
5 35 2

BAS 
WITLOX

1 – STRIJBEEKSE HEIDE 

Mijn vrouw en ik hebben drie kinderen: Teun van 
vier, Fenne van zeven en Tijl van tien. Wij wonen 
net over de grens, in Zandhoven. Een bezoek-
je aan Breda combineren we graag met een 
bezoekje aan één van de prachtige natuurgebie-
den rondom de stad. Een absolute favoriet, voor 
het halen van een frisse neus, is de Strijbeekse 
Heide. Deze plek ligt prachtig tussen Breda en de 
Belgische grens. Ik vind het adembenemend in 
ieder seizoen. Hier genieten mijn vrouw en ik van 
uitgestrekte vlaktes en ontdekken de kinderen 
het ‘eiland’ in Goudberg. Nadien doen we een 
drankje in Het Smokkelaartje.

2 – MARKDAL 

Vlakbij de sfeervolle markt van het Ginneken, 
loop je zo de drukte uit richting het Markdal. Voor 
mij de perfecte locatie om een wandeling in het 
groen te combineren met een terrasje aan de 
rand van de stad. Het Ginneken beleef ik als een 
dorp in de stad. Ik vind er rust én gezelligheid. 
Een laatste tip: bezoek vooral ook eens de tuinen 
bij Kasteel Bouvigne in het Markdal. Je vindt er 
een Franse, Engelse en Duitse variant. Alle drie 
aangelegd in de periode tussen 1913 en de jaren 
dertig van de vorige eeuw. De geschiedenis komt 
daar echt tot leven. Magisch vind ik het! 

3 – VALKENBERG

Voor mij is het Valkenberg de ideale hangout 
voor een stadspicknick in het groen. Ik kom hier 
vaak met vrienden en familie. Vooral als het lek-
ker weer is. Nadien pakken we dan nog snel een 
terrasje op de Grote Markt. Daarnaast raad ik 
natuurlijk iedereen aan om hier te komen tijdens 
PALM Parkies! Dankzij de samenwerking met 
de gemeente, het bedrijfsleven, de artiesten- 
en mediawereld en een legertje professionals 
en studenten, genieten hier jaarlijks meer dan 
115.000 bezoekers gratis van muziek. In de 
zomermaanden kun je hier zeven dinsdagavon-
den op rij terecht voor muzikale optredens in 
allerlei genres. En dat al sinds 1999.

Bas is organisator van PALM 
Parkies: hét muziekevent in het Valkenberg van Breda. 

Hieronder deelt hij zijn 7  groene hotspots. 

4 – HAVEN 

Bij de vernieuwde Haven ga ik uit. Samen met 
mijn vrienden bezoek ik leuke cafétjes en ontdek 
ik de nieuwste bieren, bijvoorbeeld bij Dok 19. 
Centraal gelegen in het centrum, is het voor mij 
het ideale startpunt voor een avondje stappen in 
de stad of een uitje naar poppodium Mezz of het 
Chassé Theater.

5 – BEGIJNHOF 

Tijdens een dagje winkelen zoek ik graag even-
tjes de vredigheid op in het Begijnhof. Hier ervaar 
ik, midden in de stad, een oase van rust. Hoe 
bijzonder is dat!

6 – DE MOEREN 

Op Landgoed De Moeren, bij Zundert, maak ik 
regelmatig een stevige wandeling. Ik loop langs 
akkers, weilanden en houtwallen. Maar het meest 
opvallende vind ik het bloemrijke grasland, dat 
Natuurmonumenten hier creëerde. In de zomer 
zorgt dit voor volop kleur. Na de wandeling rust 
ik uit bij Restaurant en Brasserie De Moerse 
Bossen. Als de kids erbij zijn, kunnen zij daar nog 
lekker ravotten in de speeltuin. 

7 – MASTBOS 

Op zondag vind je mij met mijn gezin vaak in het 
Mastbos. We wandelen dan bijvoorbeeld over het 
Vlonderpad, waar je een prachtig uitzicht hebt 
over het weidse landschap. Een andere favoriet 
is het Kabouterpad. Vooral de kinderen halen 
daar veel plezier uit. Om de anderhalve kilometer 
staat een kleurrijke kabouter met bijhorende 
opdracht. Een échte doetocht, speciaal voor de 
kids, die je in een klein uurtje loopt. Eenmaal lek-
ker uitgewaaid zit je zo weer in het Ginneken, met 
de talloze leuke boetiekjes en cafétjes. Kortom, 
genieten geblazen met het hele gezin.
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