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1 – SPEELHUISLAAN 

De wijk Belcrum zit vol vernieuwende onder
nemers. In de Speelhuislaan vind je daar 
twee inspirerende voorbeelden van:  Annelies 
van de Kinderboekentuin en Margo van 
De Spellenwinkel. Annelies werd onlangs 
nog verkozen tot ‘Boekverkoper van het 
Jaar’. En Margo zorgt er met haar winkel voor 
dat mensen uit de verre omstreken naar 
de  Belcrum komen. Ik vind beide onder
nemingen prachtige vernieuwende hotspots. 
De onderneemsters achter deze concepten 
mogen best weleens wat vaker onder de 
aandacht komen. 

2 – BOOM VOOR DE RECHTBANK

In de voortuin van het nieuwe huis van 
 Vrouwe Justitia staat een tien meter hoge 
rode boom. Aan de takken hangen maskers, 
die de diversiteit van mensen uit alle culturen 
van over de hele wereld representeren. Een 
inspirerend kunstwerk van Pascale Marthine 
Tayou. Trouwens niet alleen de boom, maar 
ook het gehele rechtsgebouw spreekt mij 
aan. Het staat voor toekomstmogelijkheden 
in Breda. Tijdens de ontwikkeling van Bree
park liet ik allerlei nieuwe technieken toe
passen op het gebied van duurzaamheid en 
diversiteit. Dat zie je ook terug in dit kunst
werk. Nieuw, oud én de toekomst ontmoeten 
elkaar op unieke wijze.

3 – PODIUM BLOOS 

Een verrassend, vernieuwend theater én een 
werkplaats voor makers en bezoekers, dat is 
Podium Bloos. Een plek waar talent zich kan 
ontwikkelen en waar met lef en creativiteit 
ongebaande paden betreden worden. Een 
prachtig antwoord op de vraag naar (cultu
rele) evenementen in Breda. En een fantas
tische invulling van het terrein van Klavers 
Janssen. Kortom, een goede aanwinst voor 
de stad!

4 – LINIEPARK 

Dit park biedt Belcrum een mooi stuk groen. In 
mijn ogen is trouwens elk park, met zijn gezon
de en sociale karakter, een ware hotspot. Je 
kunt niet zonder in de stad. Groen doet leven, 
zeg ik altijd. En ondanks de bezuinigingen zien 
we in Nederland juist een opleving rondom dit 
groen. In stadparken gaan mensen massaal 
samen aan de slag. Kijk maar eens naar de 
vele opruimacties en evenementen. Het groe
ne hart houdt de stad leefbaar.

5 – KLEIN JAVA 

Ik ben dol op Indonesisch eten. Een bezoek 
aan dit eethuis vind ik dan ook een absolute 
aanrader. Al meer dan zesentwintig jaar 
worden hier gerechten op authentieke Indo
nesische wijze bereid. Altijd vers en handge
maakt. Zoals oma het zou bereiden. Smullen!

6 – STATION BREDA 

Deze parel is misschien wel de grootste 
gemeenteontwikkeling van de afgelopen 
tien jaar. De verbouwing van het station zie ik 
als de frisse wind die de wijk Belcrum nieuw 
leven inblies. Als negende stad van Neder
land en verbindingsstad van het Zuiden, zit 
Breda vol kansen. De gloednieuwe wijk rond
om het station plukt daar nu de vruchten van. 
Centraal gelegen vind je in Belcrum grens
verleggende innovatie. 

7 – SPEELTUIN BELCRUM 

Ik denk dat iedereen wel mooie of geinige 
herinneringen aan speeltuinen heeft. Dat 
is niet gek ook, want speeltuinen hebben 
een verbindende factor. Het brengt mensen 
samen op een plek vol beleving. Vroeger 
werden speeltuinen vaak gemaakt van staal 
en beton, maar tegenwoordig zien we steeds 
meer natuurlijke materialen. Zo ook in Speel
tuin Belcrum. Op een relatief kleine locatie 
zien we hier veel variatie. Een inspiratiebron 
voor velen, waaronder ook ikzelf. Binnen 
Breepark ben ik nu namelijk druk met de 
aanleg van een groot indoor speelelement. 
Over een tijdje kunnen hier 2.500 kinderen, 
op zeven levels, gelijktijdig spelen en op ont
dekking gaan. 
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Henry is oprichter en  algemeen directeur van  Breepark: dé evenementenzone in een nieuw stukje Breda. Hieronder deelt hij zijn 
7 hotspots in nog zo’n vernieuwend gebied: Belcrum. 


