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BUITEN
GEWOON
BREDA
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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GINNEKEN

Stijlvol, bourgondisch en gezellig. 
Dat is ‘t Ginneken. Rust en ruimte, 
maar toch dicht bij het rumoer  
van de stad. 

Het Ginneken kent een unieke  
mix van winkels, horeca, natuur én  
dynamiek. Het is the place to be 
voor stijlzoekers, buitengenieters 
en fijnproevers. 

Met de Ginnekenmarkt als bruisend 
hart en het fraaie Markdal en Mast-
bos als groene parels is ‘t Ginneken 
een bourgondisch sfeergebied 
met verrassend veel gezichten. 
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ONTDEK ‘T GINNEKEN     

In ‘t Ginneken ligt de natuur letterlijk om de 
hoek. Voor je het weet bevind je je in de rust van 
het Mastbos of Markdal voor een fijne wandeling 
of fietstocht. 

Kabouterpad in het Mastbos    
Lengte route: 1,5 kilometer
Startpunt: Restaurant Boschwachter, 
Huisdreef 4  

Ga je met kinderen naar het Mastbos? Laat kabouter 
Daantje je de weg wijzen. Je start deze route van 
Staatsbosbeheer bij restaurant Boschwachter in het 
Mastbos. Langs de route van 1,5 kilometer staan 25 
houten kabouters. Kunnen jullie ze allemaal vinden? 

Boswachterspad in het Mastbos     
Lengte route: 7 kilometer 
Startpunt: Café De Kogelvanger, Galderseweg 55  

Het eeuwenoude Mastbos kent een rijkdom aan planten 
en dieren. Hier kun je reeën, vossen, egels, bosuilen 
en eekhoorns tegenkomen. Zin om het Mastbos goed 
te verkennen? Deze gele route leidt je langs lange 
beukenlanen, uitgestrekte heidevelden, mooie 
vennen én het fotogenieke en instagrammable 
Vlonderpad. Het Mastbos is in ieder seizoen mooi! 
Wat houdt je nog tegen? 

DE NATUUR IN! 

Scan voor het   
  Kabouterpad 
boekje met 
opdrachten!DE ACHTERTUIN 

VAN BREDA
Het Mastbos, aangelegd 
door Hendrik III van Nassau, 
wordt ook wel de ‘achter-
tuin van Breda’ genoemd. 
Vanuit de Duivelsbruglaan 
loop je zo het bos in!  
Bredanaars, maar ook  
veel natuurzoekers van 
daarbuiten, gebruiken het  
bos om te wandelen en te 
fietsen, te sporten en te 
ontspannen of om gewoon 
te genieten van de natuur. 

Scan de 
code voor 
 de route

EEN LEUKE SPEURTOCHT 
OM SAMEN MET DE 
KINDEREN TE DOEN!
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Wandelen of fietsen door het Markdal    
Lengte route: zo lang je wil! 
Startpunt: Duivelsbrug, Breda 

Het is heerlijk om te wandelen of fietsen door het Markdal. Rondom het 
water is veel groen te vinden. Het water zorgt op verschillende plaatsen 
voor drassige oevers. Via de Duivelsbrug loop of fiets je zo het Markdal in. 
Je kunt nog verder België in, maar de grensplaats Meerseldreef met zijn 
terrassen en speeltuin bij ‘de Paters’ is een fijne plek om op adem te 
komen. De wandeling of fietstocht langs de Mark kun je zo lang maken 
als je wil. Je draait namelijk gewoon weer om als je het beu bent! 
En het is écht geen straf om dezelfde weg terug te nemen. 

Snuffelroute in het Mastbos    
Lengte route: 4 kilometer
Startpunt: Mastboschhotel, Burg. Kerstenslaan 20   

Volg de blauwe bordjes met de hondenkop! Een fijne 
route in het losloopgebied waar je met je hond kunt 
wandelen. Ook een leuke route als je geen hond hebt, 
natuurlijk. De wandeling heeft zelfs een extraatje  
voor je viervoeter in petto: een heuse hondenpoel!

   Scan mij
voor de route

HET MARKDAL 
Het Markdal dankt zijn 
naam aan de beek De Mark, 
die door de weilanden ten
zuiden van Breda stroomt. 
Om wateroverlast te voor-
komen, heeft Staatsbos-
beheer de Mark weer laten 
meanderen. De natuur- 
gebieden langs de oevers 
van de rivier vangen over- 
tollig water op. Hierdoor 
krijgt de natuur alle kansen.  

WIST JE DAT... HET MASTBOS 
EEN VAN DE OUDSTE BOSSEN VAN 
NEDERLAND IS? GRAAF HENDRIK 
III VAN NASSAU LIET HET BOS IN 
1515 AANLEGGEN MET ZAAD VAN 
DE GROVE DEN UIT HET DUITSE 
NEURENBERG.  
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Wandelroutes Landgoed Wolfslaar     
Lengte route: van 900 meter tot 2,2 kilometer 
Startpunt: Natuurpoort Landgoed Wolfslaar

Maak eens een wandeling door de tuin van het statige 
landhuis en de naastgelegen natuurtuin! Je hebt de 
keuze uit vier wandelroutes: rondje over d’n akker  
(900 meter, ideaal met kinderen!), rondje over  
verharde paden (1,1 kilometer, handig met een  
rolstoel of kinderwagen!), cultuurhistorisch rondje  
(1,2 kilometer) en de grote ronde van 2,2 kilometer.  
Genoeg keuze dus! 

Fietsroute Landgoed Wolfslaar      
Lengte route: 31 km
Startpunt: Natuurpoort Landgoed Wolfslaar

Volg al fietsend de kronkelende rivier door het 
Markdal. Ontdek de Baronie en fiets vanuit Landgoed 
Wolfslaar richting Galder en Ulvenhout. Een fijne 
fietsroute dwars door de natuur. Dit stukje Brabant is 
zo mooi! 

   Scan mij
voor de routes

   Scan de 
code voor 
 de routes

NATUURPOORT LANDGOED WOLFSLAAR 
Landgoed Wolfslaar kent een rijke geschiedenis. 
Al in de 17e eeuw was hier een boerenhoeve. 
In 1862 gaf de toenmalige eigenaresse Barones 
Charlotte Storm-Cuypers de opdracht tot de 
bouw van het landhuis en koetshuis zoals we die 
nu nog steeds kennen. Op het landgoed kun je 
heerlijk wandelen en fietsen. 
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VOLG AL FIETSEND DE 
KRONKELENDE RIVIER 
DOOR HET MARKDAL

GINNEKEN
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IN ‘T GINNEKEN   

Het Ginneken. Daar moet je zijn voor de leuke 
hotspots! Rondom het Ginnekenmarktje vind  
je een heleboel leuke cafés en restaurants. 
Wij geven je alvast een paar tips. 

Restaurant Wolfslaar   
Wolfslaardreef 100-102 
www.wolfslaar.com/restaurant 

Restaurant Wolfslaar is gehuisvest in een oud koetshuis op Landgoed 
Wolfslaar, midden in de weelderige, ongerepte natuur. Het koetshuis 
vormt het culinaire hart van het landgoed. Het met een Michelinster 
bekroonde restaurant staat bekend om het gebruik van regionale  
producten. De sommeliers maken het geheel compleet met mooie 
wijnen uit de historische wijnkelder. Gegarandeerd een avond genieten! 
Tip: Landgoed Wolfslaar biedt nog veel meer mogelijkheden. 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website!

B&B Nuwenhuys    
Reeptiend 50
www.nuwenhuys.nl

Ga eens op staycation in deze Bed & Breakfast in het 
prachtige landschap van het Markdal en het Mastbos. De rijksmonu-
mentale boerderij is stijlvol gerestaureerd en de Bredase gastvrijheid 
spat ervanaf! Tijdens je verblijf geniet je van een culinair ontbijt ‘op 
maat’ met verse producten uit de moes- en pluktuin. Vanuit je bed rol 
je zo de natuur in: de talloze wandel- en fietsroutes staan garant voor 
een ontspannen verblijf! 

HOTSPOTS

Moeke     
Ginnekenmarkt 17
www.moeke.nl/ginneken 

Iedereen komt graag bij Moeke over de vloer. Voor een kop koffie, een 
broodje of om ’s avonds lekker aan te schuiven voor het eten. ‘Ik zit 
even bij Moeke’ is dan ook het mooiste excuus om het wat later te 
maken. Om net iets langer te genieten, te tafelen of nog een laatste 
drankje te bestellen. Pure gezelligheid dus. Een heerlijke plek midden 
op de Ginnekenmarkt. 

   Scan en ontdek 
      meer leuke 
    verblijven in en 
       om Breda! 
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Boerke Verschuren      
Ginnekenmarkt 13
www.boerkeverschuren.nl

Boerke Verschuren is voor veel mensen hun tweede huiskamer. 
Een plek waar lief en leed wordt gedeeld en waar wordt gelachen 
en gehuild. Het is dan ook breed bekend in Breda en omgeving. 
Het leukste aan Café Boerke Verschuren? Iedereen is welkom!
Leuk feitje: aan de muur in het café hangt een foto van de 
Ginnekenmarkt rond 1900. 

Salon de Provence       
Ginnekenweg 172
www.salondeprovence.nl 

Wie aan Breda denkt, denkt vast en zeker aan het bourgondisch genieten 
dat hier is uitgevonden. Salon de Provence is zo’n plek waar dit bourgon- 
disch genieten tot leven komt. Het is een uniek restaurant met huiselijke 
gezelligheid. Chef-kok Niels werkt met pure producten uit de omgeving 
en vindt dat uit eten een beleving moet zijn. Kom ook genieten! 

Oncle Jean      
Ginnekenweg 338
www.onclejean.nl 

Oncle Jean is een Grand Café waar 
je lekker kunt binnenlopen voor  
een kop koffie aan de leestafel of een speciaal biertje aan de bar.  
Een hapje eten kan natuurlijk ook. Op de bourgondische kaart staat 
voor ieder wat wils. Het café is er voor iedere gelegenheid. Denk aan 
vergaderingen, bruiloften of zakelijke events. Tip: Oncle Jean beschikt 
over verschillende salons om je feestje te vieren. Kies een zaal die het 
best bij jou past!

Hendrik en Marcella Kenners in kaas     
Valkeniersplein 1
www.hendrikenmarcella.nl 

Kaasliefhebbers opgelet! Hendrik en  
Marcella, ook wel Kenners in Kaas genoemd, 
is een delicatessenwinkel gespecialiseerd  
in kazen en mediterrane lekkernijen.  
Met binnen- en buitenlandse kazen, 
charcuterie, versgebrande noten en 
andere lekkernijen. Weetje: in 2019 werd 
de winkel van Hendrik en Marcella uit-
geroepen tot beste Kaasspeciaalzaak! 
Dat belooft wat!

6160 BUITENGEWOON BREDA

GINNEKEN



Kahuna       
Ginnekenmarkt 12
www.kahunabreda.nl 

Aloha! Kahuna serveert de lekkerste 
poké bowls met exotische ingrediënten. 
De bowls krijgen een Hawaiiaanse  
twist door onmiskenbare smaakmakers 
als kokos, gember en mango. 
Leuk feitje: ken je dat verhaal  
van die gasten die naar Hawaii  
gingen om in een week te leren  
golfsurfen? Nou, dat ging niet goed! 
Gips en golven zijn geen goede  
combinatie, dus maakten ze vooral 
kennis met Hawaiiaanse eettentjes 
en poké bowls. Zo ontstond 
Kahuna in hun thuisstad Breda…

JUUWL       
Ginnekenweg 340
www.juuwl.nl 

Naast armbanden, oorbellen, naambandjes en andere accessoires, 
verkoopt JUUWL in de winkel vooral dameskleding. De nieuwste mode 
uit Milaan en Parijs vind je als eerste bij JUUWL. Betaalbaar, voor elke 
leeftijd en omdat er alleen wordt ingekocht bij kleine partijen vrijwel 
uniek. Wie wil dat nou niet?

De Dillenburg       
Dillenburgstraat 78
www.dedillenburgbreda.nl 

De Dillenburg is een nieuw restaurant in ’t Ginneken. Het is een  
Frans georiënteerd bistro/restaurant met aardse kleuren. De heerlijke 
tuin is een plek om ’s morgens te genieten van een kop koffie of in  
de namiddag van een glas wijn. De menukaart bestaat uit kleine  
gerechtjes die gedurende de dag besteld kunnen worden.
Weetje: de eigenaren van het nieuwe restaurant, Sahila en Richard, 
ken je wellicht van voormalig Restaurant Rosé en Visrestaurant Blini. 

Boerderij Wolfslaar       
Wolfslaardreef 95
www.wolfslaarbreda.nl 

Boerderij Wolfslaar is een educatieve boerderij  
gelegen op Landgoed Wolfslaar, zoals de naam 
al doet vermoeden. Een plek waar je binnen en 
buiten in de weides met dieren in contact komt.  
Maar ook om spelenderwijs van alles te leren over 
je leefomgeving. De boerderij is leuk voor jong 
en oud. Naast de geweldige uitvalsbasis voor
een fiets- of wandelroute, is er de streekwinkel 
met heerlijke producten en een leuke lunchroom: 
Tuinhuis van Charlotte.

   Scan de code 
     en bekijk alle 
 boerderijwinkels 
    rondom Breda! 
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KASTEEL BOUVIGNE 

Even buiten ’t Ginneken ligt 
Kasteel Bouvigne. Statig, sprook-
jesachtig en koninklijk. Als je langs 
Kasteel Bouvigne wandelt, waan 
je je even terug in de tijd. Het 
landgoed van Kasteel Bouvigne 
dateert uit de vijftiende eeuw en 
bestaat uit een kasteel omgeven 

door drie bijzondere tuinen. De boomgaard is  
in ere hersteld en op het landgoed staan  
verschillende kunstwerken. 

Het is niet helemaal bekend hoe oud Kasteel Bouvigne precies is. In 1554 
duikt het voor het eerst op in een officiële akte: het testament van de 
vroegere eigenaar Jacob van Brecht. In 1614 kwam het kasteel in handen 
van de prinsen van Oranje. Al toonden ze nooit belangstelling voor 
Bouvigne; ze lieten er hun rentmeesters wonen. Het kasteel werd slecht 
onderhouden en bedreigd met sloop. Gelukkig is dat niet gebeurd, anders 
hadden we nu niet meer kunnen genieten van dit prachtige kasteeltje. 

Bijzondere beeldencollectie
De drie kasteeltuinen in Engelse, Franse en Duitse stijl zijn aangelegd  
tussen 1913 en de jaren dertig. Opvallend zijn de vele soorten fuchsia’s  
en de bijzondere beeldencollectie. In de loop der jaren heeft Kasteel  
Bouvigne verschillende eigenaren gehad. Sinds 1973 is waterschap  
Brabantse Delta de eigenaar van deze buitenplaats.

Dit prachtige landgoed is een bezoekje meer dan waard. De tuinen zijn 
tijdens kantooruren vrij toegankelijk. Het kasteel zelf is alleen open 
tijdens open dagen.

IN DE SPOTLIGHT   

Wist je dat...
Het landgoed heette niet altijd 
‘Bouvigne’. Tot 1802 werd de naam 
‘Boeverijen’ gebruikt. De welgestel-
de koffieplanter George Ruysch 
knapte het kasteel op en  
verfranste de naam naar  
Bouvigne. In Speelbos de  
Boeverijen, schuin tegenover  
Bouvigne, komt de eeuwen- 
oude naam weer terug.  

In koninklijke  
handen 
In 1614 kocht Filips Willem 
van Oranje huize ‘Boeverijen’ 
voor 27.000 gulden. Filips 
Willem, de oudste zoon van 
Willem van Oranje, was baron 
van Breda van 1609 tot 1618. 

Kasteel Bouvigne
Bouvignelaan 5
www.landgoedbouvigne.nl 
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WIST JE DAT... OP DE ZIJKANT VAN HET 
PAND VAN KAHUNA EEN PRACHTIGE 
BLIND WALL TE VINDEN IS?
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Scan de QR-code! 

GENIETEN 
VAN NOG MEER 
BUITENGEWOON 
BREDA?
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Buitengewoon Breda is een uitgave van  
Breda Marketing in samenwerking met  
Gemeente Breda. 
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Heb je suggesties voor Buitengewoon Breda? 
Mail dan naar: marketing@bredamarketing.nl
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telijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
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openbaar worden gemaakt, op welke wijze  
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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




