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Startpunt: Kasteel van Breda
Loca�e: Kasteelplein 10
Rondom het Kasteel van Breda ves�gen zich in de vij�iende en zes�ende eeuw veel

B

edellieden. Het Bredase Hof creëert de atmosfeer die nodig is voor de bloei van
ambachten, vakmanschap en kunst. Vandaag de dag ves�gen zich in de ‘Hip Ambacht’
straatjes opnieuw jonge, innova�eve ambachtsmensen. Ambachten leiden ook nu tot
unieke handgemaakte crea�es.
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Hip Ambacht Route: de straatjes van Breda
Loop de route naar eigen idee, in uw eigen tempo en proef de sfeer van toen en nu in
de ‘Hip Ambacht’ straatjes. Hier ontmoet u inspirerende ambachtslieden die met hun
onderneming een eigen�jdse handel hebben. Denk aan een edelsmid, chocolaterie of
mode-atelier.
De handgemaakte poppenhuizen in het museum op het Begijnhof zijn zeker een

Ta�ooshops:
A

Bunker Ta�oo

B

Creet Ink

25

Sint Annastraat 12A

bezoekje waard. Ambachtelijk bereide hapjes en drankjes zijn ook opgenomen in de
route: een biertje uit eigen brouwerij bij De Beyerd, een kopje koﬃe bij Yirga of een
lunch bij Latour.
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De gemeenschappelijke deler: alles wordt met liefde gemaakt!
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In de negen straatjes, daar vindt u het Hip Ambacht: Catharinastraat, Sint Annastraat,
Veemarktstraat, Sint Janstraat, Boschstraat, Kasteelplein/Reigerstraat, Haven en
Nieuwstraat.

facebook.com/hipambacht
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10. Nieuwe Veste
Makersbase is dé crea�eve werkplaats van
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23. Hanneke Peters Couture
Een verborgen pareltje voor de kenners;
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7. Latour

Breda. Hier leer je jouw crea�eve ideeën

Een vers belegd broodje, kaasplankje uit

uit te voeren met behulp van nieuwe tech-

Bij Goudmerk vind je de verﬁjnde collec�e

onze delicatessenwinkel of liever een lekker

nieken zoals lasersnijden, s�ckersnijden,

Met ragﬁjne zijde en haute couture stoﬀen

Poppenhuizen met een verhaal. Herkenbaar,

sieraden van edelsmid Erwin Borggreve.

wijntje met serranoham of een dungesne-

3Dprinten, anima�e of programmeren.

tovert ze elke bruid om tot een catwalk

ontroerend en verrassend is het leven van

Vanuit de winkel heb je direct zicht op het

den saltufo? Het kan allemaal bij Latour!

Vrij toegankelijk.

alledag in beeld gebracht in miniatuur: klein,

atelier waar de sieraden gemaakt worden.

Lunchen en borrelen in onze gezellige

Open: wo/vr/za-middag, do-avond

kleiner, kleinst!

Naast zijn eigen collec�e is er ook werk

lunchroom of bij lekker weer op ons terras

Molenstraat 6 | www.nieuweveste.nl

Open: di t/m za 10:00-16:30 uur, zo & ma

van andere Nederlandse edelsmeden te

onder de 100 jaar oude plataan!

Open: di t/m zo | Sint Annastraat 2

1. Miniaturen- & Poppenhuismuseum Breda

4. Edelsmederij Goudmerk

13:00-16:30 uur | Catharinastraat 23, poort-

bewonderen.

gebouw Begijnhof

Open: wo t/m za | Sint Annastraat 17

www.cultuurbehoudbreda.nl

www.goudmerk.com
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2. Yirga
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5. SaarBarbaars
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in het atelier van Hanneke Peters Couture
waan je je in het hart van de Parijse Couture.
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17. Bier Lokaal
Bier Lokaal is ontstaan uit jarenlange passie

14. A Cup of Cake

Ho�uys. Exclusieve tapijten, van klassiek

Al meer dan 65 jaar verstand van vloeren

wordt op ambachtelijke wijze gemaakt. Zoals

De cupcake boe�ek hee� ‘the sweetest

u goed advies over lokale speciaal bieren,

tot design.

leggen. Het doorgeven van vakkennis van ge-

8. Van Haaren Banketbakkerij &
Tearoom

sieraden, shawls, tassen, hoeden, schoenen

cakes in town’! Met verse en eerlijke produc-

wijn en gedis�lleerd.Bier Lokaal gee� ook

Open: di t/m za| Catharinastraat 14

nera�e op genera�e werpt haar vruchten af.

en niet te vergeten feest- en bruidskleding

ten worden de heerlijke cupcakes dagelijks

proeverijen en tas�ngs.

www.vanaalst-tapijten.nl

Open: wo t/m za | Haven 6

www.latourbreda.nl
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Dutch Design op mode gebied! Het meeste

14

bereid.

Open: di t/m za | Boschstraat 150

smaakt! De open keuken annex huiskamer

merk. In dit atelier/winkel worden de tassen

producten worden op ambachtelijke wijze

geheel! Kom en zie het met eigen ogen.

Open: di t/m zo | Veemarktstraat 69

www.bier-lokaal.nl

is ook een aanrader voor de lunch!

met hoge kwaliteit en ambacht gemaakt. De

bereid in de achtergelegen banketbakkerij.

Open: di t/m za | Veemarktstraat 33

www.acupofcake.nl

Open: di t/m zo | Sint Annastraat 19C

producten zijn modern met een rauw randje,

Van koekjes en zoutjes tot gebak, taarten,

www.lagob.nl

www.yirga.nl

streetwear in een luxe jasje. Elk model tas

bonbons en chocolade. Direct proeven kan

hee� een eigen persoonlijke s�jl en vormen

in deze gezellige, nostalgische tearoom. Even

3. Café Couture

samen een Barbaarse collec�e.

terug in de �jd!

12. Lijstenmakerij &
Galerie M. Jas

Café Couture is voor iedereen die houdt

Open: wo t/m za | Sint Annastraat 11

Open: ma t/m za | Veemarktstraat 27

van s�jlvolle, fairtrade kleding. Eigenaresse,

www.saarbarbaars.com

www.banketbakkerijvanhaaren.nl

6. FAWL
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geves�gd in een 16e-eeuws monumentaal

van Brouwerij Wi�e Anker uit Breda gee�

op maat! Het is een kleurrijk, oogstrelend
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www.hannekepeterscouture.nl

bieren. Een van de brouwers en oprichters

11. L’Ago B

Al bijna 70 jaar een begrip in Breda. De

waar ze in haar atelier een kleine collec�e

Open: alleen op afspraak | Reigerstraat 9A

Het bijna 160 jaar oude familiebedrijf is

Saarbarbaars is een lederwaren- en tassen-

Saskia den Dekker, zoekt naar mooie stoﬀen

20. Van Aalst tapijten

en interesse in de wereld van speciale

Hier proef je hoe lekker ‘slow coﬀee’

3

20

model!
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9. De Kookwinkel

van maakt. Ook kan je een kledingstuk op

FAWL verkoopt exclusieve en custom snea-

In De Kookwinkel wordt gekookt! Tevens

maat laten maken of even snuﬀelen in de

kers. Elk ontwerp wordt met de hand op de

wordt hier de Karmel snijplank handge-

vintage collec�e. Kortom: oud en nieuw

schoenen getekend, waardoor je echt iets

maakt, onder toeziend oog van de Teut op

worden hier smaakvol gecombineerd.

unieks draagt. Liever een eigen ontwerp, dan

de gevelsteen.

Open: di t/m za | Stadserf 4 (ingang in de

wordt dat op maat gemaakt.

poort naast Sint Annastraat 19)
www.cafecouture.nl
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21. Brandpunt
Bezoek de winkel, de wisselende exposi�es,

24. Alma Parket

www.almaparket.nl

25

25. La Bohème Bonbons

18. Kamu

espressobar en het laserlab. De technologie

De bonbons van La Bohème zijn al vanaf

Kamu is de plek voor ﬁetsen, koﬃe en lunch.

van het lasersnijden wordt op een crea�eve

1958 een begrip in Breda en ver daarbuiten.

Eén van de beste biercafés van Nederland.

Daarnaast is Soepbar PIEK geves�gd in

manier gebruikt om producten te maken.

Topkwaliteit bonbons uit eigen keuken.

In 2003 besluit De Beyerd zelf bier te gaan

Kamu. Je kunt hier terecht voor huisge-

Met materialen zoals hout karton, leer,

Open: di t/m za | Prinsenkade 2

Een vierde genera�e lijstenmaker die tevens

brouwen. Kom hier één van deze bieren

maakte gezonde soepen waarvan de groen-

kunststof en tex�el!

www.la-boheme.nl

galeriehouder is en kunst restaureert.

proeven.

ten a�oms�g zijn van lokale boeren.

Open: ma t/m za | Reigerstraat 16

Open: ma t/m za | Veemarktstraat 37

Open: do t/m di | Boschstraat 26

Open: ma t/m zo | Boschstraat 31

www.brandpuntbreda.nl

www.mjas-breda.blogspot.nl

www.beyerd.nl

www.kamu-breda.nl
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13. Drogisterij Graafmans
v/h Lamers

15. Brouwerij Café De Beyerd
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16. Echt Brood
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19. Schreurs, Klokkenmuseum

22

26

26. Edelsmederij ‘t Begijntje
Sinds 1985 smeden Mar�n en Liesbeth de

22. Matelot Hoeden

schi�erendste juwelen. In hun winkel/atelier,

Bij Matelot is het alle dagen ‘hoedjesdag’.

in de prach�g gerestaureerde Nieuwstraat,
vindt u een collec�e die bestaat uit hun

De Franse bakker in Breda. Mais Oui! Joris

Sinds 60 jaar worden hier klokken gerepa-

Een vrolijke hoed om je in de zomer te be-

Vanaf 1905 een familiebedrijf: kwaliteit,

van Duijnhoven neemt je mee in zijn passie

reerd. Een zeer bijzondere collec�e, wel

schermen tegen de felle zon of een warme

eigen werk en sieraden van diverse andere

Open: ma t/m za en iedere eerste zondag

aandacht voor de klanten en grote deskun-

voor 100% natuurlijk zuurdesembrood.

eens van een mysterieuze klok gehoord?

muts om ‘s winters de kou te trotseren.

ontwerpers.

Open: wo t/m za | Sint Annastraat 9

van de maand | Sint Janstraat 26

digheid staan centraal.

Open: wo t/m zo | Boschstraat 30

Open: di t/m za| Catharinastraat 42

Open: di t/m za | Reigerstraat 1

Open: di t/m za | Nieuwstraat 24A

www.fawlcustoms.com

www.dekookwinkel.com

Open: ma t/m za | Veemarktstraat 39

www.echt-brood.com

www.schreursklokken.nl

www.matelot.nl

www.edelsmederijbegijn.nl

Winnaar
Brabantse
Erfgoed
Prijs
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Hip Ambacht Route: de straatjes van Breda
De voorouders van onze koning Willem-Alexander ves�gen zich in de vij�iende eeuw in
het kasteel van Breda. In hun voetspoor volgen veel edellieden. Hun rijke levenswijze
trekt ambachtslieden aan als zilver- en goudsmeden, boekbinders, houtbewerkers,
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pasteibakkers, tapijtwevers en ook wetenschappers.
In 1828 krijgt het kasteel van Breda een nieuwe bestemming. Het wordt omgebouwd
tot een opleidingsins�tuut voor oﬃcieren: de Koninklijke Militaire Academie.
Opnieuw trekken ambachtslieden naar de stad: uniformmakers, laarzenen geweermakers en passementwerkers.
Met deze route stap je door het verleden van de negen
straatjes boordevol ambachten.
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Meer weten?
Wil je meer weten over de wandeling Hip Ambacht mét gids?
Kijk op bredapromo�ons.nl en cultuurbehoudbreda.nl
of bel naar 076-5138753 / 076-5154324
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27. Firma van Hal

Beroepen van weleer
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31. De Begijnen

De militaire kleermaker ves�gt zich aan

Een dagelijkse �jdrovende bezigheid van

de Reigerstraat 14. Breda hee� een eeuw

de begijnen is het noppen: het verwijderen

geleden meer dan 35 kleermakers, gespe-

van weeﬀouten in lakense stoﬀen. Evenals

cialiseerd in uniformen voor de land- en

kantklossen en borduren.

zeemacht en Oost- en West-Indië.
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28. Parapluies & Corse�en
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32. Edelsmid Adriaen Keyen
Edelsmid Adriaen Keyen woont op de hoek
van de Catharinastraat/Kasteelplein. Zijn

kun je je paraplu aanbieden ter repara�e!

bekendste werk is een zilveren brood voor
Mencia de Mendoza, de derde vrouw van

Apotheker die vaak ook medicinale
bloedzuigers verkoopt.
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Bij de dames Kee en Marie in de Ridderstraat

29

Artsenijmenger
Cleijnsteker
Galonwerker/
Passementwerker
Kuiper

Beeldhouwer van ﬁjne ornamenten.

Vervaardigt borduurwerk, van goud- en
zilverdraad op kleding en uniformen.

29. Brouwerij Het Anker

Hendrik III van Nassau-Breda. Mencia maakt

Op de foto is het personeel van brouwerij

van Breda een centrum voor intellect en

houtwaarin onder andere vloeistoﬀen

Het Anker aan de Haven 4 te zien (1892).

elegance en spant zich in voor kunst en de

bewaard worden zoals bier en wijn.

Aan het eind van de tach�gjarige oorlog kent

moderne vrouw.

Zeepzieder

Breda 44 brouwers. De twee voornaamste

Maakt kuipen ofwel vaten van

Kookt met behulp van loog, zeep uit

zijn Het Anker en De Drie Hoeﬁjzers. Ze pro-

natuurlijke ve�en. Het koken wordt ook

duceren in die periode ieder 5000 tonnen

wel zieden genoemd.

bier per jaar.
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Pijpenbakker

30. De Handkar

waarbij uit witbakkende klei pijpen worden gebakken. Een Engelse pijpenbakker

Adrianus Hollanders en zijn vrouw S�en leveren aan kazernes in Breda. Op zijn handkar
liggen allerhande lekkernijen die worden
gekocht door militairen. Het echtpaar hee�
ook nog acht kinderen.

Een uit Engeland a�oms�g ambacht,
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hee� aan de Molenstraat gezeten.

