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Over het Vierkant van prins Maurits in het Mastbos bij Breda, 

een eeuwenoud vierkant van lanen, dreven, kaden en paden.





Maurits, 
prins van Oranje – Nassau,
heer van Breda,
eigenaar van het Mastbos

1567  - 1625



Opdracht Maurits

1620 :   opdracht aan landmeter Jacob Robbrechtszoon Lips :

“…..tot het maecken en doen van ene Caerte ende metinge van 

seekere Bosschen, Landen, Weegen, Heerbanen, wateren, heyden

ende andere Gronden en Erven, gelegen in den Dorpe van den Hage als 

tot Ginneken bij de Stadt Breda…..”



Wat wilde Maurits met de opdracht aan Lips?

• Hij wilde een kartering en inventarisatie van het gebied 
tussen Breda, Galder en Princenhage, het gebied rond zijn 
eigendom het Mastbos.

• Daarmee kon hij het Mastbos systematisch en stapsgewijs 
gaan uitbreiden, voor jacht, bosbouw, status 



Wat had prins Maurits met landmeetkunde?

.   Interesse voor de nieuwste inzichten en ontwikkelingen van 
wiskunde, meetkunde, natuurkunde (zeilwagen Simon 
Stevin)

• Maakte gretig gebruik van de moderne wetenschap, zowel als 
legeraanvoerder tijdens 80-jarige oorlog, als ook als eigenaar 
en beheerder van de Nassaubezittingen.    

• Stimuleerde de Ingenieursschool in Leiden, waar de moderne 
landmeetkunde een belangrijke vak was. 



1621
Kaart en gebied
getekend en opgemeten
door Jacob Lips,
landmeter in Breda



1621  
het Vierkant
op de kaart van Lips

4 zijden van elk 
ongeveer  1300 m



Kaart en opmeting van Lips
door Maurits goedgekeurd

“ Verbael nopende de metinge ende caerteringhe gedaen bij 
mij geswooren lantmeter ondergeteeckent,

alles achtervolgende de last ende authorisatije van Sijne
Vorstelijke Genade Maurits op ten IIIIste Junij Anno XVI – XXI 
aen hem lantmeter gegeven ende verleent…..”

w.g.  J.R. Lips  

De kaart van Lips wordt in 1624 aangevuld 

en in 1625 verkleind door  Jan Pieterszoon Dou



Landmeter Jan Pietersz Dou

- Beroemd landmeter , 1673 – 1675

- Grondlegger moderne landmeetkunde

- Schrijft met landmeter Sems

het Handboek Practijck des Lantmetens,

een handboek dat 200 jaar gebruikt wordt

- Uitvinder van het hoekmeetinstrument de Hollandse Cirkel



hoekmeetinstrument de Hollandse Cirkel



Handboek landmeten
Jan Dou
1600



Na 1800 :  aanleg nieuwe dreven

• 1800.        Storm velt Mastbos

• Daarna :   Herstel oude dreven en aanleg nieuwe dreven:

Lange Dreef

Zeven Lindendreef

Heldreef

Frederiksdreef

• Scheidingsbomen op kruispunten



1900.  Houtvester Van Schermbeek

Vernieuwend bosbeheer

op het stramien van het Vierkant



Historische betekenis van het Vierkant
• Toonbeeld van de toenmalige moderne Nederlandse landmeetkunde 

• Uitdrukking van het rationalistisch denken en doen van de Renaissance

• Centrale drager van het eeuwenoude Mastbos

• Weerspiegeling van alle tijdslagen in het Mastbos

• Geografische weerslag van vroegere maatschappelijke verhoudingen

• Belangrijk in de Nederlandse bosbouwgeschiedenis

• Inspiratie voor het latere bos-, tuin- en landschapsontwerp in 
Nederland

• Zichtbaar erfgoed, met een specifieke cultuurhistorische betekenis

• Blijvend symbool, ook voor de stad Breda, van de verwevenheid met de 
geschiedenis van het huis Oranje-Nassau     



voorgeschreven dwarsprofiel



Plant nieuwe scheibeuk in 2020



1621:  
Omlegging 
Overase weg



Samenvatting rondwandeling

• De vier zijden van het Vierkant hebben alle een eigen sfeer en 
beleving

• Elk van de vier zijden heeft zijn eigen specifieke elementen

• De vier hoekpunten kennen elk een uniek en bijzonder verhaal

• Tezamen vormen de vier zijden en de vier hoekpunten een 
uniek geometrisch fenomeen



Kenschets Vierkant van Maurits 
en uitdaging : 

duidelijkheid in de hoofdstructuur,
avontuur in de onderdelen 

Motto Frans Maas,
Hoogleraar Landschapsontwerp,
TU Delft,  1972



Wat zouden we met het Vierkant kunnen?

• Wandelen, filosoferen, een goed gesprek

• Sport en spel

• Uitdaging voor lichaam en geest



Wandelen en flaneren
langs de 4 zijden van het Vierkant :
4 maal een kwartier



Rondgang voor een goed gesprek

…als in de wandelgangen van de Tweede Kamer…



mijmeren
en mediteren,

…..als in 
eeuwenoude
middeleeuwse
rondgaande
kloostergangen



filosoferen

dialoog

hemel en aarde

…als Plato en Aristoteles



Sport en spel
• blik op oneindig, 

na 4 x 1300 m

terug op beginpunt

.   fitness, conditie-training,  

.   nordic-wandelen

.  Atletiek:

. Oefentraject voor hardlopers

. 2 x het Vierkant = 

1 x de Singelloop



Uitdaging :
het Vierkant als bron van inspiratie  1 

. Mauritsloop,  Mauritswandeling

• Estafette-loop,  in vier etappes

• Lips – Dou landmeterswedstrijd

• Fantasia Geodesia

• Reis naar het middelpunt van het Vierkant

• Hollandse Cirkel – Gouden Cirkel 

• Invulling Oranje-Nassau-band  Trippelenberg - dal van Aa of 
Weerijs - Mastbos – Bouvigne – Markdal – stad Breda



Het Vierkant als bron van inspiratie  2

• Strijkkwartetten spelen kwartetten

of de Vier Jaargetijden

• Componisten componeren het Maurits Kwartet 1621

• Danseuses dansen quadrilles

• Gamers spelen The Maurits Square 2021

• De Boswachter, Kogelvanger, Den Deil bieden het Vijfde kwartier

• Enzovoort,  enzovoort!



3.3.   Wat is de ambitie? Wat is daarvoor nodig?

• Ambitie : 

Het Vierkant 

wordt in zijn geheel 

zichtbaar,  beleefbaar en  begaanbaar

• Nodig :

- Herstel van het Vierkant

- Voltooiing van het Vierkant

- Markering van de vier hoekpunten 

- Afronding:  alleeën met allure 



Herstel van het Vierkant

Traject noordkant,

tussen Overase weg 

en Stouwdreef :

heropening 

afgesloten pad

van 180 meter



Hoekpunt Overase weg
Bospad   langs binnenzijde wal    om veilig het hoekpunt te bereiken



Traject Stouwdreef – Lange Dreef.  
Nog 300 meter aan te leggen.   Dat kan als volgt:

eenvoudig zandpad               vlonderpad eenvoudig zandpad

80 meter                              100 meter                     120 meter

.   Zandpaden zijn in het Mastbos een vertrouwd verschijnsel  

.   Een robuust vlonderpad kan ecologisch prima worden ingepast



vlonderpaden

• In heel Nederland zijn er 
goede voorbeelden van 
robuuste vlonderpaden in 
kwetsbare natuurgebieden 

• Ook in gebieden van 
Staatsbosbeheer, zoals in 
de Wieden in Overijssel 

• Lange stevige 
onderhoudsarme vlonders

zijn doeltreffend



Ook bij Staatsbosbeheer in West Brabant 
ervaring met vlonderpaden

Zoals op de Galderse Heide



Markering van de vier hoekpunten

Om het Vierkant als vierkant te kunnen beleven,

dienen de vier hoekpunten

- zichtbaar

- herkenbaar

- bereikbaar

te zijn

Dat kan op veel manieren      



Afronding Vierkant:  alleeën met allure

1.  tweezijdige laanbeplanting 
langs lanen en dreven   
waar mogelijk



Alleeën met allure

2.  scheidingsbomen 
waar andere lanen 
het Vierkant kruisen



Ambitie,  inspiratie  en  uitdaging

• Een Vierkant van lanen, dreven, paden

• dat zichtbaar, beleefbaar en begaanbaar is

• inspiratie biedt voor lichaam en geest  

• en uitdaagt tot creativiteit

• Symbiose van natuur en cultuur

• Verbinding van het verleden via het heden met de toekomst

• Behoud van historische waarden door ontwikkeling

• Duidelijkheid in de hoofdstructuur, avontuur in de onderdelen 

• Het Vierkant als centrale drager van het Mastbos



Tusschen droom en daet

staen soms beeren op den wegh

en practische beswaeren,

doch het Vierkant is het waert

om ‘t in sijn geheel 

als schoon werck te claeren

Bernard Laplume,  1745

uit de bundel   “Groene Horizonten”


