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57011 Rondom de his
torische binnenstad 
slopen 10 singels. 
Ken jij ze allemaal? Op 
alfabetische volgorde: 
de Academiesingel, 
Bernhardsingel, Boei
meersingel, Delprat
singel, Nassausingel, 
Oranjesingel, Tram
singel, Vredenburch
singel, Weerijssingel en 
de Wilhelminasingel. 

Even snel een 
frisse neus 
halen? Dat kan 
in de 6 parken 
van Breda. Welk 
stukje groen is 
jouw favoriet? 
Het Valken
bergpark, Bur
gemeester van 
Sonsbeeckpark, 
Wilhelminapark, 
Zaartpark, Chas
sépark of de 
Westertuin?

Breda telt 
371 honden
uitlaat
plaatsen. 
Geen 
paniek!  
Ze worden 
wekelijks 
schoon
gemaakt. 

Het Mastbos is 
het grootste bos 
van Breda. Dit 
eeuwen oude stuk 
groen telt 570 
 hectare en staat 
bekend om de 
rechte bomen, 
waar vroeger 
scheepsmas
ten van werden 
gemaakt. 

Zonder water, geen 
Breda! Deze stad 
bestaat voor 272 
 hectare uit water. Dat 
is iets meer dan 2% van 
de totale oppervlakte 
van bijna 13.000 ha.

Ben jij toe aan een heerlijke wandeling? Op 
 zondagmiddag met familie of lekker na je 
werk, met je hardloopvrienden? Dan kun je 
in en rondom Breda terecht in 4 prachtige 
bossen. Wat wordt het vandaag? Het Mast-
bos ten zuiden van Breda, het Liesbos in het 
westen, het Cadettencamp in Breda-Noord 
of het Haagse Beemdenbos; een goed 
bewaard geheim. Het is er klein, waterrijk en 
zo rustig dat er zelfs bevers wonen.4

228
Op de hoek van de Terheijdenseweg 
vind je een monumentale tamme 
 kastanje. Deze boom is al 228 jaar 
oud. Het icoon stamt uit 1792. Daarmee 
is deze kanjer de oudste boom van 
Breda. Een boom om trots op te zijn!

De groene 
ambities zijn 
groot. In 2030 
hoopt Breda 
de eerste Euro-
pese ‘Stad in 
het Park’ te 
zijn. Nou, we 
zijn al goed op 
weg! Wat denk 
je bijvoorbeeld 
van alle bos-
sen, parken 
en singels? En 
dan hebben 
we het nog 
niet eens over 
groene gevels 
en monumen-
tale gebou-
wen. Breda is 
groen, groener, 
groenst! 

Wist jij dat 60,8% van Breda 
groen is? Dat maakt Breda, 
 procentueel, tot de meest 
 groene stad van Nederland. 
Dat blijkt uit een analyse die 
kaartspecialist Esri Nederland 
maakte voor BNR.

60,
8 % Sommige Breda-

naars krijgen geen 
genoeg van al het 
groen. Zij tuinieren 
er op los in één 
van de 
11 volks
tuintjes
complexen 
van Breda.

Breda is groen van buiten, maar ook van 
 binnen. 17,6% van de woningen heeft het 
label A, A+ of A++.

Parkeergarage ‘De Barones’ 
is groen. Daar kun je niet 
omheen. Ruim 10.000 planten 
sieren hier de gevel. Van varens 
tot geraniums, campanula’s en 
bergenia’s.
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