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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.

FIETSROUTE

A16

BUITENGEWOON BREDA
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
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Een echte verborgen parel in
Breda: Princenhage, ook wel
’t Aogje. In de 15e eeuw kreeg
de prins van Oranje ‘Hage’ in
bezit en zo komt Princenhage
aan zijn naam.
Met de pittoreske Haagsemarkt,
het markante voormalige
Raadhuis en de imposante SintMartinuskerk ademt Princenhage
sfeer en gezelligheid. En dan
hebben we het nog niet eens
gehad over de leuke restaurants,
cafés en winkels. En ben je er toch,
vergeet dan niet de plukroute
te lopen!

PRINCEN
HAGE
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VOOR DE
BUITENGENIETER
EROPUIT IN PRINCENHAGE

Princenhage is omgeven door groen!
Vlak bij vind je het Zaartbos en de Aa of Weerijs,
heerlijke gebieden om doorheen te wandelen of
te fietsen. Extra leuk: in Princenhage start ook
een Vincent van Gogh fietsroute.

PRINCEN
HAGE

Plukroute Princenhage
Lengte route: 3,5 kilometer
Hoe leuk is dit: Princenhage heeft een eigen plukroute!
Een route door plantsoenen en straten waarlangs
je letterlijk een heerlijke wandeling kunt maken.
Van fruitbomen en struiken kun je de vruchten, bessen
en noten oogsten, helemaal gratis! De route is aangegeven met stickers op lantaarnpalen en andere
palen langs de weg. Op de Haagsemarkt staat een
bord met de hele route. Extra leuk voor de kleintjes:
er is ook een speurtocht uitgezet langs de route!

Scan deekijk
code eonutbe!
de r

Ommetje Trippelenberg
Lengte route: 7,1 kilometer
Startpunt: Huis van de Heuvel, Monseigneur
Nolensplein 1
Trek je wandelschoenen aan en verken de natuur rondom Princenhage.
Dit ommetje ‘Trippelenberg’ loopt over de dijk met een mooi zicht
op het Zaartbos. Het Zaartbos is onderdeel van het beekdal
n de
van de Aa of Weerijs en bestaat uit natte ruige weilandjes en Scae voor
cod ute!
bosjes die onder water lopen bij hoge waterstanden. Hierin
de ro
grazen in de zomer Galloways, een runderras dat
oorspronkelijk uit Schotland komt. Door de wisselende
waterstanden en hoogtes is het een levendig gebied.
Tip: je kunt er ook voor kiezen om het laarzenpad door
het Zaartbos te nemen en bij de Dr. Batenburglaan de
route van het ommetje weer op te pakken.

VOOR MOOIE NATUUR HOEF JE
HELEMAAL NIET VER WEG TE GAAN
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Van Gogh fietsroute
Lengte route: 33 kilometer
Startpunt: Haagsemarkt

DE AA OF WEERIJS
Dit riviertje begint in België en stroomt in
Breda de Singel in. In 2005 heeft het waterschap dit beekdal aangepakt en heringericht,
met als doel om wateroverlast in de stad te
voorkomen. De rivier stroomt nu kronkelend
en de bedding is verbreed.
Wandelen rond de Aa of Weerijs
Voor mooie natuur hoef je helemaal niet ver
weg te gaan. Langs de rivier de Aa of Weerijs
zijn genoeg idyllische plekjes te ontdekken,
die elk seizoen weer op hun eigen manier
bijzonder zijn. Aggie van Dongen maakte een
wandelmap met negen wandelrondes van
gemiddeld twaalf kilometer. Soms kom je nog
een leuke verrassing tegen, zoals een pontje
om de Aa of Weerijs over te steken.

Alle wandijelken
?
ek
b
s
route code:
e
Scan d

Treed in de voetsporen van Vincent van Gogh.
De pittoreske Haagsemarkt in Princenhage is het
startpunt van deze route. Vincent van Gogh kwam hier
regelmatig. Hij bezocht er zijn ‘Oom Cent’, die een
goede reputatie in de kunsthandel had. ‘Oom Cent’
woonde lange tijd in een prachtige villa, ‘Huize
Mertersem’ genaamd. Hier had hij een flinke
schilderijencollectie, waar Vincent gek op was.

e
Scan de cdod
e
k
ij
ek
en b
route!

LANGS DE RIVIER
DE AA OF WEERIJS
ZIJN GENOEG
IDYLLISCHE PLEKJES
TE ONTDEKKEN
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HOTSPOTS

LEUKE PLEKKEN IN PRINCENHAGE
In Princenhage moet je zijn als je cultuur wil
snuiven! Maar ook als je lekker wil eten, drinken
en shoppen zit je hier goed. Laat je onderdompelen in de gezellige dorpssfeer!

Princenhaags museum

PRINCEN
HAGE

Haagweg 334
www.princenhaagsmuseum.nl
Het Princenhaags museum – de naam zegt het al – gaat volledig
over Princenhage! Hier wordt het culturele erfgoed van het dorp
bewaard en gedocumenteerd. Door thematentoonstellingen wordt dit erfgoed onder de aandacht gebracht bij (oud)bewoners en andere belangstellenden.
Breng vooral eens een bezoekje aan het museum
en bekijk documenten, foto’s en voorwerpen die
betrekking hebben op de cultuur, leefgewoonten
en historie van het trotse Princenhage.
Scan de code

en bekijk alleor
cultuurtips vo
de omgeving!

Bierreclame Museum
Haagweg 375
www.bierreclamemuseum.nl

Het Gele Huis
Haagsemarkt 35
www.hetgelehuisinprincenhage.com
Het Gele Huis organiseert een gevarieerd programma met beeldende
kunst, muziek, lezingen, exposities en projecten. Elke cultuursnuiver
kan hier binnenlopen voor informatie over en cultuur in Princenhage.
Leuk weetje: Princenhage heeft een hechte band met de familie
Van Gogh. Drie generaties Van Gogh waren door werk en wonen
verbonden met het dorp en de omgeving van Breda. Zo was Vincents’
grootvader dominee in de Grote kerk en ligt begraven op begraafplaats
Zuilen in Princenhage. Vincent van Gogh woonde in Arles in het gele
huis. Hij wilde daar een schilderskolonie stichten waar kunstenaars
konden wonen en werken.
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Voor de bierliefhebbers! In Princenhage staat een heus Bierreclame
Museum dat een blik werpt op het verleden van reclame-uitingen op
biergebied in onder andere Nederland, België, Engeland en Ierland.
Een bijzondere plek, want je vindt hier de grootste verzameling oude
bierreclames van heel Europa!
In de mooi ontworpen
reclames uit de periode 1900
tot 1960 herken je stijlen
als Art Deco en Jugendstil.
Tip: natuurlijk kun je ook
bier proeven! Neem plaats
aan de oude cafétafels, de
bar of in de biertuin.

DÉ HOTSPOT VOOR
BIERLIEFHEBBERS!
BUITENGEWOON BREDA
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Maczek Memorial
Ettensebaan 17A
www.maczekmemorialbreda.nl
Wist je dat Breda in 1944 werd bevrijd?
De Polen hebben hier een flinke strijd
voor gevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het Maczek Memorial maak
je kennis met persoonlijke verhalen van
deze mannen over hun daden en reis
door Europa. Speciale aandacht gaat uit
naar Generaal Maczek die Breda heeft bevrijd met zo min mogelijk
burgerslachtoffers. Daarnaast is er een actueel programma waarin vrijheid, vrede en democratie centraal staan. Breng zeker eens een bezoek
aan dit interactieve museum op de Poolse militaire erebegraafplaats!

EEN PLEK OM
HEERLIJK TE
ONTSPANNEN EN
AAN DE DRUKTE
VAN DE STAD TE
ONTSNAPPEN

Bakker Pol van den Bogaert
Haagsemarkt 33
www.bakkervandenbogaert.nl
Een echt familiebedrijf en bekend bij vele Bredanaren: Bakkerij Pol
van den Bogaert. In 1921 verhuisde bakker Cees van den Bogaert naar
Princenhage om daar een eigen bakkerij te beginnen. Zijn zoon Pol liet
als dertienjarige weten dat hij ook bakker wilde worden. Na Cees, Pol en
Kees is nu Paul aan de beurt. Echte klassiekers van de bakkerij zijn de
Aogse troela’s, hubkes en polnatuur… Proef en ontdek het zelf! Tip: Pol
verkoopt ook heerlijk ijs bij Pol’s patisserie & ijs (Haagsemarkt 30).
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Huize Druivelaar
Haagweg 386
www.huizedruivelaar.nl
Een verborgen parel in Breda! Verscholen achter
de huizen verschijnt de oude boerderij Huize
Scan de code voor
re
nog meer bijzslonocdeaties
Druivelaar uit 1902. Geheel met groen omgeven
ng
ti
ch
na
er
ov
en in alle rust omhuld met geluiden van vogels
in en om Breda!
en het geritsel van bladeren. De ruim honderd
jaar oude authentieke en unieke druivenkas
vormt de entree naar twee luxe en comfortabele
Bed & Breakfast kamers. In de stadstuin pluk je je
eigen vruchten. Een plek om heerlijk te ontspannen
en aan de drukte van de stad te ontsnappen!
BUITENGEWOON BREDA
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DE RITH
Een gebied dat je niet mag overslaan in Princenhage is De Rith.
Je vindt hier tal van agrarische winkels en ondernemers.

Boerderijwinkel
Van Haperen
op de Rith voor
verse aardbeien
(Rithsestraat 128,
Breda)

Ambachtelijk ijs
bij IJsboerderij
Heidehoeve
(Hoge Bremberg
33, Etten-Leur)

Wijn- en aspergeboerderij
De Santspuy (Zandspui 45,
Etten-Leur)

Bij Melkveebedrijf de Kleine
Meeren kun je
zelf verse weidemelk tappen
(Hellegatweg 31,
Rijsbergen)

Herberg Het Roode Hert
Haagsemarkt 34
www.herberghetroodehert.nl

DE OUDSTE
HERBERG EN
CAFÉ VAN BREDA
STAAT IN
PRINCENHAGE

De oudste herberg en café van Breda en de op één na oudste van
Noord-Brabant. En dat in het mooie Princenhage. In 1518 verkocht
Pastoor Peter de Bruyn het door hem zeven jaar daarvoor gebouwde
Huis ‘den Hert’. Onder dezelfde naam opende de herberg. Nu, 500 jaar
later, is Herberg Het Roode Hert nog steeds een horecabedrijf met kleine
en grote feestzalen. Wees ‘hertelijk’ welkom bij het Roode Hert voor een
lekkere lunch of een feestje!

ZEZ Mode
Haagsemarkt 6A1
www.zezmode.nl
Bredase gastvrijheid staat voorop bij ZEZ Mode! Je komt hier voor een
open en eerlijk stylingadvies. Pas en combineer, durf en probeer is wat
Yvonne Degens, eigenaar van ZEZ Mode, haar klanten meegeeft. Het
kleine, hechte team heeft een band met Princenhage en staat altijd voor
je klaar. In de winkel vind je kleding, schoenen en accessoires met voor
ieder wat wils. Kom, kijk, pas en geniet!
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Kaatje Jans
Haagsemarkt 10
www.kaatjejans.nl/winkel-breda-princenhage
Een plek waar alle smaken samenkomen en sfeer en beleving de
boventoon voeren. Gastvrijheid is bij Kaatje Jans vanzelfsprekend!
In de winkel vind je een ruim assortiment aan vleeswaren, kazen, vers
gebrande noten, bonbons, truffels, wijnen en zo kunnen we nog wel
even doorgaan. Op zoek naar een cadeau? Ook daarvoor ben je hier aan
het juiste adres! Tip: Kaatje Jans verzorgt ook lunches voor bedrijven,
leuk als je je collega’s eens wil verrassen!

De Aogse Markt
Haagsemarkt 5
www.aogsemarkt.nl

Gasterij Don Qui-John
Haagsemarkt 20
www.donqui-john.nl
Don Qui-John is een gasterij met de gezelligheid van een eetcafé en de
culinaire kwaliteiten van een restaurant. Je kunt er heerlijk lunchen,
dineren of borrelen na een dag werken. Of ga voor een high tea of een
heuse ‘high wine’. Ook kun je bij Don Qui-John terecht voor allerlei
feestjes, recepties en walking diners.
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Eet & Bierlokaal de Aogse Markt is een bourgondische eet- en drinkgelegenheid in het hart van Princenhage. De locatie, het prachtige pand
en de warme ambiance maken een bezoekje tot een ware belevenis.
De gerechten worden bereid op een Josper Grill: een grilloven die werkt
op houtskool. In het Bierlokaal stromen bijzondere bieren uit de taps.
Eerst borrelen en daarna eten in het restaurant! Tip: vergeet de favoriet
van bierconnaisseur Ben Sprenkels niet te proeven: de ‘Daelder’!

Los Olivos
Haagweg 431
www.losolivosbreda.nl
Als je in de binnentuin van Los Olivos zit, lijkt het net alsof je op vakantie
in Spanje bent. Je kunt kiezen uit allerlei lekkere tapasgerechten, maar
je kunt je ook laten verrassen door de chef.
BUITENGEWOON BREDA
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IN DE SPOTLIGHT
LA BARRIQUE

Ontdek de wereld van whisky, wijn, port en
gedistilleerd bij La Barrique! La Barrique is
vanaf 1993 gevestigd in Princenhage in het
karakteristieke voormalige postkantoor.
Bij La Barrique vind je altijd wat je
zoekt; de keuze is reuze! Je vindt
hier dranken in alle soorten en
maten én prijsklassen. Eigenaar Eric
Erkelens gaat graag op zoek naar
bijzondere, kwalitatieve whisky’s.
“De whisky-wereld kent verschillende specials en reeksen die
verzamelaars willen hebben. Echte
collectors items. Sterke dranken
als investering. Als je zo’n reeks
compleet hebt, wordt die alleen
maar meer waard”, vertelt Eric.

Wist je dat…
La Barrique ‘het
vat’ betekent?

Pure verwennerij
In het historische pand bevindt zich nog de oude kluis van het
postkantoor. Hier bewaart Eric de meest waardevolle dranken.
Ook leuk: bij La Barrique kun je terecht voor whisky-, port-, en wijnproeverijen. Een ding is
zeker: tijdens je bezoek
aan La Barrique kijk je je
Op zoek naar een cadeautje?
ogen uit. En Eric helpt je
Ga voor de unieke Aogse Pint!
graag aan een passende
Een écht Princenhaags speciaalfles. Of het nu gaat om
bier in een grote fles.
een fijn cadeau of een
verwennerij voor jezelf.
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La Barrique
Haagsemarkt 8
www.labarrique.nl
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Scan de QR-code!
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 gedeeltelijk 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

