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Stadsplanten 
Wandeling
Breda - centrum | Belcrum
3,8 km - 1,5 uur

bezienswaardigheden
d	 stadsplanten:	35
o	 stad:	9

3  drie optionele afslagen:  
Begijnhof

   

  start: uitgang station Breda  
zuidzijde (centrum)  
Stationsplein 

!
Start: uitgang station Breda zuidzijde 
(centrum) Stationsplein.

o  Station Breda ontving de prijs Beste Gebouw  
van het jaar 2017

 

"
Ga rechtsaf Stationsplein en neem eerste straat 
links-Emmastraat.

Hoek Emmastraat:
d vijgenbomen

Rechterzijde straat:
d bamboe 
d hoge anemoon

 

#
Ga eind van de straat linksaf, steek over, volg 
de singel. 

Aan de singel: 
d grote maagdenpalm 
d gele morgenster 
d phacelia

 

$
Ga dan rechtsaf de brug over het Valkenbergpark in. 

o  Vroeger was het park de tuin van het 
kasteel van Breda. Bij de ingang van het 
park aan de Willemstraat bevindt zich het 
Baroniemonument	uit	1905,	ontworpen	door	
architect P.J.H. Cuypers. Ook zijn er restanten 
van verdedigingstorens te zien die deel uit 
maakten van de vroegere stadsmuur.

Ga na de brug rechtdoor en neem de tweede 
afslag rechts. Dan de vierde links.

Bij die afslag op de hoek staat een restant van 
een toren. Daarop:

d muurvarens 
d muurleeuwenbek
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Scan de qr-code met je 
mobiel voor de digitale 
route. Inclusief 67 foto’s 
van stadsplanten en andere 
bezienswaardigheden.
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3   Loop het park uit. Gelijk links in de Catharina-

straat is het Begijnhof. 

In het Begijnhof bevindt zich een schitterend 
onderhouden	kruidentuin.	Geen	stadsplanten,	
maar voor de botanist te verleidelijk om niet 
te bekijken

o  Het middeleeuwse begijnhof bevond zich 
naast het huidige Kasteelplein bij het Kasteel 
van	Breda,	waarin	nu	de	Koninklijke	Militaire	
Academie	(KMA)	gehuisvest	is.	In	1525	
besloot	graaf	Hendrik	III	van	Nassau-Breda,	
Heer	van	Breda,	het	Kasteel	van	Breda	uit	
te breiden tot een renaissancepaleis. Het 
middeleeuwse begijnhof moest daarvoor 
wijken.	In	1531	werd	met	toestemming	van	
de bisschop van Luik een overeenkomst 
gesloten voor verplaatsing van het hof naar 
de huidige locatie aan de Catharinastraat in 
welke overeenkomst tevens werd bepaald dat 
het Begijnhof voortaan onder persoonlijke 
bescherming zou blijven van de familie 
van	Nassau.	Tegen	een	vergoeding	van	600	
gulden	verhuisden	de	begijnen	in	1535	naar	
de huidige locatie.

 

 

&
Steek vanaf het Begijnhof schuin over naar 
de Merkxtuin, door de poort bij huisnummer 
24. Slenter door de tuin tot aan de uitgang 
diagonaalsgewijs aan de andere kant.

o  De	Merkxtuin	in	Breda	is	een	‘oase’	van	kunst	
en rust in de binnenstad. Nergens zie je in 
Breda zoveel kunst op een kleine oppervlakte 
als	hier.	Er	zijn	14	kunstvoorwerpen	te	vinden,	
waaronder	‘Het	bokje’	van	Hein	Koreman	uit	
1957.

In de tuin staat: 
d betonie op	een	bordermuur,
d  bosbingelkruid	langs	het	pad	bij	de	uitgang,	 
d steenbreekvaren en 
d  muurleeuwenbek op de muur naar de uitgang 

naar de Annastraat. 
 

 

'
Steek de Annastraat over naar het Stadserf. 
Loop door de poort en houd na 15 m 
links aan naar het binnenterrein. 

Daar staat: 
d stokroos
d citroenmelisse
d gele helmbloem
d Oosterse karmozijnbes
d blauw kattenkruid
d gifsla 

 

 

(
Vervolg uw weg over het Stads erf en ga via de  
doorgang	aan	het	eind	links	naar	de	Grote	Markt.	 
Ga rechts richting Grote kerk. 

o  De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk is het 
belangrijkste monument van Breda. Hij heeft 
bovendien een nationale betekenis. Een 
onderdeel van de kerk wordt gevormd door 
de	Prinsenkapel,	die	het	mausoleum	is	van	
de vroege voorvaderen van de Nederlandse 
koninklijke	familie,	het	geslacht	van	Nassau-
Dillenburg. Het is een kruisbasiliek in de stijl 
van	de	Brabantse	gotiek,	die	in	de	loop	der	
tijd meermalen is gerestaureerd. De kerk is 
sinds	1637	protestants

 

 

)
Houd de Grote Kerk aan uw linkerzijde en steek 
de Reigerstraat rechts over en ga dan links het 
Kasteelplein op. Loop tot het Kasteel van Breda. 

Op het plein ervoor:
d kaal breukkruid 

 

 

*
Loop vanaf het kasteel linksaf de Cingelstraat 
in, rechtsaf Kraanstraat. Ga bij de T-splitsing 
Kraanstraat naar rechts, richting ingang KMA. 

 
Daar staat:

d waterzuring
d knopig helmkruid
d kromhals
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Keer om en ga rechts de hoge brug over. Na de brug 
rechts en volg het voetpad vlak langs de singel. 

Kijk van tijd tot tijd over het hek naar beneden 
naar kademuur. Volop:

d muurvaren
d muurleeuwenbek

en voor wie goed oplet een:
d steenbreekvaren 

 

 

,
Aan het eind van het pad langs het water komt de 
Gasbrug. 

Vlak daarvoor staat in het talud:
d  tuinbingelkruid	met	honderden	exemplaren.

Ga de Gasbrug over, dan rechtsaf de Alexanderbrug 
op.

Net over de brug aan de rechterkant in het talud 
staat een menigte verwilderde:

d  langbladige druifhyacint  
(blauwe druifjes)

Even verderop ter hoogte van het stoplicht:
d  kraailook

.
Ga bij de stoplichten linksaf de Belcrumweg op. 
Ga onder het spoorwegviaduct door, zie aan 
uw rechterkant het nieuwe gerechtsgebouw. 
Voor het gerechtsgebouw staat een bijzondere 
kunstwerk.

o  Het is een rode boom met de titel: La Source 
van	de	kunstenaar:	Pascale	Marhine	Tayou	
(Kameroen). Uit de stam van de boom stroomt 
met tientallen stralen water in de fontein. In 
de rode boom hangen tientallen maskers die 
de diversiteit van mensen uit alle culturen 
over de hele wereld symboliseren. 

 

 

/
Steek de weg over en ga de eerste weg rechts,  
Van Voorst tot Voorststraat. 

Aan de linkerzijde op de tuin muurtjes: 
d  muurvaren

en beneden: 
d  langbladige druifhyacint. 

o  U bent nu in de wijk Belcrum. De naam 
‘Belcrum’	is	te	herleiden	tot	‘Belken	Heem’	
uit	de	Frankische	tijd	(ong.	9e	eeuw	na	Chr.)	
en	betekent	waarschijnlijk	zoiets	als	‘een	
woonplaats bij een gesloten omheining’. De 
Oranjes hebben in Belcrum een speelhuis en 
park	laten	bouwen.	Prins	Maurits	ontvangt	er	
zijn	liefjes.	Vanaf	1927	is	Belcrum	volgebouwd	
met industrie en een woonwijk.

Vanaf	2015	transformeert	de	Oranjewijk	
Belcrum met haar opgeknapte panden in 
jaren dertig-stijl naar een prominent bruisend 
hip deel van het project Via Breda met haar 
Openbaar Vervoersterminal in Nassaustad 
Breda. Op en om het gebied waar de oude 
noordelijke	vestingwallen	lagen,	wordt	een	
Brabants	knooppunt	ontwikkeld	van	vervoer,	
werk,	wonen	en	vertier	dat	de	Nassaus	en	
Oranjes uit vervlogen tijden zou verbazen als 
ze het zouden kunnen terugzien.

 

 

0
Neem de eerste weg rechts: Kievitstraat. 
Loop die helemaal af en ga dan linksaf de 
Kwartelstraat in. 

Aan de linkerkant van de straat bij nr. 24 en 22 
staan: 

d  akkerklokje
d  muurleeuwenbek

Aan de overkant nr. 27 vindt u: 
d  rankende duivenkervel 

bij nr. 25: 
d  Dalmatiëklokje

bij nr. 23 de struik: 
d  vlakke dwergmispel

bij nr. 15: 
d  tripmadam
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Loop de Kwartelstraat uit, steek de historische 
Speelhuislaan over, naar de Vinkstraat.

Naast nr. 5 staat in de het  
gangetje: 

d  gele helmbloem

Op de stoep: 
d  tengere rus

Aan de overkant van de straat een forse pol: 
d  eendagsbloem  

Die	eendagsbloem	is	bijna	een	Bredase	specialiteit,	
omdat hij overal in de stad opduikt.

Bij nr. 18 op de stoep staat:
d  speenkruid (alleen in het voorjaar)

 

 

2
Neem de eerste straat rechts: de Leeuwerikstraat.

Vlak om de hoek aan de rechterkant bij de  
lantaarnpaal staat:

d  winterpostelein

Bij nr. 54:
d  akkerklokje
d  prachtklokje

Bij nr. 28 op de stoep staat:
d  grijs kattenkruid

 

 

3
Loop de straat uit en het station Breda ligt aan de 
overkant van de straat. U bent rond.

Links en rechts langs de gevels aan de Speelhuis-
laan staat overal: 

d  stokroos

De publicatie van deze wandeling is mogelijk  
gemaakt	door	financiële	bijdragen	van:

 d  Gemeente Breda

d  IVN	Mark	&	Donge

d  KNNV Breda

Colofon
Deze wandeling is uitgegeven door de auteurs van: 
De Werkgroep Stadsplanten Breda
p.a. KNNV Breda
Heusdenhoutseweg 48 
4817NC Breda
www.stadsplantenbreda.nl

Auteurs: De Werkgroep Stadsplanten Breda
Vormgeving:	Elske	Verharen,	Studio	Oxédio,	 
Geertruidenberg
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