzijde van het haven te verleggen, zodat de fabriek onmiddellijk langs het 

vaarwater kon worden opgetrokken. In 1872 kwam de huidige Fabrieksdijk gereed. 

De naam, ontleend aan het Fabriekgebouw, is uit de zelfde tijd.  

 

11 KADE 

De Kade is in de jaren 1630 - 1631 gevormd, nadat de haven was verlegd van de Oost- 

en Westdam naar de huidige plaats. De naam is ontleend aan de beschoeiïng en 

waterkering.  

 

12 GRAAF HENDRIKSTRAAT 

Een nieuwe straat, aangelegd binnen het industrieterrein. De bedrijven dateren; 1956 

Fa. v. Oers, 1958 Houthandel Alberts en atelier Eling-Visser. De naam is ontleend aan 

de polder, waarin de staat is gelegen.  

 

13 PRINS REINIERSTRAAT 

Een nieuwe straat, aangelegd ter uitbreiding van het industrieterrein. De naamgeving 

sluit nauw aan bij die van de Graaf Hendrikstraat. Prins Reinier van Chalon gaf n.l. 



de Graaf Hendrikpolder ter bedijking uit. Zijn vader Grraaf Hendrik, die de 

inpoldering had voorbereid, kwam te overlijden, alvorens de bedijking kon worden 

gerealiseerd (1538).  

 

14 EMMASTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan van ca. 1934, tevoren genaamd ‘de Komweide’. 

Genoemd naar koningin Emma.  

 

15 WILHELMINASTRAAT 

Straat in hetzelfde plan, genoemd naar koningin Wilhelmina.  

 

16 JULIANASTRAAT 

Straat in hetzelfde plan, genoemd naar koningin Juliana, 

geboren in 1909, regerend vorstin sinds 1948.  

 

17 DOKTERSDREEFJE 

Waarschijnlijk een overblijfsel van enige wegen, aangelegd in 1642 (zie Nieuwstad). 

In 1746 woonden hier de erfgenamen van Doctor Ruthe, de oudste benaming is dan 

ook Doctorsdreefje. Pas sinds ca. 1949 is een bestrating aangebracht en zijn blokken 

woningen gesticht. 

 

18 NIEUWSTAD 

Door de aanleg van de nieuwe wallen in 1629 werd een terrein ten noorden van de 

oude stad, waarin onder meer de oude haven was gelegen, binnen de stad getrokken. 

Omstreeks 1640 luidt de naam ‘Nieuw Stadt’. Hoewel de stad, onder meer door het 

slechten van de oude Oost-havendijk en de aanleg van wegen het terrein voor 

bebouwing geschikt deed maken, bleef het terrein nog lange tijd onbebouwd. In 1656 

stonden er drie boerderijen en enige hutten. In 1768 werd er een arsenaal gebouwd. 

Pas nadat de Markt in 1902 naar het noorden was uitgebreid en de Sint 

Gummaruskerk was voltooid, kwam het terrein meer bij de eigenlijke stadskom te 

behoren zonder dat de toestand ingrijpend veranderde. In 1960 werd enige straten 

aangelegd. Door allerlei factoren bleef echter tot dusverre een verdere bebouwing 

achterwege.  

 

19 OOSTDAM 

De Dam (sinds 1939 is de naamgeving Oost- en Westdam) beschermde voor 1629 de 

stad tegen het water in de haven. In het begin van de 19e-eeuw werd zij nog begrensd 

door de Nieuwstad in het noorden en de Lindegracht in het zuiden. Het verdwijnen 

van laatstgenoemde gracht door demping maakte een verdere bebouwing mogelijk. 

De Oostdam had voor 1945 reeds enige bebouwing, die aansloot bij de Binnenvest en 



bij de Markt. Pas na 1945 is de straat helemaal vol gebouwd in het kader van 

uitbreidingsplan Noord.  

 

20 JAN VAN BRUHEZESTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Noord en sinds 1949 bewoond. De straat is genoemd 

naar Jan de Bruheze, die sedert 1480 schout van Steenbergen, tevens dijkgraaf van de 

Oude en Nieuwe landen was. In 1527 blijkt hij te zijn overleden.  

 

21 SOLMSBOLWERK 

Straat in het uitbreidingsplan Noord en sinds 1948 bewoond. Een van de drie 

bolwerken, in 1629 aangelegd bij de uitbreiding der vesting, droeg de naam van 

Amalia van Solms (1602 - 1675), echtgenote van Prins Frederik Hendrik.  

 

22 NOORDWAL 

Straat in uitbreidingsplan Noord en bewoond sinds 1948. De straat loopt langs de 

binnenzijde van de noordelijke omwalling, in 1629 aangelegd. De naam is pas in de 

loop van de 19e-eeuw in gebruik gekomen.  

 

23 DAVID VAN ORLIENSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan 

Noord en bebouwd met 

noodwoningen in 1946. David 

van Orliëns (1570 – 1652) was 

een vestingbouwkundig 

ingenieur die werkzaam was 

aan de vestingen van Bergen op 

Zoom en Steenbergen. Te 

Steenbergen bouwde hij onder 

meter het fort Henricus, ‘De 

Schans’. Hij overleed als majoor 

van de stad Sluis.  

 

24 SINT JACOBSPAD 

Verbindingsstraatje tussen de Grote Kerkstraat en de Oostdam. Aangelegd in 1955. 

Sint Jacobus de Meerdere (feestdag 25 juli) was de patroon van de Steenbergse kerk.   

 

25 BINNENVEST 

De verbinding tussen de Dam en de Kruispoort werd eertijds begrensd ten oosten 

door de stadswal en ten westen door de Lindengracht of Vuile vest. Deze straat werd 

ca. 1870 naar het westen verlegd en bebouwd met arbeiderswoningen. Thans krotten 



die worden gesaneerd. De straat heeft pas ca. 1948 zijn naam. Tevoren werd zij tot de 

Dam gerekend. De naam Binnenvest is als een eufemisme voor Vuile vest te 

beschouwen.  

 

26 KRUISPOORT 

De Kruispoort werd gebouwd in 1643. Oorspronkelijk heette zij Oostpoort. De naam 

is kennelijk aan Kruisland ontleend. De toeleidende wegen werden in 1643 aangelegd. 

Binnen de stad heette de nieuwe verbinding ‘de nieuwe straat naar de Oostpoort’. In 

1643 wilde de stad de stichting van woningen aldaar bevorderen, doch deze bleef tot 

de 19e-eeuw beperkt tot de stadsschool (die al in 1640 was gebouwd) en een enkel 

huis. Na de opheffing van de vesting werd de poort, die ter hoogte van hotel 

Vissenberg stond, afgebroken. De weg kon nu worden verbreed en de kom 

Steenbergen kreeg een geringe uitbreiding door woningbouw aan weerszijden van de 

straat.  

 

27 KERKPLEIN 

De oude kerk van Steenbergen, in 1832 afgebroken en vervangen door de huidige 

N.H.-kerk, was oorspronkelijk toegewijd aan St. Jacobus de Meerdere. In 1590 werd 

zij door de protestanten in gebruik genomen. De oorspronkelijke zeer nauwe 

verbinding tussen de Vleeshouwerstraat en de Grote Kerkstraat heette in 1832 ‘den 

Oprij’. In 1875 en 1953 is deze verbinding verbreed en aangepast aan de verkeerseisen.  

 

28 GROTE KERKSTRAAT 

De naam ‘Die Karcstrate’, komt 

reeds in 1431 voor. ‘Grote’ 

Kerkstraat werd pas gebruikt, toen 

de naam ‘Kleine Kerkstraat’ in 

zwang kwam (zie aldaar). De naam 

is gemakkelijk te verklaren daar de 

straat de Markt verbindt met de 

plaats waar een de ‘grote’ kerk 

stond.  

29 SMIDSTRAAT 

De naam ‘de Smeetstrate’, komt voor in 1454. Nog in 1803 was het pand op de N.W.-

hoek van de Smidstraat en de Grote Kerkstraat een smederij, waarmee de naam 

voldoende verklaard is.  

 

  



30 KLEINE KERKSTRAAT 

De naam ‘Kleine’ Kerkstraat is vermoedelijk afgeleid van de schuurkerk, die van 1707 

– 1832 stond ter plaatse van de kapel van het bejaardentehuis ‘Charitas’. Tevoren 

behoorde de straat tot de Vleeshouwerstraat.  

 

31 VLEESHOUWERSTRAAT 

In 1433 bevond zich te Steenbergen een ‘Vleeschhuys’ (vleeshal of slagerij). Het is niet 

onmogelijk dat deze in de Vleeshouwerstraat stond, die de naam draagt van het 

slagersberoep. Onder Vleeshouwerstraat verstond men oorspronkelijk de hele 

verbinding van de Blauwstraat met de Kruispoort. Pas later komen afzonderlijke 

namen (Kleine Kerkstraat en Kerkplein) op.  

 

32 PAULUS BAXSTRAAT 

De gebroeders Paulus en Mercelis Bakx waren officieren in de garnizoen van Bergen 

op Zoom. Zij maakten zich verdienstelijk (onder meer bij het beleg van die stad in 1588 

door de hertog van Parma) en door uitvallen vanuit die stad op Steenbergen toen deze 

plaats in Spaanse handen was (1582 – 1590). De straat is gedeeltelijk aangelegd ter 

plaatste van een verbindingspad tussen de Kruispoort en de geslechte wallen aldaar, 

in de volksmond ‘de Wal’ genoemd. Door de uitvoering van het uitbreidingsplan 

Zuid-Oost is het een straat geworden.  

 

33 FREDERIKSBOLWERK 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-Oost en aangelegd in 1963. Genoemd naar het 

bolwerk, aangelegd in 1628, dat de naam droeg van Prins Frederick Hendrik.  

 

34 MIDDENWAL 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-Oost. Genoemd naar een gedeelte van de in 1628 

aangelegde stadswal. De naam dateert pas uit de moderne periode.  

 

35 JACOB VAN GRIMMESTEIJNSTRAAT 

De school van Steenbergen behoorde oorspronkelijk bij de kerk. De ‘clericus’ Jacob 

van Grimmesteyne droeg in 1356 de school over aan de stad Steenbergen. Uit deze 

school kwam de openbare lagere school te Steenbergen voort, die later is omgezet in 

de St. Gummarusschool. De straat is aangelegd in het uitbreidingsplan Zuid-Oost en 

bewoond sinds 1949. 

  



36 DE RAM VAN HAGEDOORNSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-Oost en pas in 1957 volledig 

gerealiseerd en sindsdien bewoond. Genoemd naar de familie De 

Ram van Hagedoorn, die in de 17e-eeuw een belangrijke rol te 

Steenbergen vervulde. Jonkheer Louis de Ram, heer van 

Hagedoorn, was drossaard van Steenbergen van 1637 – 1656. 

Tevoren was hij enige jaren in dienst van het leger van Prins 

Frederik Hendrik. Zijn broer Francois was commandeur van de 

vesting Steenbergen van 1639 – 1666. Diens zoon (1645 – 1701) was 

een vriend van Pastoor Kerckers, die hij tot voogd over zijn zoon aanstelde.  

 

37 RUITERSTALLEN 

Op het onbebouwde terrein ten zuiden van de Vleeshouwerstraat stonden in de 17e-

eeuw de ‘Ruyterstallinge’. Deze verdwenen tegen het einde der 18e-eeuw, doch de 

naam bleef behouden.  

 

38 SCHOOLSTRAAT 

Het onbewoonde terrein ten zuiden van de Vleeshouwerstraat werd in de loop van 

de 19e-eeuw volgebouwd met arbeiderswoningen, die thans als onbewoonbaar voor 

sloping in aanmerking komen. Het straatje verbindt de Vleeshouwerstraat met het 

pleintje de IJzeren Put, waar in 1872 een school voor meisjes is gebouwd door het 

bestuur van het RK Weeshuis (thans huishoudschool).  

 

39 WEI 

Het hierboven genoemd, onbebouwde terrein ten zuiden van de Vleeshouwerstraat 

was oorspronkelijk grasland, bekend in de 17e-eeuw als Hillen van den Yseren Put. 

Einde 18e-eeuw komt de naam ‘de Weij’ op, die dus op het hele terrein betrekking had, 

doch na bebouwing zich beperkte tot het huidige straatje.  

 

40 IJZEREN PUT 

In 1437 wordt de ‘IJSERPUT’ genoemd. In de voorgeboden (politie-verorderingen) 

van 1504 wordt het verboden om ‘in den Yserput oft Symonshaeven penssen oft 

clederen’ te wassen, ‘oft hout oft vuylnisse inleggen‘. Het blijkt dus een waterput 

geweest te zijn. Rond 1795 stond er ‘den Asbak ‘, een stortplaats voor afval, die later 

de naam IJzeren Put in de volksmond verdrongen heeft. Op kaarten bleef de naam 

gehandhaafd en ze werd in 1949 weer in gebruik genomen.  

 

41 VAN HOOGENDORPSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-Oost en sinds 1949 bewoond. De straat is genoemd 

naar de familie Hoogendorp, drossaards te Steenbergen van 1656 – 1747.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 KRUITWEG 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-Oost bewoond sinds 1949. Genoemd naar het 

kruitmagazijn dat tot het midden der 18e-eeuw op een terrein ten zuiden van de 

Rozemarijnstraat stond.  

 

43 WILLEM DE ROOVERSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan van Zuid-Oost bewoond sinds 1949. Genoemd naar 

Willem de Roover, geboren in 1523, schout van Steenbergen sinds 1560. Hij werd door 

de Watergeuzen op 28 mei 1572 met andere notabele Steenbergenaren als gijzelaar 

weggevoerd. Later werd hij protestant en crica 1580 schout van Zierikzee. In 1584 

noemt koning Philips II van Spanje hem ‘de aanvoerder der Ketters’.  

 

44 ORANJEBOLWERK 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-Oost, gedeeltelijk in 1952 aangelegd, voltooid in 

1964. De straat loopt voor een gedeelte over het Oranjebolwerk, dat in 1628 werd 

aangelegd en de Blauwstraat aan het zuideinde (‘Blauw eind’) geheel afsloot. Het 

verdween bij de aanleg van de Wouwsestraat.  

 

45 ZOUTSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-Oost, bewoond sinds 1947. Deze naam herinnert 

aan de zouthandel, waardoor Steenbergen in het 14e-eeuw welvarend was.  

 

45a ROZEMARIJNSTRAAT 

In 1437 wordt de ‘IJSERPUT’ genoemd. In de voorgeboden (politie-verorderingen) 

van 1504 wordt het verboden om ‘in den Yserput oft Symonshaeven penssen oft 

clederen’ te wassen, ‘oft hout oft vuylnisse inleggen‘. Het blijkt dus een waterput 

geweest te zijn. Rond 1795 stond er ‘den Asbak ‘, een stortplaats voor afval, die later 

de naam IJzeren Put in de volksmond verdrongen heeft. Op kaarten bleef de naam 

gehandhaafd en ze werd in 1949 weer in gebruik genomen.  

 

46 BLAUWSTRAAT 

In 1433 heette de straat Gasthuisstraat, naar het Gasthuis dat tot de 17e-eeuw was 

gevestigd in de Weeshuisgebouwen. In 1640 komt de naam ‘blauwpoortstraat’ in 

zwang naar de blauwstenen stadspoort. Na de aanleg van het Oranjebolwerk kwam 

deze poort in ongebruik doch bleef als ruïne tot laat in de 18e-eeuw staan. De naam 

Blauwstraat is dus een verkorting van Blauwpoortstraat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 WOUWSESTRAAT 

In 1871 verzochten een aantal inwoners van Steenbergen een rechtstreekse verbinding 

tussen de Blauwstraat en de Welberg tot stand te brengen door de aanleg van een 

nieuwe weg. De aanleg kwam tot stand. De naam, oorspronkelijk, ‘Blaauweind ’of 

‘Passagie’ werd rond 1879 vervangen door Wouwsestraat. De weg loopt inderdaad in 

de richting van Wouw. De oude naam van de Blauwpoort of Wouwse poort of 

Landpoort kan eveneens van invloed op de naamgeving zijn geweest.  

 

48  ZUIDWAL 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-West I, aangelegd in 1952. De straat loopt over het 

terrein van de vroegere stadswal, aangelegd in 1628. De naam dateert uit de moderne 

tijd.  

 

49 RAVELIJNSTRAAT 

Straat, gedeeltelijk aangelegd in 1952 en gedeeltelijk in 1956. Genoemd naar het 

zuidelijke ravelijn (versterkt punt) in de voormalige vestingwerken, dat lag ter plaatse 

van het huidige plantsoen en van de Lagere Landbouwschool.  

 

50 NICOLAAS PECKSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-West I, bewoond sinds 1951. Genoemd naar 

Nicolaas Peck, rentmeester van de Prins van Oranje in Steenbergen in het begin van 

de 80-jarige oorlog. Hij werd eveneens door de Watergeuzen ontvoerd. In 1578 is hij 

overleden.  

 

  



51 TIENENBOLWERK 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-West I, aangelegd  in 1952. Genoemd naar het 

bolwerk, aangelegd in 1628, dat de naam droeg van de commandeur van Steenbergen 

van 1622 – 1629, Philips van Tienen.  

 

52 SIMONHAVEN 

In 1504 wordt de ‘Symonshaven’ genoemd (zie IJzeren Put). In 1667 was het water in 

de put ‘van outs genaampt Sijmonshaven’ niet meer bruikbaar. Het pleintje is bij de 

uitvoering van het uitbreidingsplan Zuid-West I bestraat en verbeterd.  

 

53 RONGELSTRAAT 

In dit verbindingsstraatje tussen de Blauwstraat en de Simonshaven stond in 1640 en 

9-tal hutten, eigendom van Bastiaan Rongen. In de loop van de 18e-eeuw evolueerde 

Rongelstraatje tot Rongerstraatje, in de 19e-eeuw ontstond de huidige vorm 

Rongelstraatje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54  BERENSTRAAT 

In 1431 komt de vorm ‘Bairstrate’ voor. Later heet de straat ook wel ’Suyt Achter 

strate’ (1635). In 1640 bouwde Govert Cornelissen Beer, metselaar, een nieuw huis in 

de straat. Dat was het enige behoorlijke huis in de straat, de rest van de bebouwing 

bestond uit enige hutten. In 1656 waren er enige nieuwe huizen bijgebouwd, 



waaronder het ‘Beerengebou’ (thans Berenstraat nr. 30) het enige huis te Steenbergen, 

waarvan althans de gevelsteen is bewaard gebleven.  

 

55 POMPSTRAAT 

De naam komt in 1796 voor en slaat op de pomp, die eertijds aldaar voor de 

drinkwatervoorziening was geplaatst. Deze heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de 

zoveel hygiënischer waterleiding.  

 

56 KLAVERSTRAAT 

De naam ‘Claverstraatje; werd in 1750 genoemd. 

 

57 LELIESTRAAT 

De naam van dit straatje komt pas in de loop der 19e-eeuw in zwang. 

 

56 GEERT VINCKESTRAAT 

Straat, in 1952 aangelegd in het plan Zuid-West I. De straat loopt gedeeltelijk over het 

oude Molenbaantje, dat voerde naar de molen, die stond op het Tienenbolwerk. De 

straat draagt de naam van Geert Vincke, die van 1528 – 1545 schout van Steenbergen 

was. Tevoren was hij schepen van Breda.  

 

59 VAN GAVERENLAAN 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-West II, aangelegd in 1956. De straat is genoemd 

naar de heren van Breda uit de familie Van Gaveren, die van 1287 – 1313 samen met 

de heren van Bergen op Zoom heer van Steenbergen waren. Raso III van Gaveren en 

Gheeraerd van Wesemaele gaven in 1308 de nieuwe keur aan Steenbergen, een 

belangrijke gebeurtenis in de rechtsgeschiedenis van de stad. 

 

60 STADSHILLEN 

Straat in het uitbreidingsplan van Zuid-West II, aangelegd in 1956. De Stadshillen 

vormden eertijds een uitgestrekt terrein ten zuiden van de stad. In 1435 worden ze al 

genoemd. Later werden ze onderscheiden in Oost- en West-Hillen. De Oost-Hillen 

werden ingenomen door de vestingwerken, die ten zuid-oosten van de stad werden 

aangelegd in 1701. De naam West-Hillen werd sinds die tijd vervangen dor 

Stadshillen.  

 

61 VAN WESEMAELSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-West II, aangelegd in 1656. De straat is genoemd 

naar de heren van Bergen op Zoom, die in de jaren 1288 – 1340 samen met de heren 

van Breda over Steenbergen het bewind voerden.  

 



62 SINT ONTCOMMERSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Zuid-West II, aangelegd in 1956. In de Middeleeuwen 

bloeide te Steenbergen de verering voor Sint Ontcommer of Wilgefortis, een 

legendarische heilige. Zij werd voorgesteld als een gekruisigde vrouw met een baard. 

De legende van Sint Ontcommer is ontstaan uit een verkeerd begrepen voorstelling 

van een ‘wonderdadig’ kruis, dat nog vereerd wordt in de Italiaanse stad Luca. Te 

Steenbergen bestonden een St. Ontcommerkapel en een St. Ontcommersgilde. De 

Rubeer- en Aanwaspolder ten westen van de stad werd ook wel Sint 

Ontcommerspolder genoemd.  

 

63 MOLENWEG 

De weg is genoemd naar de houten standaardmolen, die vroeger nabij het huidige 

gebouw van de A.K.U. stond. De maalderij van J. Trouw is een voortzetting van het 

bedrijf. In 1657 wordt van de molen gezegd, dat zij stond op de oude stadsvesten van 

Steenbergen. Klaarblijkelijk heeft een deel van de middeleeuwse vesting zich 

uitgestrekt tot aan de molenweg.  

 



64 FLORAPLEIN 

De straatnamen in het uitbreidingsplan Zuid II, ten oosten van de Oudlandsestraat, 

zijn allen namen van bloemen, en behoeven geen nader toelichting. Het nog te 

realiseren plein op de hoek van de Molenweg en de Oudlandsestraat is Floraplein 

genaamd, naar de godin van bloemen en vruchtbaarheid cq van de lente.  

 

65 SERINGENLAAN, bewoond sinds 1962. 

66 ZONNEBLOEMSTRAAT, bewoond sinds 1962. 

68 GLADIOOLSTRAAT, bewoond sinds 1961. 

69 HYACINTSTRAAT, bewoond sinds 1961. 

70 HORTENSIAPLEIN 

71 GERANIUMSTRAAT, bewoond sinds 1960. 

72 GOUDENREGENSTRAAT, bewoond sinds 1960. 

73 IRISSTRAAT, bewoond sinds 1961. 

75 ORCHIDEESTRAAT, bewoond sinds 1964. 

 

De straatnamen in het uitbreidingsplan Zuid I, ten westen van de Oudlandsestraat, 

zijn genoemd naar de Heren van Steenbergen, in aansluiting op de namen Van 

Gaverenlaan en Van Wesemaelenstraat. 

 

76 VAN LEUVENSTRAAT 

Arnoud van Leuven was heer van Breda door zijn huwelijk met Elisabeth van Breda. 

Na zijn overlijden in 1287 werd de heerlijkheid Breda in drie delen gesplitst: de 

heerlijkheid Breda, die aan de familie Van Gaveren kwam, de heerlijkheid Bergen op 

Zoom, die aan de familie Van Wesemael toeviel en een uitgestrekt gebied, waaronder 

ook Steenbergen, dat tot 1458 door de heren van Breda en Bergen gezamenlijk werd 

bestuurd.  

 

77 VAN BOUTERSHEMSTRAAT 

De heren van Bergen op Zoom van 1352 – 1419 waren tevens heren van Boutershem 

en voerden die titel als familienaam. Herndrik van Boutershem gaf in 1356 samen met 

Jan van Polanen, heer van Breda, de Oud-Kromwielpolder onder Steenbergen ter 

bedijking uit.  

 

78 VAN BREDASTRAAT 

Genoemd naar Elisabeth van Breda (zie Arnoud van Leuven).  

 

79 VAN GLYMESSTRAAT 

De heren van Bergen op Zoom uit het huis van Glymes bestuurden van 1419 – 1458 

met de heren van Breda stad en land van Steenbergen. In 1458 kwamen zij tot een 



verdeling van het gezamenlijke bestuurd gebied, waarbij Steenbergen aan de heren 

van Breda (Nassau) werd toegewezen.  

 

80 VAN POLANENSTRAAT 

De heren van Breda uit het huis van Polanen 

waren van 1350 – 1404 heer van Steenbergen, 

samen met de heren van Bergen op Zoom . 

 

81 VAN BRABANTSTRAAT 

Jan, hertog van Brabant, was van 1326 – 1350 heer 

van Steenbergen, samen met de heer van Bergen 

op Zoom. Hij schonk verscheidene voorrechten, 

o.a. het recht een jaarmarkt te houden en om een 

haven aan te leggen (1331). Hij verkocht in 1350 

zijn recht aan Jan van Polanen.  

 

82 FRANSEWEG 

In de 17e-eeuw nog Bergse dijk genoemd, westelijke dijk van de polder het Oudland. 

In 1739 was de naam reeds Bergse weg. Door de inpoldering ten westen van het 

Oudland, had de weg het karakter van een dijk verloren. De naam werd in 1953 

gewijzigd in Franse weg, om daarmee Frankrijk te eren, dat bij de watersnood van 1 

februari 1953 soldaten te hulp zond om in deze gemeente hulp te verlenen. Bovendien 

werd de gemeente Steenbergen door de Franse stad Sedan geadopteerd.  

 

83 BURGEMEESTER VAN LOONSTRAAT 

Het gedeelte van de Bergse weg tussen de Molenweg en de Kade werd ca. 1936 

omgedoopt tot Burgemeester van Loonstraat. De familie Van Loon heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de moderne geschiedenis van Steenbergen. Jacobus 

Laurentius van Loon was burgemeester van Steenbergen van 1850 – 1868, J.J. van Loon 

van 1881 – 1909 en J.A.A.M. van Loon van 1910 – 1919. De eerstgenoemde stichtte 

bovendien de suikerfabriek alhier (thans Centrale Suiker Maatschappij).  

 

84 J.L. BROOIJMANDREEF 

Een van de natuurlijke hoogten nabij de stad heette in de 19e-eeuw ‘Hoogt’. Het wegje, 

dat van de Bergse weg naar de Oudlandsestraat langs die hoogte loopt, heette dan ook 

Hoogstraatje. In 1960 werd het omgedoopt in J.L. Brooijmansdreef, om daarmee eer te 

bewijzen aan J.L. (Leen) Brooijmans, die zich belangrijke verdiensten heeft verworven 

als voorzitter van de Veilingvereniging, als voorzitter van het waterschap de 

Gewijzigde Cruijslandspolder en als dijkgraaf van het Heemraadschap van de 

Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.  



85 OUDLANDSESTRAAT 

Voor verklaring zie Oudlandseweg (No. 134).  

 

86  KROMMEWEG 

Deze weg is in 1702 aangelegd rond de nieuwe vestingwerken, die in de voorgaande 

jaren tot stand waren gekomen. Daar de weg de hoekige omtrek van de vestingwallen 

volgt, kreeg hij de karakteristieke naam Krommeweg.  

 

87 NASSAULAAN 

Deze weg is in 1839 aangelegd over de buitenwerken van de vesting Steenbergen ter 

vervanging van een bochtiger weg, die zuidelijker lag en thans is verdwenen. In 1948 

werd de naam Nassaulaan vastgesteld. Het huis van Nassau bezit sinds 1458 de titel 

van heer of baron van Steenbergen. De titel Barones van Steenbergen wordt thans nog 

door H.M. de Koningin gevoerd.  

 

88 AFGESLECHTEDIJK 

Gedeelte van de Kruislandsedijk, afgegraven ca. 1628 bij het totstandkomen van de 

nieuwe vestingswerken van Steenbergen. In 1650 was de naam ‘Afgeslechten 

Cruijslantschen dijck’. Het bijvoegsel ‘Kruislandse’ is dus later afgevallen. 

 

89 DINTELOORDSEWEG 

De weg is in 1858 aangelegd als een onderdeel van hert provinciaal wegenplan. De 

naam wordt in de volksmond wel afgewisseld met Prinslandseweg, doch in 1949 is 

aan de naam Dinteloordseweg de voorkeur gegeven.  

 

90 DODEWEG 

Deze weg vormde een deel van het wegennet van de Oost-Graaf Hendrikpolder en 

vormde een tegenhanger van de Bijlandseweg in de West-Graaf Hendrikpolder. Beide 

wegen droegen aanvankelijk de naam Oost- en West-Boutweg. In 1629 werd de 

verbinding met de Kruislandsedijk verbroken door het graven van het Vlietje of 

Breede watergang. Waarschijnlijk is hieraan de naam van Dode (doodlopende) weg 

aan te denken. 

 

91 OOST-GROENEWEG 

Onderdeel van het wegennet van de Oost-Graaf Hendrikpolder. Tegenhanger van de 

West-Groeneweg in de West-Graaf Hendrikpolder. In 1950 werd ter onderscheiding 

het voorvoegsel ‘Oost’ voor de naam geplaatst. De naam was al ca. 1620 gekend.  

  



92 VEERWEG 

Weg in de Oost-Graaf Hendrikpolder. Deze weg maakte geen deel uit van het 

oorspronkelijke wegennet, doch kwam gedeeltelijk pas in 1631 tot stand. Een tiental 

jaren later werd het gedeelte van de Oost-Groeneweg tot de Graaf Hendrikpolderdijk 

gerealiseerd. In die tijd werd n.l. de veerverbinding met Dinteloord verplaatst van de 

Vliet nabij de Blauwe Sluis (Oude Veer) naar het verlengde van de onderhavige weg 

(Nieuwe Veer). De naam is hiermede voldoende verklaard. De bebouwing langs de 

weg nabij de stad kwam pas na 1900 tot stand.  

 

93 OOST-HAVENDIJK 

Bij de inpoldering van de Graaf Hendrikpolder in 1538 werd de haven afgesloten. In 

1581 werd de haven heropend en werden er twee dijken langs gelegd. Hierboven 

zagen we reeds, dat het gedeelte nabij de stad door de aanleg van de vesting en in de 

moderne periode door industrievestigingen aan veranderingen onderhevig was.  

 

94 GRAAF HENDRIKPOLDERDIJK 

Bij de inpoldering van de Graaf Hendrikpolder werd een dijk aangelegd aan de 

noordzijde van de polder. Door de heropening van de haven in 1581 werd die dijk in 

twee gedeelten gesplitst, waarvan het oostelijke gedeelte (langs de Oost-Graaf 

Hendrikpolder) de oude naam bleef behouden. De naam is ontleend aan Graaf 

Hendrik III van Nassau, heer van Steenbergen, die de inpoldering van deze polder 

voorbereidde, doch in 1538 overleed, alvorens met tot bedijking kon overgaan.  

 

95 TRIANGEL 

Deze polder, gelegen ten noorden van de polder Kruisland, kwam tegen het einde van 

de 16e-eeuw tot stand. Reeds in 1565 was de grond door Prins Willem van Oranje als 

heer van Steenbergen uitgegeven aan Willem de Roover, doch door een geschil is de 

bedijking toen uitgesteld. De polder Triangel (Driehoek) om zijn markante vorm.   

 

 

96 BOVENSASWEG 

In 1822 – 1823 werden in de Steenbergse en Roosendaalse Vliet twee sluizen gebouwd, 

waardoor de rivier werd verdeeld in twee panden; een benedenpand en een 

bovenpand. De sluizen kregen de overeenkomstige namen Beneden en Boven Sas. In 

de 19e-eeuw bestonden overigens ook de namen Steenbergse en Roosendaalse Sas, 

welke echter in ongebruik zij geraakt. De toeleidende wegen tot die sluizen ontvingen 

de namen die kunstwerken.  

  



97 DOORNEDIJKJE 

In 1628 weren gedeelten van de polder Aanwas, Westland en Oudland bestemd om 

te dienen als inundatieterrein tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Het Halsters 

Laag en de forten Roovers, Pinssen en Moermont onder Halsteren en Bergen op Zoom 

sloten hierbij aan. Ter bescherming van de gedeelten van genoemde polders, die 

buiten de inundatie bleven, werden lage dijkjes of kadijken aangelegd. De Westlandse 

kadijk werd een eeuw later Doornedijkje genaamd. Een gedeelte is inmiddels 

afgegraven in het ader van de ruilverkaveling Wetland.  

 

98 WEST-HAVENDIJK 

Voor verklaring zie Oost-Havendijk (zie No. 93).  

 

99 WEST-GROENEWEG 

Voor verklaring zie Oost-Groeneweg (zie No. 91).  

 

100 BIJLANDSEWEG 

Voor verklaring die ook Dodeweg. In de 18e-eeuw werd de West-Boutweg 

Beijerlandseweg genoemd. Het is moeilijk uit te maken of nu de huidige naam dan 

wel de  oude naam een verbastering van een plaatselijk toponiem is.  

 

101 SCHANSDIJK 

Na de heropening van de haven in 1581 werd de dijk van de Graaf Hendrikpolder in 

twee delen gesplitst. Het westelijke gedeelte ontleent zijn naam aan het in 1626 onder 

leiding van David van Orliëns aangelegde fort Henricus, dat ook wel ‘de Schanse’ 

werd genoemd. In de volksmond staat het terrein nog bekend als de schans.  

 

102 ZILVERHOEK 

Oorspronkelijk was dit een naam voor alle aanwassen ten westen van de Steenbergse 

haven. In 1415 wordt de ‘Silverhoec’ al genoemd. Later beperkte men de naam tot de 

Oost-Graaf Hendrikpolder. In de 18e-eeuw sloeg de naam reeds op het gedeelte van 

de polder ten westen van de Bijlandseweg. De bevolking noemt de hele omgeving 

Zilverhoekje. De rond 1936 uitgevoerde afsnijding van de Rijksweg loopt hier 

doorheen, zodat de naam hier het best past.  

 

DORPEN EN POLDERS 

Het landschap van de gemeente vertoont alle kenmerken van de overgang van het 

kleigebied naar het zandgebied. In het Oudland en langs de grenzen vertoont het 

verloop van de wegen en de perceelsvormen in de polder overwegend de kentekens 

van de Brabantse zandgronden, de wegen bochtig en kronkelend, de percelen soms 

grillig van vorm. In het kleigebied is de meer planmatige opzet van de verkaveling 



duidelijk zichtbaar: de vierkante percelen, rechte wegen. Ook de naamgeving van de 

wegen en de lande vertoont de afwisseling van klei en zand. In het grensgebied van 

Halsteren, Wouw en Roosendaal sluit zij zich nauw aan bij de landen onder die 

gemeenten. In het kleigebied komen vele doublures voor, zoals Boutweg, Langeweg, 

Molenweg en Groeneweg, zodat de moderne administratie naar oplossingen moest 

zoeken.  

 

De dorpen zijn deels gepland, deels door spontane samenwoning ontstaan. Kruisland 

is gesticht bij de kerk op de Markt, in 1487 door Graaf Engelbrecht gevestigd. De Heen 

dankt zijn ontstaan aan enige actieve raadslieden van Philips Willem, Prins van 

Oranje, die de grond van het dorp kochten en in erven aan aspirant-inwoners 

uitgaven. Deze dorpen kregen een ander aanzien door de stichting van de langgerekte 

bouwblokken, na 1918 door de woningbouw-verenigingen gesticht. Na 1945 werd de 

oude bebouwing opgenomen in moderne uitbreidingsplannen. Welberg is als dorp 

opgekomen sinds de oprichting van de parochie in 1927. Tevoren was er slechts een 

verspreide bebouwing langs de Welbergsedijk, waaraan het dorp zijn naam dankt. 

Verspreide bebouwing groeide ook wel aaneen tot gehuchten als Heense Molen, 

Notendaal of Kladde. Hier was de aanwezigheid van een molen of van een groter 

boerenbedrijf – Notendaal – aanleiding tot het ontstaan van een kleinere 

woongemeenschap. Verdere toelichting wordt ook hier bij de afzonderlijke namen 

gegeven.  

 

WELBERG 

 

103 WIPSTRAAT 

Een deel van de Boomdijk nabij de vesting werd ca. 1628 geslecht. Op een kaart van 

1746 heet de weg nog ‘Geslegten Boomdijk’. In 1768 weerden de schuttersdoelen of 

‘Wip’  uit de stad verplaatst naar een punt aan het einde van deze weg nabij het 

huidige nummer 11. Sinds die tijd heet de weg Wipstraat. Een gedeelte werd in 1955 

omgedoopt tot Kapelaan Kockstraat.  

 

104 KAPELAAN KOCKSTRAAT 



Genoemd naar kapelaan H.M. de Kock (1910 – 1944), kapelaan te Welberg, vermoord 

door de Duitsers op 1 november 1944 bij de bevrijding van Welberg.  

 

105 HOOGSTRAAT 

In de 19e-eeuw ook wel ‘Zandweg ’genoemd. In de volksmond staat de weg ook 

bekend als ‘het Zandbaantje’ hetgeen op de vroegere onverharde toestand wijst. De 

naam Hoogstraat wijst op hogere ligging van de weg ten opzichte van het terrein aan 

de noordzijde, dat met een flauwe helling afloopt in de richting van Steenbergen.  

 

106 CORNELIUSSTRAAT 

Deze verbinding tussen de Wipstraat en de Welbergsedijk bestond reeds lang, toen in 

1927 de parochie Welberg werd opgericht. In 1939 was een groot gedeelte van de straat 

in aansluiting op het parochiecomplex bebouwd. De pastoor verzocht de 

gemeenteraad de naam van de patroonheilige der parochie te mogen geven aan deze 

straat. Door de bouw van een aantal woningen in 1959 is de straat volledig in de 

Welbergse bebouwing opgenomen.  

 

107 KINDERBAANTJE 

Deze naam komt pas in de moderne tijd voor. Waarschijnlijk heeft de 

bevolkingsdichtheid van dit landwegje in de polder Oud Cromwiel, in de 19e eeuw 

bebouwd met arbeiderswoningen, aanleiding gegeven tot de typische naamgeving, 

die uit een oogpunt van naamkunde zeker behouden dient te worden.  

 

108 WELBERGSEDIJK 



De naam ‘Welberghe’ komt reeds voor in 1356. De naam berg wijst op de 

hoogteligging van het terrein ten opzichte van de (Kruislandse) polder. Wellicht is het 

eerste lid van de naam afgeleid van de familienaam Van der Wellen.  

 

109 LAURENTIUSDIJK 

De naam ‘Laureyssendijck’ komt reeds voor in 1636 voor. Hoewel latere kaarten ook 

wel de naam Sint Laurensdijk geven, is het de vraag of hier niet eerder aan een 

persoons- of familienaam moet worden gedacht. De huidige weg heeft niet het 

karakter van een dijk. Op een kaart van ca. 1650 blijkt uit de naam ‘Afgeslechten 

Laureijssen dijck' dat ook hier een oorspronkelijke dijk is afgegraven tot meerdere 

versterking van de vesting.  

 

110 PASTOOR KERCKERSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Welberg, bewoond sinds 1947. Genoemd naar Jacobus 

Kerckers (1654 – 1728), die in 1679 de eerste pastoor van Steenbergen na de reformatie 

werd. Tot 1707 verrichtte hij de kerkelijke diensten in een schuur onder Welberg. De 

hoeve Corneliusstraat nummer 31 staat nog bekend onder de naam ‘de Pastorie’.  

 

111 KENNEDYSTRAAT 

Genoemd naar John Fitzgerald Kennedy, president van de V.S. van Noord-Amerika, 

vermoord in 1963. Nieuwe straat, aangelegd in 1965 in het uitbreidingsplan Welberg.  

 

112 AMBROSIUSSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Welberg, bewoond sinds 1964. De straat is genoemd 

naar het Sint Ambrosiusgilde, een sinds lang opgeheven gilde van bijenhouders, dat 

te Welberg was gevestigd.  

 

113 WIT KRUIS 

Straat in het uitbreidingsplan Welberg, bewoond sinds 1964. De straat is genoemd 

naar de boerderij ‘Het Wit Kruys’, gelegen aan de Wipstraat tegenover de uitmonding 

van de huidige straat. Die naam droeg de boerderij al in 1736.  

 

114 KARTUIZERSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan van Welberg. De straat is genoemd naar de Kartuizers 

van Antwerpen, die in het begin van de 16e-eeuw landerijen bij Welberg bezaten.  

 

 

 

 



115 VAN NISPENSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Welberg. Het geslacht Van Nispen had nauwe banden 

met Steenbergen. Een der oudste bekende schouten van de stad was een Van Nispen. 

In 1453 bezat Adriaan van Nispen land bij de Welberg.  

 

116 VAN DER WELLENSTRAAT 

Genoemd naar de familie Van der Wellen, die in de 14e-eeuw alhier gorzen bezat. 

Wellicht ontleent de Welberg (in die tijd ook Wellenberch genoemd) aan deze familie 

zijn naam. Heinen van der Wellen wordt genoemd in de uitgiftebrief van het Oud 

Kromwiel uit 1356. De nieuwe straat in het uitbreidingsplan van Welberg is gelegen 

in deze polder.  

 

117 WELBERGSWEGJE 

Verbindingswegje tussen de Welbergsedijk en de Kruislandsedijk. Het vormt de 

scheiding tussen de Oost en de West Welberg, twee tiendhoeken van de 

Kruislandsepolder, die op hun beurt hun naam zullen hebben ontleend aan de 

oorspronkelijke Welberg.  

 

118 GROENEDIJK 

Dijk langs de oost- en zuidzijde van de polders Oud- en Nieuw Kromwiel. In de 17e-

eeuw heette de dijk Cromwielsedijk. Een eeuw later bestond de naam Groenedijk.   

 

 

 

 



119 CANADEZENWEG 

Dijk langs de zuidzijde van de polder Oud-Kromwiel. Oorspronkelijk eveneens 

Groenedijk genoemd, werd dit gedeelte in 1948 omgedoopt tot Canadezenweg, om 

daarmee de herinnering te bewaren aan de Canadezen, die hier in 1944 hevige 

gevechten hadden te leveren met de Duitse bezetters. In de nacht van 31 oktober – 1 

november trok de 4de Canadese pantserbrigade het Steenbergs gebied binnen. Het 

Algonquin Regiment ontmoette onder Welberg hevige tegenstand en werd 

gedeeltelijk teruggedreven. Nadat de 10e Canadese infanteriebrigade en het Lincoln 

and Welland Regiment te hulp waren gesneld, wisten de Canadezen, ondersteund 

door luchtaanvallen, op 2 november de weg vrij te maken. Na nog een nacht vechten 

was Welberg ‘gezuiverd’ en op 4 november kon Steenbergen worden bevrijd.  

 

120 DRENKHOOS 

De naam van deze tiendhoek van Kruisland komt reeds in 1492 als ‘Drenckoese’ voor. 

De huidige boerderij ontleent er zijn naam aan.  

 

121 KNAPENDREEF 

Deze naam voor dit polderwegje komt reeds op 19e-eeuwse kaarten voor.  

 

122 OUD KROMWIELSWEGJE 

Weg door het Oud Kromwiel, dat in 1356 voor het eerst als polder werd uitgegeven, 

doch laster in deze vorm opnieuw is ingedijkt.  

 

123 NIEUW KROMWIELSWEGJE 

Wegje in de polder het Nieuw Kromwiel, die oorspronkelijk binnen het Oud 

Kromwiel lag, doch daar deze kennelijke was overstroomd in 1445 als een afzonderlijk 

poldertje werd bedijkt.  

 

124 TWEEDE NIEUW KROMWIELSWEGJE 

Dit tot dusverre naamloze wegje is onbewoond en hoeft derhalve in naamgeving niet 

ver van het andere wegje te verschillen.  

 

125 VIERHOEVEN 

Oorspronkelijk heette deze tiendhoek van Kruisland ‘de Middelthiende’ of de 

‘Middelwegthiende’. Naar de vier boerderijen, die hier waren gesticht, kwam in de 

18e-eeuw de naam ‘Vierhoeven’ op. Een naam die voor zichzelf spreekt. 

 



 

126 ZEGBLOKSWEGJE 

De tiendhoek van Kruisland waaraan dit wegje is gelegen heette vanouds ‘Den 

Segblock’. De naam Zegblokswegje komt in 1768 voor.  

 

127 BOOMDIJK 

De oostelijke dijk van het Oudland liep in de richting  van Wouw en werd in de 15e-

eeuw dan ook ‘Woutsche dijck’ genoemd. In het beging van de 17e-eeuw komt de 

naam Boomdijck op, waarschijnlijk afgeleid van de – nu nog – dichte beplanting met 

bomen. De gedeelten van de dijk die in die tijd zijn afgegraven, dragen sindsdien een 

andere naam (Wipstraat en Kapelaan Kockstraat).  

 

128 STEENBERGSESTRAAT 

Een zeer klein gedeelte van deze weg, die verder geheel onder de gemeente Wouw 

ligt, behoeft onder deze gemeente geen afwijkende naamgeving.  

 

129 LEGUIT 

De naam ‘Leguijt’ komt al in 1453 voor. In de 19e-eeuw verbasterde de naam tot 

‘Laaguijt’, doch in de volksmond bleef de naam Leguijt bestaan. De officiële 

administratie heeft zich wel meer bezondigd aan dergelijke verbasteringen, terwijl de 

volksmond de historische naam bewaarde.  

 

130 BOSWIJKDREEF 

De zandgronden aan de zuidrand van de gemeente droegen oorspronkelijk meerdere 

bossen. In deze omgeving komt in 1805 nog een Galgenbosch voor tegen de grens van 

Moerstraten. De naam Boswijk voor een hoeve in de nabijheid behoeft geen nadere 

toelichting. De weg draagt de naam ‘De Dreef en Waterweg’, later ‘Waterwegje’. Om 

verwarring met de Waterweg in de Heense polder tegen te gaan, is in 1963 een 

combinatie van de oude naam ‘Dreef’ met die van de hoeve ‘Boswijk’ vastgesteld.  

 

 

 



131 VISVLIETSEWEG 

Een uitgestrekt terrein in de Oudland droef reeds in de 17e-eeuw de naam ‘de 

Krabben’. Een moerassig gebied, waar tot in het begin van de 19e-eeuw turf werd 

gestoken. De wegen in dit terrein hadden geen naam. In 1950 is de naam Visvlietseweg 

ingevoerd. Visvliet is de naam van een boerderij langs die weg, die in 1805 reeds zo 

heette.  

 

132 KRABBENWEG 

De Krabben hebben we hiervoor reeds behandeld. Deze weg heette in 1746 ‘Laaghe 

Derrijweg’. Hoewel deze naam de gesteldheid van het terrein beeldend weergeeft, is 

aan de naam Krabben niet zonder reden voorkeur gegeven! 

 

133 TURFBAAN 

Dit wegje ligt in het hart van de Krabben. Tot dusverre draagt het geen naam, hoewel 

het gehaal apart van de Oudlandseweg ligt. Daar dit het terrein van de turfwinning 

was, is de naam Turfbaan hier op zijn plaats.  

 

134 OUDLANDSEWEG 

Deze weg voert door de polder Oudland naar Moerstraten. Begin 17e-eeuw heet de 

weg nog ‘Nieuwen weg’. Hieruit kan met opmaken dat zij toen of pas was aangelegd 

of pas was gereconstrueerd. Met de voorzetsels ‘oud’ en ‘nieuw’ is voorzichtigheid 

geboden. In 1805 is de naam ‘Oudlandse weg’ reeds in gebruik. Later komt de naam 

‘Oudlandse straat’ op. Terecht besloot de gemeenteraad in 1959 die naam te beperken 

tot het gedeelte binnen de bebouwde kom, terwijl de weg in het landelijke gebied de 

oude naam terugkreeg.  

 

135 MUGGENPOLDERBAANTJE 

Een in de volksmond aldaar gebruikelijke naam, die in de officiële administratie 

ontbreekt. Aangezien aan onder het volk levende plaatsnamen de voorkeur dient te 

worden gegeven, is deze thans officieel vastgelegd.  

 

136 OUDLANDSEDIJK 

In 1628 werden gedeelten van de polders Aanwas, Westland en Oudland bestemd om 

te dienen als inundatieterrein tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Het Halsters 

Laag en de forten Roovers, Prinssen en Moermont onder Halsteren en Bergen op 

Zoom sloten hierbij aan. Ter bescherming van de gedeelten van genoemde polder, die 

buiten het inundatiegebied bleven, werden lage dijkjes of kadijken aangelegd. De 

kadijk van het Oudland heette oorspronkelijk ‘Oudlandsen Caydijk’. Na het 

verdwijnen van de oorspronkelijk militaire bestemming verviel het waterkerende 

karakter en bleef de huidige naam over.  



137 OUDE BERGSWEG 

Bij de verbetering van de Bergse (nu Franse) weg in 1939 – 1940 werd deze bocht 

afgesneden. Aan de oude naam dient de voorkeur te worden gegeven, daar in de 

volksmond bestaande naam Waterhoefje, naar een boerderij aldaar, op meerdere 

plaatsen in de gemeente bekend is en bovendien verwarring wekt met de naam 

Waterweg.  

 

KRUISLAND 

 

138 MARKT-KRUISLAND 

Vanouds het centrum van het dorp. Hier stichtte Graaf Engelbrecht in 1487 de kerk 

(thans Nederlands Hervormd) en ontstond de eerste bebouwing.  

 

139 MOLENSTRAAT 

Oorspronkelijk werd de – verspreide – bebouwing tot de Molenweg gerekend. Na de 

stichting van de huizenblokken van de bouwvereniging ging de straat meer bij het 

eigenlijke dorps behoren. In 1939 werd de naam ‘weg’ voor dit gedeelte vervangen 

voor ‘straat’.  

 

140 VIERLINGHSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Kruisland, aangelegd in 1954, genoemd naar Andries 

Vierlingh (1507 – 1579), waterbouwkundig dijkgraaf en rentmeester van de Prins van 

Oranje te Steenbergen. Hij schreef een waterstaatkundige handboek getiteld ‘Tractaat 

van Dijckagie’.  

 

141 WETHOUDER SWAGEMAKERSSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Kruisland, aangelegd in 1954 – 1955. Genoemd naar 

P.J.C. Swagemakers, geboren in 1876, raadslid en wethouder der gemeente 

Steenbergen tot 1958 en als zodanig gedurende ruim 35 jaar de bevolking van 

Kruisland vertegenwoordigd. 

 

142 GRAAF ENGELBRECHTSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Kruisland, aangelegd in 1952, genoemd naar Graaf 

Engelbrecht II van Nassau (1475 – 1504). Deze gaf in 1487 de gorzen van Kruisland ter 

bedijking uit en stichtte de kerk.  

 

143 VAN DIEPENBEEKSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Kruisland, aangelegd in 1962. Genoemd naar de familie 

Van Diepenbeek, gedurende de 17e- – 19e-eeuw belangrijk in Kruisland. De bekende 

landmeter C.J. van Diepenbeek (overleden in 1810) was heemraad van de Kruislandse 



polder. Hij assisteerde de bekende kaartmaker J. Adan bij diens werk aan de grote 

Steenbergen die in het gemeentearchief te Steenbergen berust.  

 

144 WEST-ZANDBERG 

De ‘Zandtberch’ wordt in 1561 genoemd. De Oost- en de West-Zandberg waren twee 

tiendhoeken in de polder Kruisland.  

 

145 SINT JORISSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Kruisland. Genoemd naar de patroon van de parochie 

Kruisland en van het (voormalige) Sint Jorisgilde aldaar.  

 

146 PASTOOR ANTONIUSSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Kruisland. Genoemd naar de eerste pastoor van 

Kruisland, bekend uit een oorkonde van 1488.  

 

147 CORNELIS LAMBRECHTSTRAAT 

Straat in het uitbreidingsplan Kruisland. Genoemd naar de eerste secretaris van 

Kruisland, die in 1491 werd aangesteld.  

 

148 DOORNBOSSEWEG 

De tiendhoek in de polder Kruisland ‘Dorenbos’ gaf zijn naam aan deze polderweg.  

 



149 PRINCEBOSSENWEG 

De Princebossen waren oorspronkelijk een domeingoed van de Markies van Bergen 

op Zoom, geheten ‘Cromweijl’. Bij de verdeling van 1458 werd uitdrukkelijk bepaald, 

dat dit goed aan die Markies zou blijven. In de tweede helft van de 18e-eeuw komt de 

naam ‘de Prinse bossen ’op. Waarschijnlijk moet hier aan de Prinsen de la Tour 

d’Auvergne’ wordt gedacht, die in die periode Markies van Bergen op  Zoom was.  

 

150 HOGE BOUTWEG 

 

151 LAGE BOUTWEG 

Deze namen van polderwegen komen reeds voor in 1746.  

 

152 GAGELWEG 

In 1571 heet het land hier reeds ‘den Gagel’. In 1574 komt de naam ‘Gagelwech’ voor.  

Gagel was een plantnaam. Deze plant werd vroeger gebruikt bij de bierbereiding. Ook 

hier bewaarde de volksmond een oorspronkelijke naam, die in officiële administratie 

verbasterd was tot Gavelweg.  

 

153 HEERLSESTRAAT 

De naam van deze weg sluit aan bij die op Wouws gebied. Het is de weg naar het dorp 

Heerle. In 1805 komt die naam reeds voor.  

 

154 DIRKSDIJKJE 

De naam van dit dijkje – thans een pad tussen de Heerlsestraat en de Grote Spellestraat 

– is reeds in de 13e-eeuw bekend. Hier stond in 1290 ‘Derikxhuys van den Dycke’. 

Dierk van den Dijke was schepen van Wouw in 1285. Zijn bezit strekte zich dus ook 

uit aan de Steenbergse zijde van de pas later nauwkeurig afgebakende grens.  

 

155 GROTE SPELLESTRAAT 

 

156 KLEINE SPELLESTRAAT 

Evenals bij de andere wegen in deze omgeving sluit de naamgeving zich aan bij die 

onder de gemeente Wouw. De grens is volkomen kunstmatig. In 1272 wordt 

’Spelreborch’ als een grenspunt van Steenbergen genoemd. In 1450 heet de omgeving 

‘het Spelle’.  



157 BRANDSEWEG 

De ‘Brand’ was een tiendhoek van Kruisland, al in 1471 bekend. In 1743 heette de weg 

’t Brandse Weegje’.  

 

158 GOORHOEKSEWEG 

Ook ‘Goorts Houck’ was een tiendhoek van Kruisland. Hier lagen domeingoederen 

van de heer van Bergen op Zoom, die in 1458 uitdrukkelijk aan het in eigendom 

werden voorbehouden. Tot het begin van de 19e-eeuw bleven zijn onder de 

bezittingen van de Markiezen van Bergen op Zoom. 

 

159 BEKEPAD 

Dit doodlopende zijwegje van de Goorhoeksedijk is genoemd naar Jan Beke, die het 

onbedijkte gors van ‘Govaerts Hoeck’ in 1395 bezat. In 1571 wordt Beke nog genoemd 

‘in beken goortshouc’ 

 

160 NIEUWE BIEZENWEG 

Verbindingsweg tussen de Kleine Spellestraat en de Roosendaalseweg, in 1936 

aangelegd, gedeeltelijk over het tracé van een oudere weg.  

 

161 BIEZENSTRAAT 

Ook deze naam sluit aan bij de naamgeving onder de gemeente Wouw. De naam de 

Biezen heeft betrekking op het gebied aan beide zijden van de grensscheiding.  

 

162 ROOSENDAALSEWEG 

Deze verbindingsweg van Kruisland en Roosendaal heeft een naam, die voor zichzelf 

spreekt.  

 

163 LANGEWEG-KRUISLAND 

De naam ‘Langewech’ komt al in 1491 voor en spreekt voor zichzelf.  

 

164 VOSBERG 

Deze zijweg kan zijn naam terugvoeren op ‘Vosberch’, vanouds een van de 

tiendhoeken van de Kruislandsepolder.  

 

165 BOLSPOLDER 

Frans de Bolle kreeg in 1614 van het polderbestuur de Kruisland verlof om de gorzen 

ten noorden van de polder in te dijken. In 1615 verkocht hij gronden in de polder, 

zodat de bedijking in 1614 – 1615 moet zijn gebeurt. De polder ontleent zijn naam dus 

aan de bedijker.  

 



166 BRUGWEG 

Deze weg ontleent zijn naam aan de Lange Brug over de Beek, die er het eindpunt van 

vormt. In 1805 heette hij dan ook nog Lange Brugweg.  

 

167 BOONHIL 

Een van de tiendhoeken van Kruisland. Duidelijk is op de kaart nog zichtbaar wat de 

oorspronkelijke vorm van dit gors was, dat omringd is door de Beek, de Kruisbeek , 

de Vierhoevense watergang en de Roode Weel. Hil is een in West-Brabant veelvuldig 

voorkomende naam voor een boven het water uitstekende ‘opgewassen’ gors.  

 

168 KRUISLANDSEDIJK 

Deze dijk begon oorspronkelijk vlak bij de stadsmuren. Rond 1628 werd een deel 

afgegraven (Afgeslechte dijk). De rest behield zijn oorspronkelijke naam.  

 

169 KERKEGORS 

Deze naam van de tiendhoek in de Kruislandse polder, begrensd door de Roode Weel, 

de Nauwbeek en de Beek, sloeg oorspronkelijk ook op het terrein van de Oost-Graaf 

Hendrikpolder. De naam moest daar wijken, in deze Kruislandse polder bleef zij 

bewaard.  

 

170 EERSTE BOUTWEG 

 

171 TWEEDE BOUTWEG 

In 1491 wordt een ‘Boutwech’ onder Kruisland genoemd. In de 18e-eeuw werd ter 

onderscheiding reeds ’Eerste’ en ‘Tweede’ voor de gelijkluidende namen gezet, 

gerekend vanaf het dorp Kruisland.  

 

172 ENGELSEWEG 

Waarschijnlijk ontleent de weg zijn naam aan Graaf Engelbrecht en niet aan het eiland 

in de Noordzee! De oude naam voor Kruisland ‘Engelsdorp’ of ‘Engelsberg’, die in de 

15e-eeuw wordt genoemd, is waarschijnlijk van de zelfde persoonsnaam afgeleid.  

 

173 STOOFWEG 

De naam van deze weg was ‘Sluysweg’, naar de Kleine of Lindebergse Sluis bij 

Gastelsveer. De huidige naam herinnert aan een meestoof te plaatse, die later is 

gesticht.  

 

174 HANEDREEF 

Deze naam komt sinds de 19e-eeuw in de bevolkingsadministratie voor en behoeft 

gaan nadere verklaring.  



175 MOLENWEG 

De ‘Moelenwech’ is in 1491 al bekend. De naam is vanzelfsprekend afgeleid van de 

dorpsmolen die in 1944 bij de oorlogshandelingen is verwoest. Het gedeelte van de 

weg dat binnen het dorp viel, is in 1939 Molenstraat genoemd.  

 

176 LINDENBURGSEBAAN 

Genoemd naar de hoeve Lindenburg, in de vroege 17e-eeuw al bekend.  

 

177 WILDENHOEKSESTRAAT 

Dit gedeelte van de Kruislandse  polder heette voorheen ‘de Groote Thiende’. In de 

19e-eeuw komt de naam ‘Wildenhoek’ op.  

 

178 HOLDERBERGSEDIJK 

 

179 HOLDERWERGSESTRAAT 

De naam ‘Haelderberch’ komt in 1561 voor. Daarnaast in 1574 ‘Holderberch’ en ‘de 

dijc op den Halterberg’ wordt in 1636 genoemd. De ‘Holderbergse straat’in 1739.  

180 KROMME HOEK  

Deze naam voor de bochtige verbinding tussen de Molenweg en de 

Holderbergsestraat spreekt voor zichzelf. Zij komt reeds in de 19e-eeuwse 

administratie voor.  

 

 

 

 

 



DE HEEN 

 

181 DORPSWEG DE HEEN 

Het dorp de Heen is in 1614 gesticht. In dat jaar werden de erven aan de straat 

uitgegeven door Jan Keermans, Johan de Cools en Verelst, leden van de domeinraad 

van de Prins van Oranje. Het dorp heette toen ‘Hoochdiep’, naar de kreek ten oosten 

van het dorp. In 1746 wordt het reeds ‘gemeenlijk genaamd het Heense dorp’.  

 

182 HEENSE LANGEWEG 

De oorspronkelijke naam luidde ‘Lange Dwarsweg (1632). Het voorvoegsel ’Heense’ 

dient om de naam te onderscheiden van de gelijknamige wegen in de polders 

Kruisland en Westland.  

 

183 HEENSEDIJK 

Tot 1939 heette het gedeelte ten westen van het dorp de Heen ook wel ‘Zeedijk’. De 

beide uiteinden van de dijk vormen een bocht en heetten Schenkeldijk (ten oosten 

eindigend aan de Schansdijk en ten westen aan de dijk van de Nieuw-Vosmeerse 

polder). 

184 OUDE LVIETPOLDERDIJK 

De Oude Vlietpolder werd bedijkt in 1648. In deze kleine polder is geen enkele 

boerderij gesticht. Sinds 1935 behoort de polder onder het waterschap Graaf 

Hendrikpolder.  

 

 

 



185 NIEUWE VLIETPOLDERDIJK 

De Nieuwe Vlietpolder werd bedijkt in 1788. Ook deze polder was blijkbaar te klein 

om plaats te bieden aan enig zelfstandig boerenbedrijf. Pas in 1946 wed een bedrijf 

gesticht in de z.g. gorzen buiten de dijk. Sinds 1935 behoort de polder onder het 

waterschap Graaf Hendrikpolder.  

 

186 NOORDHEEN 

Deze polder ten noorden van de Heense polder heette in de 17e-eeuw ook wel ‘De 

Heene Noort’. De naam behoeft dus geen verdere verklaring.  

 

187 BENEDEN SASWEG 

In 1822 – 1823 werden in de Steenbergse en Roosendaalse Vliet twee sluizen gebouwd, 

waardoor de rivier werd verdeeld in twee panden,: een beneden pand en een 

bovenpand. De sluizen kregen de namen Beneden en Boven Sas. In de 19e-eeuw 

bestond ook de naam Steenbergse Sas voor deze sluis, doch deze naam is in ongebruik 

geraakt. Tot 1950 heette de weg ‘Sasweg’, doch ter onderscheiding van de Boven-Sas 

weg werd de naam toen gewijzigd in Beneden Sasweg.  

188 NOORD GROENEWEG 

 

189 ZUID GROENEWEG 

Op oude kaarten heeft nu de ene, dan de andere weg de naam ‘Groeneweg’. Oudtijds 

werd de naam wel afgewisseld met ‘Zuid en Noord Lange Dwarsweg’.  

 

190 WATERWEG 

In 1632 Lange Waterweg genoemd. In de 18e-eeuw was het voorvoegsel ‘Lange’ al 

weggevallen.  

 

 

 



191 HEENSE MOLENWEG 

Genoemd naar de Molen, gesticht op gebied van de Ambachtsheren van Nieuw-

Vossemeer in de 17e-eeuw. In 1632 komt de naam reeds voor. Het voorvoegsel 

‘Heense’ is in 1950 toegevoegd ter onderscheiding van de andere Molenwegen in deze 

gemeente.  

 

192 PRINCEWEG 

Deze weg loopt langs de grens van Steenbergen met de gemeente Nieuw-Vossemeer. 

De naam komt sinds het einde van de 16e-eeuw voor. Wellicht is met ‘Prince’ Prins 

Willem van Oranje bedoeld, die de polder de Nieuwe Heije in 1565 ter bedijking 

uitgaf.  

 

193 OUDE HEIJDIJK 

Het gors ‘de Heije’ werd in 1515 bedijkt. De polder werd in de middeleeuwen ook wel 

Sint Dignepolder genoemd. Sinds 1935 behoort de polder onder het waterschap de 

Graaf Hendrikpolder.  

 

194 NIEUWE HEIJDIJK 

De Nieuwe Heijpolder werd in 1565, gelijktijdig met de polder van Nieuw-Vossemeer, 

bedijkt. In 1584 werd ze onder water gezet, om het eiland Tholen beter te beschermen 

tegen de Spanjaarden (deze bezette in dat jaar Steenbergen). In 1609 werd ze, 

wederom gelijktijdig met de polder van Nieuw-Vossemeer, herdijkt.   

 

195 NOTENDAALSEDIJK 

Op de 18e-eeuwse kaarten heet dit gedeelte van de Oude Heijdijk ‘Notendaalsedijk’, 

naar de hoeve Groot Notendaal in de Oude Heijpolder. In de volksmond is de naam 

Notendaal nog overbekend, zodat de officiële vastlegging van de naam slechts de 

bevestiging is van een door de eeuwen bevestigd gebruik.  

 

196 PELSENDIJK 

Gedeelte van de dijk van de Mattenburg-polder onder Nieuw-Vossemeer. Genoemd 

naar de familie Pels, die in die polder gronden bezat.  

 

197 HOLLAERDIJK 

Dijk langs de noordzijde van de polders Prins Hendrik en Prins Willem Frederik 

Karel. Genoemd naar admiraal Hollaer, de Zeeuws bevelhebber in de slag op het 

Slaak, die in 1631 in deze omgeving plaatsvond tussen de Zeeuwse vloot en de 

Spanjaarden.  

 

 



198 CAMPWEG 

Weg in de Prins Hendrikpolder, die in 1907 werd bedijkt en twee provincies beslaat, 

namelijk Zeeland en Noord-Brabant. W.F. Del Campo, genaamd Camp, beijverde zich 

voor de verbinding van Zeeland met Brabant en schreef in 1862 een memorie over de 

verbinding van Schouwen-Duiveland met de Staatsspoorwegen.  

 

199 MAARLO 

Dit verbindingswater tussen het Volkerak en de Eendracht wordt al in 1562 genoemd 

als ‘Meerlo’. Later nam het in betekenis af en werd het Slaak de voornaamste 

verbindingsweg voor de schepen.  

 

200 VAN HAASTENWEG 

A. van Haaften bedijkte in 1855 de Prins Willem Frederik Karelpolder. Tevens liet hij 

in 1858 de eerste Slaakdam aanleggen.  

 

201 SLAAKDAM 

De eerste dam werd in 1858 door A. van Haaften aangelegd. Deze dam lag 

noordelijker dan de huidige, die in 1884 werd gelegd nadat de oorspronkelijke in 1861 

was gebroken.  

 

202 BREUKELENWEG 

Het gors thans bedijkt in de Heensepolder, de Prins Willem Frederik Karelpolder en 

de Prins Hendrikpolder, heette in 1562 ‘Bokelenberg’, in de 17e-eeuw ‘Beukelenberg’. 

In 1935 werd een nieuwe weg aangelegd tussen de Slaakdam en de Nieuwe Heijdijk, 

die door dit gebied loopt.  

 

  



203 SCHENKELDIJK 

De naam Schenkeldijk slaat op het zuidelijke gedeelte van de Heensedijk, die ter 

plaatse een scherpe bocht (Schenkel) vertoont. Overigens ligt de dijk grotendeels 

onder Nieuw-Vossemeer. Bij de naamgeving in die gemeente sluit de naam voor het 

gedeelte onder Steenbergen aan.  

 

204 OUDE TRAMWEG 

Een thans doodlopend gedeelte van de oude weg, die overigens geheel op het gebied 

van Nieuw-Vossemeer lag en thans daar vervangen is door de Burgemeester 

Catshoeklaan, die verderop onder de gemeente Nieuw-Vossemeer grotendeels het 

tracé van de Oude Tramweg volgt.  

 

205 VAN HOOFSWEG 

Een zeer klein gedeelte, de aansluiting vormend van deze weg in de Mattenburg-

polder onder Nieuw-Vossemeer op de Oude Heijdijk, ligt onder deze gemeente. De 

naamgeving sluit op die onder Nieuw-Vossemeer. De naamgeving sluit op die onder 

Nieuw-Vossemeer aan.  

 

HET WESTLAND 

 

206 OLMENDREEF 

Voor 1628 vormde de Olmendreef een gedeelte van de Drie Lindekensdijk. In dat jaar 

werd dit gedeelte te weggraven, zodat een inundatie-linie kon ontstaan tussen 

Steenbergen en Bergen op Zoom (zie Doornedijkje en Oudlandsedijkje). De naam 

‘Holmedreef’ komt in 1768 voor. Waarschijnlijk een dialectische spelling! 

 

 



207 DRIE LINDEKENSDIJK 

De ‘Drie Lindekens’worden in 1692 genoemd. De boerderij Drie Lindekensweg nr. 7 

heette indertijd ook ‘De Drielindekens’. De dijk zelf was de noordelijke dijk van het 

Westland, die in 1959 bij de ruilverkavelingwerken grotendeels is afgegraven.  

 

208 DRIE LINDEKENSWEG 

In 1650  heette de weg heel summier ‘De Wege’. In 1745 ‘De Dwerswegh’ en in 1748 

‘De Lindekenswegh’. In 1768 ‘De wegt van de Drijlindekes’.  

 

209 WITTE RUITERWEG 

Deze weg is in de 1959 aangelegd in het kader van de ruilverkaveling. Ze is genoemd 

naar de Witte Ruiter, eertijds een herberg nabij de vestingwerk ‘Elders Redoute’, ter 

plaatste van de uitmonding van het (thans afgegraven) Doornedijkje op de Bergse 

weg.  

 

210 KORT EIND 

Deze weg is in 1959 aangelegd in het kade van de ruilverkaveling en voert naar het 

gemaal aldaar. De naam ‘Kort Eind’ is letterlijk op te vatten. Het is inderdaad een kort 

eind.  

 

211 WESTLANDSE LANGEWEG 

In de 17e-eeuw bestond de naam ‘Langen Wecht int Westland’ al. In 1939 voegde men 

de ‘Westlandse’ bij ter onderscheiding met andere Langewegen.  

 

212 ZOEKWEG 

Het meer noordelijke gedeelte heette oorspronkelijk Boutweg. Het zuidelijke gedeelte, 

analoog aan het gedeelte van de weg onder de gemeente Halsteren, Zoekweg. In 1950 

achtte de gemeenteraad het beter, gezien de meer in de gemeente voorkomende naam 

‘Boutweg’, de naam Zoekweg te doen gelden door de gehele weg.  

 

213 ZONNEKREEKSEWEG 

Genoemd naar de Zonnekreek. De naam van deze kreek was in 1650 ‘de Somcreecke’, 

in 1739 ‘de Zoomskreeke’ en in 1748 ‘de Sonnekreek’. In 1768 wordt de weg tenslotte 

‘De Wegt na den Zonnekreek’genoemd.  

 

214 STIERENWEG 

Oorspronkelijk verbond het ‘Stierenwiske’ de Zonnekreekseweg met de Franseweg. 

In 1959 werd zij, in het kader van de ruilverkaveling, verlengd tot de Kladsedijk. De 

naam, die in de 19e-eeuw reeds bestond, werd in 1960 officieel vastgesteld.  

 



215 RUIGEVELDEN 

In het grensgebied van Steenbergen en Halsteren komen de plaatsnamen aan beide 

zijden van de kunstmatige grens voor. In 1768 noemt men hier ‘de Munneke Landen 

of Rugevelde’. De naam Ruige Velden wijst erop, dat zij oorspronkelijk onbebouwd 

hebben gelegen. De weg is aangelegd bij de ruilverkaveling, doch ligt onder 

Halsteren. Een aantal huizen onder Steenbergen wegen erop uit.  

 

216 KLADDE 

In 1650 nog ‘de Leemse Cladde’, in de loop van de volgende eeuw verkort tot ‘de 

Kladde’ en ‘de Kladt’. De bij het gehucht aansluitende dijken onder Steenbergen en 

Halsteren heetten oorspronkelijk allebei Kladsedijk. Ter voorkoming van verwarring 

is in 1956 besloten de oude naam Kladde onder Steenbergen weer in te voeren.  

 

217 KOEVERINGSEDIJK 

In de 14e-eeuw lagen hier reeds ‘de Oude Coeveringe’ en ‘de Nieuwe Coeveringe’. 

Aan een naamsverklaring zullen wij ons niet wagen. De naamkundigen hebben de 

kwestie nog niet opgelost. Vast staat dat de naam oorspronkelijk op de hele polder 

Wetland sloeg. Het gehucht de Koevering verdween voor een groot gedeelte bij de 

watersnood in 1953.  

 

218 PINKSTERDREEF 

Dit  nieuwe wegje, aangelegd bij de ruilverkaveling van het Westland, ligt ter plaatse 

van een vroeger betrekkelijk grote waterplas, genaamd Pinksterweel, vermoedelijk bij 

een dijkbreuk ontstaan. De naam is als ‘Sinxenweel’, wat het zelfde is, reeds in de 16e-

eeuw bekend.  

 

219 KORTEDIJK 

Deze verbinding tussen de Stoofdijk en de Drie Lindekensdijk scheidt de polders 

Rubeer en Aanwas en heette, omwille van zijn afmeting in 1939 reeds ‘Corten Dick’.  

 



220 JAN DEN BOERSWEG 

De naam voor deze verbinding tussen de Kladde en de Rubeerdijk komt al in de 18e-

eeuw voor. Vermoedelijk is hier een persoonsnaam van een landeigenaar vereeuwigd.  

 

221 RUBEERDIJK 

Dijk van de in 1482 ingedijkte Rubeerpolder. De naam Rubeere komt reeds in 1421 – 

dus lang voor de bedijking – voor.  

 

222 STOOFDIJK 

Dit is de noordelijke dijk van de Aanwaspolder. De naam is in de 18e-eeuw ontstaan. 

Toen werden namelijk twee meestoven gebouwd. In 1744 de oude meestoof, later 

genaamd ‘de Balans, en ca. 1767 de nieuwe meestoof ‘het Gekroonde Hart’.  

 

223 AANWASWEGJE 

Naam van een nieuw wegje bij de ruilverkaveling Westland aangelegd in plaats van 

en in de omgeving gelegen, vervallen wegje. De naam Aanwas is afgeleid van de naam 

van de polder, die in 1482 werd bedijkt, gelijktijdig met de Rubeer. Beide polders 

tezamen heten ze de Sint Ontcommerspolder.  

 

224 DAHLIASTRAAT 

225 CYCLAAMSTRAAT 

226 AZALEASTRAAT 

227 PRIMULASTRAAT 

228 FUKSIASTRAAT 

229 AMARYLLISPLEIN 

230 MAGNOLIASTRAAT 
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COLOPHON 
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verzameld door F.A. Brekelmans, Albert Delahaye en de schrijver. Gestencild ter 

gemeentesecretarie van Steenbergen en uitgegeven door het Gemeentebestuur. 
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