
68 69

Nederland kampeert in… 

1 2 3 4 5 6
Koninklijke allure: 
Nassaustad Breda
In de Grote Kerk liggen negen Nassaus  
én de eerste Prins van Oranje begraven 
onder indrukwekkende grafmonumenten. 
De Nassaus woonden vlakbij, in het mid-
deleeuwse Kasteel van Breda. In 1590 
werd het op de Spanjaarden veroverd 
dankzij de befaamde list met het turf-
schip. In stadspark Valkenberg lieten de 
Nassaus hun valken jagen. Met de Nas-
saufietsroute ontdek je nog meer mooie 
plekjes die zijn verbonden aan het 
koningshuis, zoals Kasteel Bouvigne.
i welkominbreda.nl

Ontdekkingen in hartje 
stad
Breda is een echte bierstad met verschil-
lende brouwerijen. Zelfs midden op de 
Grote Markt ligt een bierbrouwerij, in een 
middeleeuwse kelder onder de Boterhal: 
Brouwerij & Proeflokaal St. Joris. Hier 
komt je bier rechtstreeks uit de ketel. In 
de buurt vind je het leuke Puick, een 
relaxed plekje voor de lunch met de lek-
kere bankstellen en mismatching tafels en 
stoelen. Vlakbij, aan de Catharinastraat, 
ontdek je het prachtig verstilde Begijnhof.
i brouwerijstjoris.nl en i puick.nl

De Ginnekenweg
Fiets de stad uit via de Ginnekenweg, 
langs allerlei fijne plekjes om nog even af 
te stappen. Zoals Stilleven: huisgebakken 
taarten, brocante uit het buitenland en 
moois uit eigen houtwerkplaats. Bij Pastis 
delicatessen stel je een lekkere borrel-
plank samen voor op de camping. Combi-
neer kazen, tapenades en charcuterie met 
verschillende smaken ketchup, van mango 
tot wortel en tomaat-cayennepeper.
i stillevenbreda.nl en i pastisbreda.nl

Blind Walls Gallery
Instagrammomentjes bij de vleet, met de 
Blind Walls Gallery! In Breda zijn heel slim 
saaie blinde muren opgesierd met meer 
dan negentig muurschilderingen van 
internationale kunstenaars. Elke schilde-
ring verwijst naar het verhaal van die 
plek. Fiets of wandel met een gids langs 
de mooiste locaties of volg zelf een wan-
delroute van de site, zoals de Zomerroute. 
Deze murals zijn zo mooi, die willen we 
thuis ook wel!
i blindwalls.gallery

Slingeren door Mastbos 
en Markdal
Iets ten zuiden van Breda vind je het ruim  
500 jaar oude Mastbos, een van de oud-
ste cultuurbossen van Nederland. Het bos 
leverde niet alleen masten voor de VOC-
schepen; de statige beukenlanen werden 
speciaal aangelegd voor de jacht. Langs 
de rand van het bos meandert de Mark 
vanaf de Belgische grens naar de singels 
van Breda. Alles bij elkaar een heerlijk 
gevarieerd wandelgebied! Kijk op  
i anwb.nl/wandelen/routes/de-achter-
tuin-van-breda voor een mooie wandel-
route: De achtertuin van Breda (11 km). 

Fietsen langs bossen  
en vestingen
Net als het Mastbos is ook het eeuwen-
oude Sint-Annabos een soort levend 
museum. En in het Ulvenhoutse Bos zie je 
prachtige oude wintereiken en beuken. 
Behalve bos vind je rond Breda ook veel 
leuke historische plaatsjes, zoals vesting-
stadje Geertruidenberg. Volg je de ANWB-
fietsroute Geertruidenberg dan fiets je 
hiervandaan naar Breda, langs verdedi-
gingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog.
i staatsbosbeheer.nl en i anwb.nl

Zin in een kampeervakantie in de natuur? Lekker wandelen en fietsen 
door eeuwenoude bossen maar ook een prachtige historische stad vol 
leuke adresjes ontdekken? Ga naar de Baronie van Breda!
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Van Gogh Kerk
De Van Gogh Kerk is een van de vijf 
officiële Van Gogh Monumenten in 
Etten-Leur. Dit is waar Vincent zijn 
allereerste atelier inrichtte, op 
28-jarige leeftijd. De expositie geeft je 
inzicht in zijn allereerste schreden op 
het kunstenaarspad. In Frankrijk schil-
derde hij later ‘Herinnering aan de 
tuin in Etten’ (Arles, 1888). Ontdek 
Etten met de vernieuwde Van Gogh 
fietsroute: op de fietskaart Etten-Leur 
vind je twee routes in het spoor van 
de schilder.
i webshop.visitbrabant.com

3x naar de markt 
Naast de reguliere markten zijn er in 
Breda ook elke week bijzondere kleine 
markten. Altijd gezellig!
• Biologische boerenmarkt: elke dins-

dag van 9-13 uur op het pleintje aan 
de Veemarktstraat.

• D’n Guust tweedehands markt: 
tweedehands boeken-, kleding- en 
curiosamarkt, elke zaterdag van 
10-16 uur bij d’n Guust aan de  
Ginnekenmarkt.

• Kleine rommel- en curiosamarkt: 
kleine markt met enkele kramen, 
elke woensdag van 9.30-17 uur op 
de Grote Markt.

i welkominbreda.nl

Deze gastvrije camping is de ideale 
uitvalsbasis voor je ontdekking van 
bourgondisch Breda. Hier proef je 
echte Brabantse gezelligheid met een 
zachte G! 

Camping Liesbos is een ideale camping 
voor actieve natuurliefhebbers die hou-
den van wandelen, fietsen en uitstapjes. 
Lekker rustig en toch vlak bij de uitvals-
wegen. Naast de stacaravans vind je er 
ook veldjes voor kampeerders, met net en 
schoon sanitair. Ondanks de rust is er 
genoeg te beleven. Het zwembad geeft je 
meteen een vakantiegevoel en bij het 
nieuwe restaurant Strix kun je lekker 

eten. Vanaf het terras kijk je uit op de 
speeltuin om kleine kinderen makkelijk in 
de gaten te houden. Dit is een echte fami-
liecamping, er wordt veel georganiseerd 
voor alle leeftijden: van een darttoernooi 
tot zeskamp voor het hele gezin. 

Baronie van Breda
De camping ligt in de Baronie van Breda, 
een groene regio met eeuwenoude bos-
sen die zich helemaal uitstrekken tot aan 
de Belgische grens. De camping is ver-
noemd naar het Liesbos, het grootste 
oude zomereikenbos van Nederland. In 
het voorjaar is de bosbodem bedekt met 
witte velden bosanemoontjes. Je kunt 

hier prachtig wandelen, Staatsbosbeheer 
heeft een gele paaltjesroute uitgezet van 
bijna 3 kilometer. Speciaal voor honden-
bezitters is er vlakbij in het Mastbos een 
leuke route langs een hondenpoel, de 
Snuffelroute Mastbos van 3 kilometer. 
De Baronie van Breda is ook een super 
fietsgebied, fietsen huur je op de cam-
ping. Rij zo van het ene naar het andere 
bos langs leuke plaatsen als Etten-Leur 
met de Van Gogh Kerk. Tip: vanuit de 
camping kun je prima met de fiets naar 
Breda, kijk voor de route op hun site! •

Tips

Camping Liesbos 

Wist je dat...
Het cijfer ‘vier’  
op de klok van de  
Grote Kerk verkeerd 
is geschreven? Niet 
als Romeins cijfer IV 
maar als IIII.

Info
Camping Liesbos
adres Liesdreef 40 
4838 GV Breda
open van 1 april tot 
1 oktober
terrein middelgrote 
camping, 233 plaatsen, 
waarvan 173 vaste staan-
plaatsen 
boeken anwbcamping.nl/ 
56224
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE


