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Historisch land rond de stad Breda, dat in het
bezit was van de heren van Breda.
Het rivierenland in het noorden van de provincie
tussen de rivieren Boven Merwede en Amer.
Een streek in het zuidoosten van de provincie;
voortzetting van het Kempenland in België. 1
Een streek in het midden van de provincie die
eeuwenlang het centrum vormde van de
Nederlandse schoen- en lederproductie met als
centrum Waalwijk.
Streek ten oosten van ’s Hertogenbosch en ten
zuiden van de Maas. Dit gebied was als Kwartier
van Maasland, tot aan het einde van de 18e
eeuw één van de vier van de kwartieren van de
Meijerij van ’s Hertogenbosch.
Een gewest rondom Bergen op Zoom; ontstaan
na deling van de Baronie van Breda.
Een van de vier delen van het voormalige
hertogdom Brabant. De Meijerij bestond uit stad
en lande van ’s Hertogenbosch, het Kwartier van
Oisterwijk, het Kwartier van Kempenland, het
Kwartier van Peelland en het Kwartier van
Maasland.
Grotendeels hoogveengebied op de grens van
Brabant en Limburg.
Brabant werd tot in de 12e eeuw ook wel
aangeduid als Taxandrië.
Een cultuurhistorische regio in het noordwesten
van de provincie (bestaande uit een serie
polders die eind 16e begin 17e eeuw onder
Hollandse en Zeeuwse leiding zijn droog gelegd.

Kempenerrandweg.

Op 15 december 1962 stemde de toenmalige gemeenteraad in met een overeenkomst met het rijk
waarbij de lokale oost-west weg tijdelijk zou worden vervangen door een snelweg. De vervanging zou
van tijdelijke aard zijn want op dat moment had de rijksoverheid het idee om o.a. ten zuiden van
Etten-Leur de Kempenerrandweg aan te leggen. De rijksoverheid schrapte in de jaren zeventig de
aanleg van deze randweg. Etten-Leur moest uiteindelijk zevenendertig jaar wachten tot dat de
tijdelijke snelweg werd vervangen door een zuidelijk omleiding. Het toekennen van de naam
Kempenerrandweg vormt een herinnering aan het plan voor deze nooit gerealiseerde snelweg.
De ligging van de ontsluitingsweg vor het sportpark op de overgang woongebied - sportpark
(randweg) nabij de huidige snelweg vormt mede een reden om deze naam te benutten.

