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Als je aan Breda denkt, denk je waarschijnlijk aan de stad.  
Maar Breda is meer. Breda zou Breda niet zijn zonder de dorpen 
Prinsenbeek, Princenhage, Ulvenhout, Bavel, Teteringen en  
’t Ginneken. De dorpse sfeer, de gezelligheid, het bourgondische 
Brabantse leven, de pittoreske straten en niet te vergeten:  
de weelderige natuurgebieden. Zij maken dat we Breda met 
recht ‘stad in het park’ kunnen noemen. 

Ieder dorp heeft zijn eigen unieke sfeer en bijzondere plekken 
die het bezoeken waard zijn. Mooie speciaalzaken, gastvrije  
horeca en historische en culturele plekken waarvan je het 
bestaan misschien niet eens wist. En dat allemaal op een  
steenworp afstand. Of je nu fijnproever, cultuursnuiver of 
buitengenieter bent, je zit hier buitengewoon goed. 
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BUITENGEWOON BREDA  
FIETSROUTE 

Stap op de fiets en 
ontdek Bavel, Ulvenhout, 
Princenhage, Prinsenbeek, 
’t Ginneken en Teteringen. 

De lange fietsroute 
verbindt al deze 
buitengewoon  

mooie plekken met elkaar. Ideaal om  
op een zonnige dag met de (elektrische) 
fiets eropuit te gaan. Stop onderweg  
voor een koffie (to go) en rust even uit.  
Je kunt de lange route ook opsplitsen, 
zodat je iedere keer stukjes van de  
route aflegt. Het startpunt van de route  
bepaal je zelf. 

LANGE route: 
62,3 kilometer 

KORTE route: 
14,5 kilometer

  Scan de codes 
voor de routes  
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BAVEL

Gemoedelijk, ongedwongen  
en karakteristiek. Dat is Bavel.  
Gelegen in het Brabantse groen, 
aan de zuidoostkant van Breda.  

Bavel hoort sinds 1997 tot de  
gemeente Breda, maar heeft  
altijd haar dorpse karakter  
behouden. De kerk met de  
omliggende winkels en horeca-
gelegenheden vormen het hart 
van het dorp. 

Je bent zo in het omliggende 
groen voor een fijn ommetje of 
een stevige wandeling. Kom naar 
Bavel en ontdek het zelf… 
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FIETSEN EN WANDELEN IN BAVEL  

Er is geen betere manier om de natuur in en  
rondom Bavel te verkennen dan te voet of met  
de fiets! Deze routes mag je niet overslaan.

Ommetje Gilzerwouwerbeek 
Lengte route: 7 kilometer
Startpunt: Dorpshuis ’t Klooster -  
Jack van Gilsplein 1 Bavel 

Even de benen strekken! Dit ommetje door de  
Gilzerwouwerbeek start bij het voormalig Francisca-
nessenklooster in het hart van Bavel. Vanuit hier  
wandel je zo de natuur in. Voor 2012 zag deze om- 
geving er nog heel anders uit. Inmiddels zijn de oevers 
afgegraven en zijn er hoogteverschillen in het land-
schap gemaakt. Er zijn paddenpoelen gegraven en zandpaden aan- 
gelegd om te wandelen. Dit alles maakt dat dit gebied van 17,5 hectare 
zich kan ontwikkelen tot een mooi en gevarieerd natuurgebied.  
Hier kom je echt tot rust! Tip: trek je wandelschoenen of laarzen aan. 

GA EROPUIT! Ommetje Bavelsche Leij 
Lengte route: 6,5 kilometer
Startpunt: Boerderij Wolfslaar - 
Wolfslaardreef 95 Breda 

De Bavelsche Leij is een ecologische verbindingszone 
die het Ulvenhoutse Bos verbindt met het Markdal. De 
Bavelsche Leij is de oorspronkelijke grens tussen de 
gemeente Breda en Bavel. Nu is dit gebied uitgegroeid 
tot een natuurader in de stad, waar dierenliefhebbers 
hun hart kunnen opladen. In deze omgeving vind je 
veel verschillende soorten vogels en insecten. Tijdens dit ommetje 
wandel je over de geluidswal van de A27. Vanaf hier heb je prachtige 
vergezichten over Bavel. Je wandelt ook over Landgoed Wolfslaar, een 
idyllische omgeving om te genieten van alle rust en ruimte. 

Fietsroute: Nassauroute
Lengte route: 40 kilometer
Startpunt: Delpratsingel Breda

Bavel is bij uitstek geschikt als startpunt voor een fijne fietsroute.  
Wat dacht je bijvoorbeeld van de Nassauroute? Start op de Gilzeweg in 
Bavel en volg de route langs de historische monumenten 
in de omgeving. Ervaar zelf hoe groen de omgeving 
van Breda is en hoeveel moois er te zien valt. Deze route 
is ontzettend veelzijdig: je fietst langs historische 
monumenten, idyllische kastelen en door verschillende 
landgoederen. Stap op de fiets en ontdek het zelf! 

GENIET VAN 
HET MOOIE 
UITZICHT 
OVER BAVEL

DE GILZERWOUWER-
BEEK IS GENOEMD 
NAAR DE VISVIJVERS 
OF ‘WOUWERS’ DIE 
LANGS DE BOVEN-
LOOP VAN DEZE 
BEEK LAGEN 

Scan de 
code voor 
 de route!
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ERVAAR ZELF HOE 
GROEN DE OMGEVING 
VAN BREDA IS EN NEEM 
EEN KIJKJE BIJ DE 
GILZERWOUWERBEEK

BAVEL
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LEUKE PLEKKEN IN BAVEL 

In Bavel kun je niet alleen heerlijk wandelen 
in het groen, je hebt hier ook een aantal fijne 
winkels die je niet mag missen. Ben je in Bavel? 
Deze hotspots zijn een bezoekje waard.  

Bastiaansen Modestad 
Brigidastraat 2 
www.bastiaansenmodestad.nl

Shoppen bij Bastiaansen Modestad is een echte beleving. 
Fashion, accessoires en schoenen, alles komt hier samen. 
Voor zowel vrouwen, mannen als kinderen! Wil je even  
uitrusten tijdens je shoppingsessie? Drink dan een kop 
koffie en eet een lekker broodje bij ’t Stadshart. Leuk om 
te weten: Bastiaansen Modestad is een echt familiebedrijf. 
De winkel wordt gerund door Geert en Henneke Bastiaansen. Opvolging 
is gegarandeerd, want dochter Monique en zoon Rogier zitten ook al in 
de zaak. De jongste zoon Boris volgt over een paar jaar. 

Restaurant Van Ouds  
Gilzeweg 24 
www.vanouds.com

Langs een eeuwenoude postroute, net buiten 
Bavel, vind je Restaurant Van Ouds. Hier kun je 
genieten van eten met een hoofletter G. Op de 
kaart vind je pure gerechten met een moderne 
uitstraling. Erg leuk: vanuit het restaurant heb je zicht op de open keuken. 
Zo krijg je – letterlijk en figuurlijk – een kijkje in de keuken. 

HOTSPOTS Slagerij van Kuijk 
Brigidastraat 8
www.slagerijvankuijk.nl

Een écht begrip in Bavel en  
omstreken: Slagerij van Kuijk. Voor 
een stukje vlees van deze slager 
stappen mensen speciaal de auto in. Dat wil wel wat zeggen, toch? 
Slagerij van Kuijk bestaat al sinds 1932. Het vlees dat je koopt, komt  
van vee dat door de slager zelf wordt gemest. 

Gérard, Kaas & Lekkernij 
Pastoor Doenstraat 2b
www.kaasenlekkernij.nl 

Kaasliefhebbers opgelet! Bij Kaas & Lekkernij ben 
je aan het juiste adres voor heerlijke kaasjes, 
noten en wijn voor tijdens de borrel. De kazen 
worden op traditionele en ambachtelijke wijze gemaakt en de noten 
worden door Gérard zelf gebrand. Maak je borrel compleet met een van 
de Portugese wijnen. Proost! 

Arnold Eyeworks  
Pastoor Doensstraat 2A
www.arnoldeyeworks.nl 

De liefde voor brillen zit in het bloed 
bij eigenaar Mark Arnold. Hij kreeg 
het vak met de paplepel ingegoten. 
Vanaf zijn 15e werkte hij mee in de 
optiekzaak van zijn vader. Als je op 
zoek bent naar een nieuwe bril, ben 
je bij Arnold Eyeworks dus aan het 
juiste adres. Hier vind je zowel hippe 
monturen als tijdloze modellen. 
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KORENMOLEN DE HOOP  

In Bavel staat een prachtige molen 
uit 1865: Korenmolen de Hoop. 
Binnen in de molen hangt een  
intieme en warme sfeer. En buiten 
vind je een groot terras, veel 
groen en een speeltuin voor de 
kleintjes. Hier geniet je van goed 
gezelschap, een hapje, drankje  
en échte Brabantse gastvrijheid. 

Vijf generaties Van Riel oefenden het molenaarsberoep uit. In 1960 
besloot opa Jan van Riel de molen te sluiten, omdat deze niet langer 
rendabel was. Met behulp van Monumentenzorg, Brabantse Molens  
en Gemeente Nieuw-Ginneken besloten de kinderen van Jan de molen  
in 1972 te restaureren. Zij toverden het geheel om tot een sfeervol  
restaurant met terras en speeltuin. Ook leuk: je kunt hier trouwen,  
feestvieren en vergaderen. 

Bourgondisch Bavels
In het restaurant van de molen ‘Onder de Molen eten & drinken’ kun 
je terecht voor een hapje en een drankje. Er is een uitgebreide wijn-, 
bier- en cocktailkaart en daarnaast een heerlijk menu. De Australische 
chef-kok Josh gebruikt met name graag Bavelse en streekgebonden 
producten. Alles vers en zelfgemaakt. En dat proef je!

Versgebakken Molenbrood
De molen in actie zien? Dat kan op zaterdag. De Molenwinkel is dan 
ook geopend. Hier koop je heerlijke molenproducten, zoals het vers-
gebakken Molenbrood.

IN DE SPOTLIGHT   

Tip: Bestel de Bourgondisch Bavel 
Borrelplank, een heerlijke plank 
met streekgebonden lekkernijen. 
Leuk om te weten: het Molenbrood 
wordt gemaakt van het meel 
uit eigen molen. 

Breng een bezoekje! 
Schoutenlaan 75
www.korenmolendehoop.nl 
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Scan de QR-code! 

GENIETEN 
VAN NOG MEER 
BUITENGEWOON 
BREDA?

Colofon 

Buitengewoon Breda is een uitgave van  
Breda Marketing in samenwerking met  
Gemeente Breda. 

Tekst & Redactie: 
Tedje van Gils 
 
Fotografie: 
Tedje van Gils, Floris Oosterveld, 
Bureau Duizenddingen 

Design: 
Opera Concept & Design  

Aan dit magazine werkten mee:  
Lisa Brauers, Tedje van Gils, Mariëlle Houben, 
Floris Oosterveld, Nicky Basstein, Eefje van 
Pelt, Joyce Wijnen, Marty Schoutsen,  
Bianca van de Koppel

Breda Marketing
Stadserf 2 
4811 XS Breda 

Heb je suggesties voor Buitengewoon Breda? 
Mail dan naar: marketing@bredamarketing.nl

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeel-
telijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar worden gemaakt, op welke wijze  
dan ook, zonder schriftelijke toestemming  
van de uitgever. © 2021 Breda Marketing. 
Onder voorbehoud van alle rechten.
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Breda zou Breda niet zijn zonder de dorpen Prinsenbeek,  
Princenhage, Ulvenhout, Bavel, Teteringen en ’t Ginneken.  
De gemoedelijke sfeer, het bourgondische Brabantse leven  
en niet te vergeten: de weelderige natuurgebieden. Zij maken 
dat we Breda met recht ‘stad in het park’ kunnen noemen. 

welkominbreda.nl




