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BUITEN
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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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PRINSEN
BEEK

Zeg je Prinsenbeek, dan zeg je 
Boemeldonck. Want Prinsenbeek 
lééft voor carnaval. De kalender 
loopt hier van carnaval tot carnaval. 
Nog 51 weken te gaan als het feest 
net voorbij is. De saamhorigheid op 
d’n Beek is groter dan waar dan ook. 
 
Maar Prinsenbeek is meer dan  
alleen carnaval. Het is een heel 
oud dorp dat veel evenementen 
en een ongekende vrijwilligers-
structuur kent. Denk aan leuke 
winkeltjes, gezellige horeca en  
je bent zo in de natuur! 

20

PRINSEN
BEEK

21BUITENGEWOON BREDA



VOOR DE BUITENGENIETER   

Trek je wandelschoenen aan of spring op de 
fiets om te genieten van het buitengebied van 
Prinsenbeek! Ga een rondje wandelen in het 
Liesbos of verken ‘het Koeienpad’ dat tussen 
Prinsenbeek en Zevenbergen ligt. 

Ommetje Liesbos  
Lengte gele route: 2,9 kilometer 
Startpunt: P-plaats, Leursebaan (N636), Breda

Het Liesbos ligt ten zuiden van Prinsenbeek en je kunt 
hier heerlijk wandelen! Wist je dat het Liesbos het 
grootste oude zomereikenbos van Nederland is?  
Karakteristiek zijn ook de monumentale lanen,  
aangelegd voor de jacht van de vroegere adellijke 
eigenaren om hun jachtkoets snel en comfortabel te 
verplaatsen. Speciaal is ‘het rondje’, ook wel Hemeltje genoemd met 
een grote, oude plataan, omringd door beuken, waarvan er enkele om-
gevallen zijn. De plataan wordt als ‘koortsboom of lapjesboom’ gebruikt.

IN DE NATUUR 

Ommetje ‘Rond Prinsenbeek’ 
Lengte route: 14 kilometer
Startpunt: Rotonde Velsgoed, Prinsenbeek  

Zin in een wat langere wandeling? Ga dan voor het  
ommetje rond Prinsenbeek. Wandel dwars door het 
Liesbos, de Hooiberg en door de polder. De wandel-
tocht loopt lekker door het groen. Zin in een tussen-
stop? In Prinsenbeek vind je natuurlijk verschillende 
horecapunten, maar in het Liesbos vind je De Bos- 
wachter, waar je ook een lekkere koffie (to go)  
kunt halen! 

Fietsroute Monumentaal Groen
Lengte route: 65 kilometer
Start: Kruising Zanddreef/Leursebaan, Prinsenbeek 

Wil je een flinke fietsronde rondom Breda? Stap dan op de fiets en volg 
de route Monumentaal Groen Breda, te herkennen aan de zeskantige 
groene bordjes. De tocht voert langs buitenplaatsen, bossen, parken, 
tuinen, houtwallen, beekdalen, oude bomen en zandpaden in de 
buitengebieden van vooral de voormalige rand- 
gemeenten van Breda. Hoogtepunten als het  
Cadettenkamp, de Spinolaschans, het Liesbos, het 
Mastbos en Kasteel Bouvigne kom je onderweg tegen. 
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om delen van de 
route te fietsen. 

HET KOEIENPAD
Langs de Mark kun je heerlijk fietsen. Over ‘het Koeienpad’!  
Dit fietspad loopt van Café de Elsakker over Nieuwveerweg en 
de Haagsedijk naar de Zwartenbergse molen bij Leur. Het eerste 
stuk van dit pad wordt door bewoners ook wel het Koeienpad 
genoemd, omdat hier in de zomer vaak koeien staan te grazen. 

Scan de 
code voor 
 de route!

  Scan de code 
voor de route   
  en meer info
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WIST JE DAT... 
HET LIESBOS HET 
GROOTSTE OUDE 
ZOMEREIKENBOS 
VAN NEDERLAND IS?

VERBORGEN WANDELPAD ‘HET LIES’
Er loopt een verscholen wandelpad rondom 
perceel de Heerenboeren waar je in alle rust kunt 
genieten van de rust en de ruim opgezette lanen. 
De natuur wordt hier in ere hersteld: de poel is een 
fijn leefgebied voor amfibieën en het leefgebied 
van de patrijs wordt verbeterd. 

De route start bij het kapelletje aan de Moerdijkse 
Postbaan en eindigt bij de Sprundelsebaan. 

NIEUW NATUURGEBIED 
Wist je al dat er boven 
Prinsenbeek een nieuw 
natuurgebied komt? In de 
achtertuin van Breda ont-
staat een robuust natuur- 
gebied met natte moerassen 
en waterplassen: Weimeren. 
Een uniek gebied waar de 
otter en bijzondere vogels 
zich thuis zullen voelen. 

TIP: het gebied wordt 
ontwikkeld, maar je kunt 
hier nu al wandelen! 

PRINSEN
BEEK
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VOOR DE FIJNPROEVER EN STIJLZOEKER  

Breng je een bezoekje aan d’n Beek?  
Vergeet dan niet een kijkje te nemen bij 
deze hotspots! Er is genoeg te doen!  

Aarts Wijnen 
Beeksestraat 29 
www.aartswijnen.nl 

Op zoek naar een lekker wijntje? Bij Aarts Wijnen weten 
ze precies wat je zoekt. Met ruim 850 kwaliteitswijnen in 
het assortiment vind je altijd een passende wijn voor de 
borrel of bij het diner. Eigenaar Joost Visser heeft van zijn 
passie zijn beroep gemaakt. Als afgestudeerd vinoloog 
van de Wijnacademie weet hij álles over wijn. Vraag 
zeker om advies van ‘d’n directeur’, want dat geeft hij je 
graag! Tip: je kunt ook wijn bestellen in de online webshop. 

Bloemist Juffertje in ‘t groen   
Groenstraat 2  
www.juffertjeintgroen.com 

Het team van Juffertje in ’t groen bestaat uit vakidioten 
met een bloemenhart en liefde voor het vak. Ze werken 
met verse materialen, afgestemd op de vier seizoenen. 
Waarom de bloemenzaak Juffertje in ’t groen heet? “We 
zijn gestart in het voorjaar, groen verwijst naar de groen-
straat, en juffertje verwijst ernaar dat de dames niet zo 
groot van stuk zijn!” Dat juffertje in ’t groen ook nog eens 
een heel mooi, blauw bloemetje is, kan geen toeval zijn.

HOTSPOTS

Chocohuys    
Groenstraat 21 
www.chocohuys.nl 

Bonbons, overheerlijke chocolade, een uitgebreid assortiment aan  
theesoorten, verse koffiebonen, vers gebrande noten en een mooi  
assortiment cadeauartikelen: dat is het Chocohuys. Inge en Mark  
Verheijen hebben het stokje overgenomen van Lilianne en Rien Jansen. 

Stijlvol Stoer     
Groenstraat 15 
www.stijlvol-stoer.nl 

Zin om te shoppen? Bij Stijlvol Stoer vind je altijd wel iets! Eigenaresse 
Patricia van Gils is ondernemer in hart en nieren. Het ondernemen is 
haar met de paplepel ingegoten: haar moeder runde een winkel in 
speelgoed en woonaccessoires, die Patricia heeft overgenomen.  
Maar ze wilde ook iets voor zichzelf. Iets wat ze vanaf nul moest  
opbouwen. Dat werd Stijlvol Stoer, een kledingwinkel voor zowel  
mannen als vrouwen. Loop eens binnen! 

WALHALLA VOOR
CHOCOHOLICS
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Bier en Borrels      
Groenstraat 16A  
www.bierenborrels.nl 

Bier en Borrels is een zeer geliefde 
slijterij in Prinsenbeek. Hier kun je 
terecht voor allerlei dranken, maar 
vooral speciaalbier is hier in trek! 
Tip: probeer eens het in Prinsen-
beek gebrouwen bier ‘Boschdal’.  
Ook leuk: Boschdal Blond is gemaakt door 
Bekenaren voor Bekenaren. Een gedeelte van de 
opbrengst gaat naar Prinsenbeekse goede doelen. 

Eetcafé de Swaen       
Markt 29  
www.eetcafedeswaen.nl 

In het hart van Prinsenbeek vind je Eetcafé de Swaen. Hier kun je terecht 
voor lekkere broodjes, vullende maaltijdsalades, smakelijke soepen of een 
lekker 3-gangenmenu. Een eetcafé met een echte gunfactor midden 
op de gezellige Markt. 

HET BIER 
BOSCHDAL IS 
IN PRINSENBEEK 
GEBROUWEN! 
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IN DE SPOTLIGHT   
DIRECT UIT DE KAS: VERSE AARDBEIEN   

Bij Van Haperen in Prinsenbeek worden de aard-
beien ’s ochtends vroeg geplukt en een paar uur 
later kun je ze al kopen. Verser krijg je ze niet. 
“Dan zijn ze echt op hun lekkerst”, vertelt Rian 
van Haperen. 

De aardbeienteelt zit in het bloed bij familie van 
Haperen. “De vader van mijn man Kees zat ook in 
de aardbeien. En zijn broer René heeft een aard-
beienbedrijf op de Rith bij Princenhage”, vertelt 
Rian. Kees en Rian zijn in 1990 aan de Overveldse- 
straat gestart met de teelt van vollegronds  
aardbeien. “We verkopen alleen producten die  
op ons eigen bedrijf zijn gekweekt en geoogst.  
Op zaterdag verkopen we persoonlijk in de schuur, 
op andere dagen kunnen onze klanten terecht bij 
onze self-service automaten.”

Het hele jaar door aardbeien
“We hebben twee verschillende soorten aardbeien: Lusa en Elsanta. 
Elsanta is een lekkere aardbei met een frisse, zoete smaak en een  
lichtrode kleur, Lusa is een grote donkere zoete aardbei die je al vroeg 
in het jaar kunt plukken. Het fijne van twee rassen telen, is dat we het 
hele jaar door aardbeien kunnen hebben.” 

Alles wat ze niet zelf aan huis verkopen, wordt geleverd aan distributeur 
Aartsen in Breda. Aardbeienkwekerij Van Haperen is ook proefbedrijf 
voor frambozen, bramen en blauwe bessen voor fruitbedrijf Driscoll’s. 
“Deze oogsten we van ongeveer half juni tot half oktober. Al krijgen we 
in het voorjaar vaak al de vraag: ‘Hebben jullie al frambozen?’. Zeker als 
het mooi weer is, dan hebben mensen daar zin in.” 

Generatie op generatie
Rian en Kees werken met een team  
jonge, enthousiaste plukkers uit de omgeving. 
“Negentig procent van de mensen die bij ons 
werken, komt uit Prinsenbeek”, vertelt Rian. 
“Het is zo leuk om die jongens en meiden bezig 
te zien. Daar krijgen we energie van. Het worden 
echt hechte vriendenclubjes. Jongens die hier 
in 1992 hebben gewerkt, zijn nu nog steeds 
vrienden. En hun kinderen? Die werken weer  
bij ons! Dat is toch geweldig?” 

Van Haperen 
Aardbeienkwekerij 
Overveldsestraat 18
Prinsenbeek 
www.verseaardbeien.nl

HIER ONTSTAAN
VRIENDSCHAPPEN
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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. 
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Tedje van Gils 
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Bureau Duizenddingen 

Design: 
Opera Concept & Design  
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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




