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C O L U M N

G
astvrijheid zit in het 
DNA van Breda. Histo-
risch gezien stelde de 
stad zich altijd al open 
voor ‘buitenstaanders’. 

De Nassaus trokken in de vijf-
tiende en zestiende eeuw al 
veel buitenlandse connecties 
naar Breda. Bovendien werd 
Breda een garnizoensstad, 
met veel militairen op allerlei niveaus en vanuit alle 
windstreken. Daarnaast ligt de stad op een strategi-
sche belangrijke handelsroute. Denk maar eens aan 
de functie van de Haven, die vroeger een open ver-
binding met de zee had. Of aan de gunstige ligging 
tussen Antwerpen en Nederland. Ook toerisme is al 
eeuwen een bekend fenomeen in Breda. Zo bezocht 
men het Mastbos vroeger speciaal om te kuren. 
Maar denk ook eens aan de komst en de groei van 
hoogwaardige opleidingsinstituten, zoals BUas en 
de AKV|St.Joost. Allemaal factoren die de stad aan-
trekkelijk maken voor de ‘buitenstaander’. 

Breda heeft op het gebied van gastvrijheid veel 
troeven in handen: een stad in het groen, bruisen-
de events, veel talent en een juweel van een histori-
sche binnenstad. Nu al zien we dat krachten worden 
gebundeld en door Bredanaars succesvol worden 
‘samengebracht’. Denk aan de vestiging van hospi-
tality-opleidingen in fraaie historische gebouwen, 
zolas BUas en Rooi Pannen, of aan de vele activitei-
ten en events in en rond de Haven en de plannen 
voor verdere gebiedsontwikkeling. 

Kortom, Breda heeft hos-
pitality in de genen. Het is 
voor velen een gastvrije stad 
en draagt dat van nature uit. 
Dat komt deels door de eeu-
wenoude historie als brou-
werijstad. Van de voormalige 

brouwerij De Drie Hoefijzers tot aan de huidige Bier-
brouwerij AB InBev. Dankzij deze historie ontstond 
in de stad een belangrijke sociaal-culturele en econo-
mische dynamiek, met daarin een cruciale rol voor de 
horeca en evenementen. 

Bij Bierbrouwerij AB InBev koesteren wij onze roots. 
We zijn nauw betrokken bij Breda. Ons Nederland-
se hoofdkantoor staat in de Ceresstraat, vlakbij ons 
voormalige brouwhuis, dat nu bekend staat onder 
de naam Beers & Barrels. In deze stad hebben wij 
belangrijke wortels, die teruggaan tot aan de zes-
tiende eeuw bij brouwerij De Drie Hoefijzers in de 
Boschstraat. Al eeuwen hebben we 
een voortrekkersrol in de gastvrijheidssector van de 
stad. Niet alleen als brouwers, maar ook bij de ont-
wikkeling, vernieuwing en versterking van het hore-
ca-aanbod. Zo zijn wij een belangrijke samenwer-
kingspartner bij evenementen waaronder Carnaval, 
Hop On Hop Off Bierfestival, Bredasche Kluuntoch-
ten en de Spanjaardsgatconcerten. 

Een steeds belangrijkere rol in de gastvrijheidssec-
tor spelen (muziek-)festivals voor jong en oud, van 
klein tot groot. Als brouwerij maken wij deze mede 
mogelijk. Apetrots zijn we op Breda Jazz festival, 
Breda Live en Hartje Ginneken. Wij geloven erin dat 
we met ons bieren mensen kunnen samenbrengen 
en voor verbinding kunnen zorgen. Een perfecte 
match, waar Breda voor staat.

Hospitality in  
de genen

‘ Hoog het Hart,  
Hoog het Lied,  
Hoog het Bier!’

Arjan Knoppert 
is horeca adviseur 
concept ontwikkeling bij 
Bierbrouwerij AB InBev. 


