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Hartje
De rubriek Hartje Breda biedt een Bredase blik op Breda, met
een liefdevolle knipoog. Elke dinsdag, donderdag en zaterdag
in de kranten dagelijks op de website bndestem.nl/hartjebreda.

Heeft u een tip of wilt u reageren: hartjebreda@bndestem.nl
Dagelijkse blog op: bndestem.nl/hartjebreda
Samenstelling: Jacques Hendriks Bijdrage: Frans de Kruif

Eerherstel Aa of Weerijs

Ondertussen op
de Grote Markt

e uitnodiging stamt al
van weken geleden. Victor Rietveld, uitbater van
restaurant Gauchos op de Grote
Markt, bood de selectie van het
Nederlands vrouwenvoetbalteam een avondje ‘onbeperkt’
spareribs eten aan, als ze Europees kampioen zouden worden.
En warempel, de Oranje Leeuwinnen pakten de titel! Maar
gaan ze nu ook op het genereuze
gebaar in? Rietveld: ,,De KNVB
heeft eerder al heel leuk en positief gereageerd op onze uitnodiging, maar ik kan me voorstellen
dat er nu een heleboel op die
vrouwen afkomt. Gisteren was
de huldiging in Utrecht. Er zijn
elf Gauchos-zaken in Nederland,
ik grapte al: direct lopen ze bij
het Utrechtse filiaal binnen om
daar gratis te gaan eten… Maar
het is mijn aanbod, het geldt alleen voor Breda…”
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De Aa of Weerijs bij de Trippelenberg. FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

Frans de Kruif schrijft columns
over het Mastbos in Sprint Magazine. Deze zomer plaatsen we
enkele daarvan in Hartje Breda.
Vandaag aflevering 1.

Pas geleden ontdekte ik een stukje
Mastbos dat ik nog helemaal niet
kende, aan de westkant van de Aa
of Weerijs en ten zuiden van de
Dr. Schaepmanlaan en de Dr. Batenburglaan. Er loopt een pad met
de rivier aan de ene kant, en deels
bos maar vooral ruige weidevelden
aan de andere kant. Het gebiedje
heet de Trippelenberg.
De Aa of Weerijs kronkelt al
sinds het einde van de laatste IJstijd door het landschap. De rivier
ontspringt in België, als Grote Aa
in Wuustwezel en als Kleine Aa in
Brecht, en eindigt in de singels van
Breda, waar hij zich samenvoegt
met de Mark.

Tussen 1967 en 1971 werd de rivier gekanaliseerd. De inzichten
over waterbeheersing zijn daarna
echter fors veranderd. In 2005
heeft waterschap Brabantse Delta
het beekdal opnieuw ingericht en
parallel aan de hoofdstroom
nieuwe stromen gegraven, die meanderen door het landschap, met
stroomversnellingen en ruimte
voor overstroming bij hoog water.
In de hoofdstroom liggen op verschillende plaatsen dammen die
het water dwingen om de paral-

Er is nu een prachtig,
on-Nederlands
landschap en het
water in het dal wordt
beter beheerst

lelle stroom te volgen. Bij heel
hoog water stroomt het water daar
over heen en kan het teveel op natuurlijke wijze via de hoofdstroom
worden afgevoerd.
Dat alles is goed voor de natuur,
biedt een prachtig, on-Nederlands
landschap, maar zorgt ook voor
beheersing van de fluctuerende
waterhoeveelheid in deze regenrivier. Daarmee draagt het bij aan de
bescherming van Breda tegen
hoog water. Overigens vind ik de
dubbele naam Aa of Weerijs een
fascinerend fenomeen. Aa is een
veel voorkomende middeleeuwse
benaming voor ‘stromend water’.
Ook elders vind je diverse riviertjes die de Aa heten en aan deze
naam heeft Breda zijn naam te
danken. Weerijs zou ‘vlechtende
stroom’ betekenen. Wat dat betreft
doet het terugbrengen van de meanders eer aan die naam.
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Of ze eerdaags daadwerkelijk
naar de Grote Markt komen, is nu
de vraag. De komende dagen
worden ze natuurlijk geleefd en
zullen ze in allerlei tv-uitzendingen opduiken. Daarna waaieren
ze weer uit over Europa, want de
dames spelen onder meer in Engeland, Spanje en Duitsland.
Rietveld gaat in ieder geval
geen extra actie meer ondernemen. ,,Ik heb het aanbod gedaan,
de bal ligt nu bij Oranje, om in
voetbaltermen te blijven. Als er
één speelster binnenstapt voor
de spareribs, geldt het niet, het is
of het hele team of niet. Maar als
ze geen tijd hebben, snap ik dat
wel. Mijn respect voor wat ze bereikt hebben en wat voor een
sfeer ze teweeg gebracht hebben,
blijft even groot. Wij zijn een
land dat goed is in het verliezen
van finales, en zij hebben toch
maar mooi gewonnen.” (JH)

Gauchos Breda is nog altijd in Oranje-sfeer. FOTO JACQUES HENDRIKS

Schadelijk insect duikt Kledingzaak Vögele in Zundert
op in Oosterhout
krijgt nieuwe naam en inrichting
Rob Musters
Oosterhout

Het schadelijke insect, de spoorcicade Laodelphax striatellus, die
in Zuid-Europa veel schade heeft
aangericht aan haver, maïs, rijst en
tarwe, heeft zich mogelijk in
Nederland gevestigd. Dat zegt de
Bredase veldbioloog Kees den
Bieman (64) specialist spoorcicades van het Kenniscentrum Insecten.
Den Bieman: ,,Door de opwarming van de aarde komen er
steeds meer spoorcicades naar
Noord-Europa. Bovengenoemde
soort is nieuw hier. Deze spoorci-

cade kan het maize rough dwarf virus (MRDV) overbrengen. Dat virus kan grote schade aan maïsvelden toebrengen. Ik heb deze week
een exemplaar gespot in Zeeland,
maar vorig jaar zat er een hele
populatie op bedrijventerrein Vijf
Eiken in Oosterhout. Dat was de
eerste keer dat ze in Nederland gezien zijn.’’
De vondst kan erop duiden dat
de instectensoort permanent in de
regio zit. Bieman: ,,Mogelijk zat
deze populatie hier al jaren. Vorige
week waren ze weg, omdat er op
die locatie een gebouw is neergezet. Ik raad agrariërs om alert te
zijn.’’

Edine Wijnands
Zundert

Een half jaar nadat Vidrea Retail
modezaak Vögele overnam, verandert de winkel in de Zundertse
Molenstraat zichtbaar van naam.
Medio september gaat de zaak
daarom een week dicht. Niet alleen wordt dan de naam anders,
ook krijgt de winkel een andere
inrichting. Op 23 september is de
feestelijke heropening.
Eind januari werd Charles Vögele Nederland failliet verklaard.
In maart kwam het nieuws dat Vidrea Retail een doorstart wilde
maken met 90 van de 95 Vögele-fi-

lialen. Ook met die in Zundert.
Destijds werd al aangekondigd dat
er voor klanten voorlopig weinig
zou veranderen. In de winkels
kwam de zomercollectie van Vögele te hangen.
Langzaam is Vidrea Retail de
winkels nu alsnog aan het omturnen. Zo wordt onder meer het aantal kledingmerken flink uitgebreid. Ook veranderen de namen
op de gevels. In september is het
Zundertse filiaal aan de beurt.
Op langere termijn is een grotere verandering te verwachten.
Het pand van Vögele is al enige tijd
in eigendom van de Zundertse
projectontwikkelaar Maas-Jacobs.

Die wil er wat anders van maken.
Eerder had Maas-Jacobs al aangegeven te denken aan een combinatie van woningen met een commerciële strip.
Of dat plan nog staat, is niet helemaal duidelijk.
Directeur Kris Maas meldt dat er
wel aan wordt gedacht, maar dat
meer mogelijke invullingen worden overwogen voor dat stukje van
het centrum van Zundert. ,,We
zijn er mee bezig”, zegt Maas.
,,Binnen een jaar denken we meer
duidelijkheid te kunnen geven.”
Voorlopig wordt vanuit het
pand aan de Molenstraat gewoon
nog kleding verkocht.

