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Gast-
vrijheid  in Breda

Breda brengt het samen, is 
de koers van de stad voor de 
toekomst. Haar bewoners zijn 
daarin het allerbelangrijkste. 
Zij maken Breda tot wat ze is en 
in de toekomst gaat zijn. Breda 
dankt haar imago aan de gast-
vrijheid en de vriendelijkheid van 
haar inwoners en de menselijke 
maat van de stad. Een plek die 
met liefde is gemaakt en door 
steeds meer mensen wordt 
bezocht. Zowel zakelijk als voor 
vrije tijd. Dat brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee en 
daar wil Breda slim en gericht op 
inspelen. Technologie en crea-
tiviteit worden gebruikt om de 
beleving en de leefbaarheid in de 
stad te verbeteren en te bewa-
ken. Zodat iedereen profiteert 
van toerisme.

Breda University of Applied Sciences (BUas), 
voorheen NHTV, bereidt studenten voor 
op een internationale carrière. Hier vind je 
zevenduizend Nederlandse én buitenlandse 
studenten uit zo’n honderd landen. De focus 
ligt op toerisme, games, leisure, hotel, media, 
logistiek, built environment en facility. Al sinds 
1966 is de onderwijsinstelling gevestigd in 
Breda. Volgens Bert Smit, docent Customer 
Experience en Hospitality, een match made 
in heaven: ‘Breda is een broedplaats voor 
jonge ondernemers. Er kan heel veel en er is 
voldoende ruimte voor creativiteit. Studenten 
zien een stad die de verbinding met de wereld 
aangaat. Er zijn steeds meer internationaal 

georiënteerde evenementen, internationale 
bedrijven en toeristen. Dit mede dankzij de 
goede infrastructuur en ontwikkelingen, zoals 
die rondom Breepark. Ook na hun opleidingen 
kunnen de studenten in Breda hun ei kwijt. 
Veel bedrijven in de Bredase horeca, eve-
nementenindustrie en het toerisme  worden 
gerund door oud-BUas-studenten. Met veel 
passie en enthousiasme voor hun vak en 
ambacht, zetten zij zich in voor bewoners en 
toeristen. Samen met de gevestigde orde 
creëren ze een gastvrije stad in al haar ver-
scheidenheid. Samen met ondernemers en 
gasten geven onze studenten betekenis aan 
de stadsslogan: Breda brengt het samen.’

Breda, een gezellige stad 
waar mensen elkaar graag 
 ontmoeten. Een stad waar we 
het leven vieren en versieren. 
Een stad waar iedereen wel
kom is en waar we oog hebben 
voor elkaar. Breda wil dit ‘ont
moeten’ optimaal faciliteren. 

Internationaal studeren in Breda

Bert Smit, docent Customer 
Experience en Hospitality BUas 

Hotel Nassau Breda is een unieke hotel-
belevenis op historische katholieke bodem. 
Volgens Yolanda Bianca, General Manager, 
komen de gasten hier niet om te slapen, 
maar om dromen te beleven: ‘Bij ons draait 
alles om de belevenis van de gast. Story-
telling staat centraal. Het verhaal van Hotel 
Nassau Breda is gestoeld op de historie van 

de Nassaus en de nonnen. Zo is ons credo: 
Nothing to confess, your sins are safe with 
us. In onze nieuwe confession booth, een 
soort photobooth, laten we gasten hun 
ervaringen opbiechten. Een vernieuwende 
manier om een review achter te laten én het 
unieke verhaal van ons hotel met de buiten-
wereld te delen.’

DROMEN  
BELEVEN 

“De compacte 
 historische binnen-
stad, gastvrije laag-
drempelige horeca, 
goede onderwijs-
instellingen, cen-
trale ligging en het 
openbaar vervoer 
maken Breda tot 
een prachtige plek 
om als student te 
leven en te werken 
aan persoonlijke 
ontwikkeling. 

 ”

Samen sterk
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In de oude papierhandel Van Puijfelik 
openden Brouwerij Bliksem en Brouwerij 
Ramses een proeflokaal. De Bredase 
brouwers vonden dat er in Breda te 
weinig lokaal bier geschonken werd en 
zochten naar een geschikte plek om hun 
biertjes aan de man (of vrouw) te bren-
gen. Ze vonden een leegstaande plek 
in de oude  Backer & Rueb-hallen in het 
Haven kwartier. De plaats waar BRACK 
is ontstaan. 
De naam is een afgeleide van Backer & 
Rueb, Ramses, Bliksem en een verwij-
zing naar de locatie en oprichters van de 
toekomstige brouwerij. Ook een knipoog 
naar brak water, omdat de locatie aan 
het water ligt en men bieren maakt die 
niet altijd in een hokje te plaatsen zijn. 
Tot slot nog een geintje, want na een 
paar biertjes ben je, juist: BRACK.
In de bar kun je terecht voor lokale bieren 
van de brouwerijen Bliksem (Breda) en 
Ramses (Lage Zwaluwe/Wagenberg). 
Het idee is om een biologische, duurza-

me brouwerij met proeflokaal én een res-
taurant te realiseren. Het initiatief komt 
van de brouwerijen in samen werking met 
Bredase Bomen, een project van Tim van 
den Burg. Hij geeft bomen die in Breda 
zijn gekapt een  nieuwe bestemming. 
Al het meubilair in het proeflokaal is 
van zijn hand. De opslag- en werkplaats 
van  Bredase Bomen huist al in het oude 
fabrieks complex. 
De grote hal waar BRACK in zit, is aan 
één zijde helemaal open. Het proeflo-
kaal is opgebouwd met onder andere 
containers. Het geheel heeft een open 
karakter met uitzicht op de rest van de 
hal én naar buiten. Eten wordt in eerste 
instantie door foodtrucks verzorgd. 
Verder is er ruimte voor exposities en 
andere activiteiten.
Het terrein van BRACK is eigendom 
van ontwikkelaar Amvest, die dit deel 
van het Havenkwartier omvormt tot een 
nieuwe (woon)wijk. De hallen blijven 
staan als industrieel erfgoed.

Van papierhandel naar proeflokaal

“
Breda laat zien 
dat de bezoeker 
zich welkom voelt 
in de gezellige 
 Brabantse stad. 
Deze plek bedient 
vrijwel iedere 
doelgroep moeite-
loos en kan zowel 
met de auto, de 
fiets, het openbaar 
vervoer als de boot 
bezocht en ont-
dekt worden.

 ”Jury van de  
Award Beste Binnenstad

In 2017 is Breda voor de tweede keer uitge-
roepen tot Beste Binnenstad van Nederland. 
De jury sprak positief over de beleving, gast-
vrijheid, levendigheid en ambities van Breda. 
Volgens de jury ademt de stad bourgondische 
gastvrijheid uit: ‘De gemeente laat een duide-
lijke visie over het gebruik van de openbare 
ruimte zien. Aan beleving wordt extra kracht 

bijgezet door de initiatieven op het gebied van 
digitalisering. Ook wordt er genoeg georga-
niseerd en is er ontzettend veel te beleven.’ 
Daarnaast prijst de jury de duidelijke visie op 
cultuur en de focus op groen. Als innovatieve 
voorbeelden noemt de jury onder meer het 
vernieuwde Stedelijk Museum, interactieve 
straatverlichting en Graphic art.

Beste Binnenstad
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Al een paar jaar op rij organiseert 
MOOIWERK Breda de Vrijwilligers-
markt. Tijdens de editie in 
2019 waren 90 organisaties 
 aanwezig. Tijdens snelle speed-
dates maakten potentiele vrijwil-
ligers kennis met bedrijven. Was 
er een match? Dan startte er een 
nieuwe vrijwilliger in Breda! Nieuw 
dit jaar was de studentenronde. 
Daarin maakten ook Bredase 
jongeren, scholieren en studenten 
kennis met vrijwilligerswerk. 

VVV Breda bestaat al sinds 
1908. Na de Nieuwe Ginne-
kenstraat en het Stationsplein 
vonden we de organisatie zo’n 
50 jaar aan de Willemstraat. 
Sinds afgelopen maart tijde-
lijk aan het Stadserf om vanaf 
begin 2020 als supermoder-
ne stadsambassade te ope-
nen aan de Grote Markt.

1200
150

1908

Keuzestress is een dingetje 
voor de toerist in Breda. 
Naast alle hotspots, kan hij 
ook nog eens kiezen uit 1.200 
hotelkamers. En binnenkort 
worden dat er nog meer. 
Op stapel staan: 84 extra 
kamers bij Hotel Madeleine, 
19 kamers bij Breda Botani-
que, 120 kamers bij GR8, 55 
kamers bij Hotel Mastbosch 
en 170 kamers bij een nieuw 
hotel naast het station. 

Dit wist jij vast nog niet! 
Het frietje bestaat 150 jaar 
en dat begon allemaal in 
Breda. Er wordt nog altijd 
druk gezocht naar de vader-
landse friethistorie, maar één 
ding is zeker: het startpunt 
was Breda. Daar werd in de 
jaren 1868-1869 op de kermis 
de allereerste portie friet 
verkocht.

Edwin Graafmans, eigenaar Drogisterij 
Graafmans: ‘Al sinds 1905 kijken wij naar 
de mens achter de klant. Een universele 

 behoefte van de mens is zichzelf te mogen 
zijn. Ieder mens is uniek en interessant op zijn 
eigen manier. Dat maakt mijn werk prachtig.’

Kim Evertse, mede-eigenaar Bobbi’s Bar: 
‘Bij Bobbi’s zorgen wij voor een fijne sfeer. 

Lekker ongedwongen, maar wel echt. Onze 
barmannen en -vrouwen maken graag een 
praatje en onze gasten kennen wij bij naam. 
Een warm welkom vinden we hier heel erg 
belangrijk. Dat zorgt ervoor dat iedereen 

zich al bij de eerste stap binnen, meer dan 
 welkom voelt.’

Breda brengt het samen. In gezellige hore-
cagelegenheden en moderne én eeuwen-
oude winkels. Drie kenners vertellen over 

de gastvrijheid van hun stad. 

GASTHEREN- EN 
VROUWEN

Carmen van der Meer, marketingmanager 
winkelcentrum de Barones: ‘Ons moderne 
centrum is altijd schoon, veilig en sfeervol. 

Door het jaar heen regelen we zelf leuke eve-
nementen. Daarnaast hosten wij het ‘Fashion 

event Breda’. Een scala aan mensen maakt dit 
alles mede mogelijk. Samen gaan wij voor een 

prettige en unieke ervaring in de Barones.’


