
BAVEL
PRINSENBEEK

ULVENHOUT
GINNEKEN

TETERINGEN
PRINCENHAGE

BUITEN
GEWOON
BREDA

Bijna100 pagina’s
inspiratie!

Prijs: €2,50



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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ULVEN
HOUT

Ulvenhout komt als ‘Ulvenholti’ 
al voor in geschriften uit 1274.  
De oudste bewoningssporen in de 
directe omgeving van het gehucht 
zijn aangetroffen in en om het 
Markdal. Later waren de Ulven-
houtsebaan, de Dorpsstraat en de 
Molenstraat dé verbinding naar 
Breda, Strijbeek en Hoogstraten. 

Inmiddels is Ulvenhout een  
gezellig en karakteristiek dorp, 
midden in het groen. Wandelen in 
het Ulvenhoutse bos of Markdal, 
winkelen bij een van de leuke  
modezaakjes en luxe uit eten bij  
’t Jagthuijs. Typisch Ulvenhout! 
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Rode route Ulvenhoutse bos    
Lengte route: 5 kilometer 
Startpunt: De Fazant –  
Sint Annadreef 2 

Wandel een grote lus door het Ulvenhoutse bos.  
Vogelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen,  
want er zijn een heleboel vogels te spotten! De route 
leidt je door het bos, langs de rand van de bebouwde 
kom en langs weilanden. Volg de routepaaltjes en 
voor je het weet, heb je een lekkere wandeling van 5 kilometer in de benen. 
Tip: in het Voorbos (tussen de Fazant en het voormalige gemeentehuis) 
mogen honden loslopen! 

Fietsroute langs Ulvenhout, Breda en Dorst     
Lengte route: 46 kilometer 
Startpunt: knooppunt 84 

Stap op de fiets en verken Ulvenhout, Breda en Dorst.  
Je kunt in principe op ieder knooppunt van de route 
instappen, maar in Ulvenhout kun je de route begin-
nen vanaf knooppunt 84, 66 of 36. Vanaf hier fiets je 
richting Breda, Den Hout, Oosterhout, Dorst en Bavel. 
Een geweldig gevarieerde route om te fietsen en de 
omgeving beter te leren kennen. 

VERKEN ULVENHOUT    

Het Ulvenhoutse bos was vroeger eigendom  
van de heren van Breda en werd al in de 15e 
eeuw gebruikt voor de jacht en houtopbrengst. 
Het Sint-Annabos werd in opdracht van de  
Oranje-Nassaus aangelegd. Een gebied met  
veel geschiedenis dus. Het Ulvenhoutse bos is in 
bezit van Staatsbosbeheer, maar is vrij toeganke- 
lijk voor wandelaars en andere buitengenieters! 
Trek je wandelschoenen aan of pak de fiets om 
de natuur rondom Ulvenhout te verkennen.  
 

Familiepad Ulvenhoutse bos   
Lengte route: 1,4 kilometer 
Startpunt: De Fazant - Sint Annadreef 2 

Het Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied. Het bos 
ligt langs de Broekloop en de Bavelse Leij, zijbeekjes 
van de Mark. Ontdek het Ulvenhoutse Bos via het  
familiepad, een verhard pad dat toegankelijk is voor 
onder meer rollators, scootmobiels en kinderwagens. 
Een ideaal ommetje voor het hele gezin!  
En na de wandeling strijk je neer voor  
een koffie (to go) bij De Fazant. 

WANDELEN & FIETSEN  

Scan de 
code voor 
 de route

Scan mij!
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Door een te lage grondwater- 
spiegel wordt het water 
versneld afgevoerd uit het 
Ulvenhoutse bos. Dit leidt 
tot verdroging van de ken-
merkende vochtige bossen. 
Om de verdroging te stop-
pen, zijn in 2018 ongeveer 
7 kilometer aan waterlopen 
ondieper gemaakt en 16 
stuwtjes aangebracht. 
Hierdoor wordt het water in 
het Ulvenhoutse bos beter 
in het bos vastgehouden.

WIST JE DAT...  
HET ULVENHOUTSE BOS 
ÉÉN VAN DE OUDSTE 
BOSSEN MET NATTE 
BROEKBOSSEN EN EIK-
EN-HAAGBEUKENBOSSEN 
IN NEDERLAND IS? 

FIETSALLEE 
Door de bossen van het Ulvenhoutse 
voorbos, Chaam en Gilze loopt de 11 
kilometer lange Fietsallee. Op deze 
brede geasfalteerde fietsverbinding 
geniet je van rust, ruimte en natuur.

Fietstip!

ULVEN
HOUT

36 37BUITENGEWOON BREDA



LEUKE PLEKKEN IN ULVENHOUT  

Kom eens een dagje naar Ulvenhout! 
Je vindt hier leuke boetiekjes om te 
shoppen, fijne restaurants en lunch- 
cafés en je kunt ook nog cultuursnuiven 
in Heemkundemuseum Paulus van  
Daesdonck om te kijken hoe het er 100 
jaar geleden aan toeging in Ulvenhout. 
Wil je je écht culinair in de watten laten 
leggen? Dan mag je ’t Jagthuijs en  
Restaurant Uijttewaal niet overslaan. 

Heemkunde museum Paulus  
van Daesdonck  
Pennendijk 1 
www.paulusvandaesdonck.nl 

Bij Paulus van Daesdonck waan je je honderd jaar terug in de tijd.  
In de boerderij uit 1903 ontdek je hoe het er vroeger in het dagelijks 
leven aan toe ging. Een huiskamer en keuken, schoolklasje, café 
annex winkel, een hoek over het rijke Roomse leven en nog veel meer. 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck richtte het museum in met veel 
liefde voor het erfgoed van Ulvenhout en omgeving. Regelmatig zijn 
er thematentoonstellingen en kinderen kunnen er met de speurtocht 
Museumschatjes op ontdekkingsreis.  

’t Jagthuijs    
Dorpstraat 3 
www.jagthuijs.nl

Als je ‘t Jagthuijs binnengaat, is het meteen duidelijk: deze plek heeft 
een rijke historie. Op de kaart vind je zowel klassiekers als vernieuwende 
gerechten. Volgens de directie onderscheidt de keukenbrigade zich 
door “originaliteit, ambacht, oog voor primeurs en een niet te temmen 
enthousiasme.” Dat belooft wat.

HOTSPOTS

SHOPPEN IN 
ULVENHOUT? 
ER ZIJN GENOEG 
LEUKE BOETIEKJES 
TE VINDEN! 
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Gypset      
Dorpstraat 73
www.gypset.nl 

Alles voor een ‘gypset way of life’, dat vind je bij Gypset. Kleding, kleur-
rijke sieraden, home accessoires en parfums. Bij Gypset ben je aan het 
juiste adres voor een gezellige shopsessie. Ook ideaal als je een cadeautje 
zoekt! Stap eens binnen in dit gezellige boetiekje en laat je verleiden! 

Restaurant Uijttewaal      
Ulvenhoutselaan 96
www.restaurantuijttewaal.nl 

Wil je je een avond culinair laten verwennen? Leg je lot in handen van 
de broers Uijttewaal. Sven kookt. Lars schenkt. En dat doen ze goed.  
Dat is de korte versie van hun verhaal. We zouden natuurlijk van alles 
kunnen vertellen over hoe ze met de seizoenen koken, hun klanten 
willen verrassen, altijd gaan voor een onvergetelijke avond en dat  
alles draait om aandacht. Maar je moet het eigenlijk gewoon een keer 
gaan proeven. 

De Fazant     
St. Annadreef 2
www.defazant-ulvenhout.nl

Mooi weer of niet, bij De Fazant kun je eigenlijk altijd buiten zitten.  
Dat maakt deze fijne plek in het Ulvenhoutse bos zo bijzonder.  
Het enorme terras kan op een mindere dag volledig overdekt worden. 
Hier strijk je neer na een lekkere fietstocht of wandeling door de  
bosrijke omgeving. Voor een borrel met een snack, een lekkere lunch, 
high tea of uitgebreid diner. En ook om te vieren of vergaderen ben  
je welkom bij De Fazant.

PR8 Fashion       
Dorpstraat 99
www.pr8fashion.nl 

Stap binnen in de wereld van PR8 en laat je verrassen door een  
mooie mix van dameskleding en -schoenen, accessoires, lifestyle-  
en cadeauartikelen. PR8 heeft de collectie met zorg samengesteld  
met aandacht voor duurzaamheid en fairtrade.  
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Koetshuis Anneville       
Geersbroekseweg 17
www.koetshuisanneville.nl 

Landgoed Anneville is een bijzondere locatie in buurtschap 
Geersbroek, net onder Ulvenhout. Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog verbleef koningin Wilhelmina hier een aantal weken in 
de periode dat Zuid-Nederland al was bevrijd, maar het noorden nog 
niet. Het Koetshuis van het landgoed is een prachtige plek voor wie een 
stijlvolle locatie zoekt voor een huwelijksceremonie, afscheidsdienst, 
familiereünie, kookclinic, diner of andere bijeenkomst. 

Kabaal + Ko       
Dorpstraat 46
www.kabaal-en-ko.nl 

Zoek je een hippe, stoere of juist lieve 
outfit voor je zoon of dochter? Loop dan 
zeker eens binnen bij Kabaal +  Ko. Je vindt 
er kinderkleding vanaf maatje baby en  
je kunt kiezen uit allerlei toffe merken. 
Liever vanuit huis shoppen? Kabaal + Ko 
heeft ook een uitgebreide webshop.

DE HIPSTE 
OUTFITS VOOR 
JE ZOON OF 
DOCHTER 
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Molen de Korenbloem      
Molenstraat 23
www.molendekorenbloem.nl 

Vroeger had ieder Nederlands dorp wel een korenmolen, maar dat 
is al lang niet meer zo. Des te mooier dat Ulvenhout nog steeds een 
werkende molen heeft. De huidige molen staat er al sinds 1909 nadat 
een brand de vorige molen verwoestte. Molen de Korenbloem is iedere 
zaterdag in bedrijf en in de molenwinkel zijn allerlei soorten meel te 
koop voor de thuisbakkers. Te veel gedoe? De Korenbloem verkoopt  
ook brood, krentenbollen, worstenbroodjes en… Molenbier!

Rodolf Bloemisten       
Laurentiusstraat 2a
www.rodolfbloemisten.nl 

Iedereen bij Rodolf Bloemisten heeft passie voor het vak. Dat zie je 
meteen als je de winkel binnenkomt en een explosie aan kleuren je 
tegemoetkomt. Het team laat zich inspireren door de natuur en is altijd 
op zoek naar mooie bloemen, planten, vazen en verrassende potten. 
Daarmee wordt bijzonder bloemwerk gemaakt voor mooie sferen en 
naar ieders wens. Emoties vertalen in bloemen en daarmee mensen 
raken. Dat is het doel van Rodolf Bloemisten.

De Uitdaging      
Dorpstraat 40
www.deuitdaging.prinsheerlijk.nl  

Lunchroom De Uitdaging zit in de sfeervolle, voormalige pastorie naast 
de Laurentiuskerk. Hier geniet je van heerlijke broodjes, huisgemaakte 
soepen, salades of een high tea. Alles gemaakt met verse, eerlijke 
producten, waar mogelijk uit de regio. In de zomermaanden is het goed 
toeven op het zonnige terras aan het Grimhuysenpark. De Uitdaging  
is een leerbedrijf van Prins Heerlijk dat jongeren met (ernstige)  
leerproblemen begeleidt bij hun ontwikkeling en ontplooiing.  

DE UITDAGING ZIT IN 
EEN MARKANT GEBOUW: 
DE VOORMALIGE PASTORIE

45BUITENGEWOON BREDA

ULVEN
HOUT

44



IN DE SPOTLIGHT   
’T KLOOSTERTJE    

Een winkel als ’t Kloostertje in Ulvenhout is uniek; 
zo’n winkel vind je niet overal. Deze exclusieve 
cadeau- en curiosawinkel zit dan ook al meer  
dan vijftig jaar in het oude dorpsklooster, een 
markant gebouw uit 1865. Hier rondsnuffelen  
is een feestje. 

’t Kloostertje is zonder meer een 
begrip in Ulvenhout. Ria Schoen-
makers kocht het oude dorps- 
klooster in 1969 en haar dochter 
Pascale was vaak in de winkel te 
vinden om mee te helpen. Na het 
overlijden van haar moeder heeft 
Pascale ’t Kloostertje overge-
nomen. Ze zet de droom van haar 
moeder voort. “De eerste keer 
rijden klanten ’t Kloostertje vaak 
voorbij. Maar hun nieuwsgierig-
heid wordt wel gewekt, waardoor 
ze de tweede keer toch even 
binnenwippen”, vertelt Pascale 
Wennekes. 

Snuisterijen op verzoek
Bij ’t Kloostertje vind je onder meer prachtig vintage servies en 
glaswerk, bijzondere brocante cadeautjes en de mooiste items voor 
je interieur. En als je een specifiek item nodig hebt, gaat eigenaresse 
Pascale gewoon voor je op zoek. “Daardoor bouw ik heel snel een goede 
band op met mijn klanten”, vertelt ze. “Ik vind het ook gewoon heel erg 
leuk om zelf op zoek te gaan naar bepaalde spullen.”

RONDSNUFFELEN 
BIJ ’T KLOOSTERTJE 
IS EEN FEESTJE! 

Je vindt bij ’t Kloostertje ook 
‘thuisgeuren’ van onder meer 
Millefiori, geurkaarsen van Yankee 
Candle en verzorgingsproducten 
van verschillende mooie merken. 
Of je nu iets voor jezelf of voor een 
ander koopt, je gaat altijd met een 
cadeautje naar huis.

‘t Kloostertje
Dorpstraat 44
www.hetkloostertje.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 
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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




