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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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TETE
RINGEN

Midden op de Vrachelse Heide 
en de Teteringse Heide vind je 
Teteringen. Tot 1997 was het een 
zelfstandige gemeente, maar sinds 
1997 hoort het bij Gemeente Breda. 

Je verwacht het misschien niet, 
maar je vindt op een steenworp 
afstand van de dorpskern weidse 
zandverstuivingen en grove  
dennenbossen. En dat maakt  
de natuur rondom Teteringen bij  
uitstek geschikt om te wandelen 
en te fietsen. 
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FIETSEN EN WANDELEN IN TETERINGEN   

Veel groen en kronkelende wandel- en fiets- 
paden. Vanuit Teteringen ben je in een mum van 
tijd in de natuur. De polder is om de hoek, maar 
ook de Teteringse bossen bevinden zich op een 
steenworp afstand. Conclusie? Fietsen en 
wandelen kun je hier maar al te goed.

Ommetje Cadettenkamp 
Lengte route: 7,1 kilometer
Startpunt: Dorpshuis ’t Web - Zuringveld 1 

Door de weidse zandverstuivingen lijkt het Cadettenkamp heel on-
Nederlands! Het Cadettenkamp is een heide- en zandgebiedverstuiving 
van 10 hectare groot. Het gebied dankt zijn naam aan het feit dat 
het een oefenterrein van de Koninklijke Militaire Academie was. 
Tijdens deze wandelroute verken je dit natuurgebied.  

VOOR DE  
BUITENGENIETER
  

De Haenen kunstroute  
Lengte route: 2 kilometer
Startpunt: parkeerplaats De Haenen 

In de loop van de jaren heeft de eigenaar van Golfpark 
De Haenen verschillende kunstwerken verzameld, die je 
kunt bewonderen tijdens het wandelen van de kunst-
route. Je loopt dwars over de golfbaan, een bijzondere 
ervaring! Neem na de wandeling plaats op het heerlijke 
terras van de brasserie, waar je uitkijkt over de golfbaan. 

Lage Vuchtpolder 
Lengte route: 16,2 kilometer

Vanuit Teteringen ben je zo in de Lage Vuchtpolder, een plek met  
heel veel geschiedenis. De polder is een nat, moerasachtig gebied.  
Een moeilijk en tegelijkertijd een slim gebied in de 80-jarige oorlog,  
want het terrein stond in een mum van tijd onder water. De redoutes 
(kleine schans) langs de Zwarte Dijk maken onderdeel uit van de  
waterlinie bij Breda. De polder wordt nu stapje voor stapje terug- 
gegeven aan de natuur. En daar zijn weidevogels maar 
al te blij mee. Stap op de fiets en bekijk de restanten 
van dit belangrijke stuk geschiedenis met eigen ogen!   
Tip: tussen Teteringen en de nieuwe wijk Waterdonken 
kun je heerlijk wandelen. Verken de nieuwe wijk aan  
het water en in het groen!

Mountainbike route Teteringen
Lengte route: 40 kilometer

Wist je dat er een mountainbikeroute dwars door het Cadettenkamp  
in Teteringen loopt? Deze route is laagdrempelig en ook geschikt  
voor de beginnende mountainbiker. Bovendien zijn de zandvlaktes  
van het Cadettenkamp behoorlijk indrukwekkend en bijzonder voor  
de omgeving. 

  Scan de 
code voor 
  de route!

   Scan mij
voor de route
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LEUKE PLEKKEN IN TETERINGEN   

Je moet het maar net weten, maar in Teteringen 
bevindt zich een aantal hotspots waar mensen 
van buitenaf speciaal voor naar het dorp komen. 
Ben je in Teteringen? Wip eens naar binnen bij 
deze leuke plekken! 

Bij Snoek  
Groenstraat 10 
www.bijsnoek.nl 

Je ziet het de laatste tijd veel: 
melkveebedrijven die uitbreiden met een landwinkel. 
Zo ook Bij Snoek in Teteringen. Je kunt hier een ijsje 
eten en koffie of thee drinken in een landelijke om-
geving. Je kunt ook allerlei lekkere delicatessen voor 
thuis meenemen. Kaas, sapjes, iets lekkers voor bij  
de borrel of voor bij de koffie. Wat wil je nog meer?  

Golfpark De Haenen   
Laan der Continenten 70
www.dehaenen.nl 

Het heuvelachtige terrein, de lastige bunkers en de verraderlijke vijvers 
maken van Golfpark De Haenen een afwisselend terrein. Een aantrekke-
lijke test voor golfers van elk niveau! De Haenen heeft een volwaardige 
18 holes PAR 70 golfbaan en een 6 holes PAR 3 baan. Klaar met golfen? 
Strijk neer bij de brasserie. Met mooi weer kun je plaatsnemen op  
het terras, waar je een prachtig uitzicht hebt over de golfbaan.  
Leuk weetje: Prinses Juliana zwom ooit in de vijver die op de golfbaan ligt!

HOTSPOTS Snoeren  
Heistraat 2 
www.snoerenvoetspecialist.nl 

Schoenliefhebbers opgelet! Ben je al wel eens bij Snoeren in 
Teteringen geweest? Je vindt hier prachtige schoenenmerken, zoals 
Floris van Bommel, VIA VAI en Fred de la Bretoniere. Je kunt bij Snoeren 
ook terecht voor voetzorg; podotherapie, sportpodologie, medische 
pedicure en orthopedische maatschoenen. En je kunt je schoenen hier 
natuurlijk ook gewoon laten repareren. Leuk om te weten: dit bedrijf is 
een echt familiebedrijf. Deze winkel bestaat al sinds 1927! 

Snackbar Gebroeders Joosen  
Hoolstraat 83 
www.snackbarjoosen.nl 

Ooit zat er de kruidenierswinkel van opa en oma 
Joosen, nu is het pand nog steeds in handen van 
de familie. Sinds 1981 is de zaak in handen van de 
broers Peter en Jack. Leuk om te weten: de zoon 
van Peter en de dochters van Jack werken ook in 
de snackbar. Er zijn waarschijnlijk weinig mensen in Teteringen die nog 
nooit frietjes hebben gehaald bij Joosen! Tip: proef hier absoluut eens de 
varkenshaassaté, de favoriete snack van Jack! 

De Jong DELI  
Adriaan Oomenstraat 1a
www.dejongdeli.nl 

Een winkel, restaurant en traiteur 
in een, dat is De Jong DELI. Brood, 
banket en streekproducten voor op de 
borrelplank, maar je kunt hier ook koffie drinken, lunchen en borrelen. 
Klinkt goed, toch? Kom eens een kijkje nemen in de delicatessenwinkel, 
ze hebben hier zoveel lekkers! 

Scan de code 
en bekijk alle 
boerderijwinkels     
    rondom Breda! 
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Groen eten & drinken  
Meerberg 41
www.etenendrinkenbijgroen.nl 

Tussen Teteringen en Terheijden vind je Groen eten & drinken. Ben je 
op de fiets? Rust hier even uit met een kop koffie en wat lekkers of een 
lunch. Je kunt hier ook borrelen of genieten van een 3-gangendiner. 

Street Jump Breda  
Donkerstraat 38 
www.streetjumpbreda.nl 

Kinderen – maar volwassenen stiekem 
ook – vinden het hier helemaal het 
einde! Jump van de ene naar de andere 
trampoline en leef je helemaal uit. In de half  
pipe area word je op de proef gesteld, in de fun 
area kun je helemaal losgaan en alle tricks uit-
proberen. Tip: je kunt hier ook feestjes vieren! 

By Tater  
Oosterhoutseweg 14
www.bytater.nl 

Wist je dat Teteringen is afgeleid van de naam Tateringhen, gebaseerd  
op de familienaam Tater? Met de naam By Tater geven eigenaars Frank 

en Jessica Schrauwen 
een mooi eerbetoon  
aan de geschiedenis 
van Teteringen. Heb je 
net gewandeld in het  
Cadettencamp? Strijk 
dan neer op het terras 
van By Tater voor een 
hapje en een drankje. 

Spa One Wellness 
Salesdreef 11, Oosterhout 
www.spaone.nl  

Even helemaal tot rust komen? Daarvoor hoef je helemaal niet  
ver weg. Dompel je onder in de heerlijke sauna’s, whirlpools en zwem-
baden van het nieuwe Spa One in het buitengebied tussen Teteringen  
en Oosterhout. Laat je na afloop culinair verwennen in het restaurant. 

Brasserie Rembrandt 
Oosterhoutseweg 139   
www.brasserierembrandt.com 

Zin in een hapje en een drankje? Of heb je iets te vieren, een bruiloft 
borrel of bedrijfsfeest? Bij Brasserie Rembrandt zit je goed! Bovendien 
zijn bijna alle producten die gebruikt worden biologisch, duurzaam 
geteeld en komen ze zoveel mogelijk uit de streek.

 
Van Oosterhout  
Bikes & Sports   
Oosterhoutseweg 129A  
 www.rijwielspecialist.nl  

I want to ride my bicycle!  
Fietsfanaten kunnen terecht bij  
Van Oosterhout Bikes & Sports.  
Zij zijn specialist op het 
gebied van (elektrische) 
fietsen, sportfietsen en 
mountainbikes. Op zoek 
naar fietskleding en 
-accessoires? Dan ben  
je hier ook aan het  
juiste adres. 
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HET CADETTENKAMP IS EEN 
LOSLOOPGEBIED VOOR HONDEN. 
IDEAAL VOOR EEN OMMETJE MET 
DE TROUWE VIERVOETER DUS.
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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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Breda Marketing
Stadserf 2 
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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




