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Monumenten
wandeling
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Informatie
Startpunt en eindpunt
Start waar u wilt en loop hoeveel u wilt.

Extra informatie
Over de Nassaus en meer onderwerpen:
bredanassaustad.nl

Onze Partners:

Mede mogelijk gemaakt door:
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Hoe werkt het
Over de route
• In deze Pdf route kunt u zelf uw met uw
route bepalen op weg naar de POI’s.

1 POI’s onderweg
• Als er onderweg bijzondere dingen te zien
zijn, ziet u op de kaart een rode stip met
nummer.

Knoppen Routekaart en Knooppunten
• Met de knop Routekaart gaat u naar de
kaart met POI’s.
• Met de knop Hoe werkt het? gaat u naar
deze pagina.
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Routekaart
Tik op de rode nummers
voor informatie
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Inleiding
De Rijke geschiedenis van Breda
Breda heeft al eeuwenlang een speciale band
met het Huis Oranje-Nassau. In 1403 trouwde
de Duitse graaf Engelbrecht van Nassau met de
11-jarige Bredase Johanna van Polanen en legde
zo de basis voor ons koningshuis. Met dit
huwelijk kregen de Nassaus de Baronie van

Breda in handen en de macht over Brabant.
Breda was hun machtsbasis en werd ook de
thuisstad van Engelbrecht II van Nassau (14511504) en Willem van Oranje (1533-1584).
De adellijke invloed van de Nassaus is nog altijd
zichtbaar in Breda. Veel gebouwen en
monumenten zijn goed bewaard gebleven,
Routekaart
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zoals het Kasteel van Breda, de Grote Kerk, het
Begijnhof, tientallen hofhuizen, een jachtslot,
Kasteel Bouvigne, het Mastbos en het
Valkenbergpark.
1 Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda,

Kerkplein 2
In 1430 kwam het Hertogdom Brabant bij
Bourgondië. De Bredase Nassaus behoorden
hier tot de hoogste adel en waren lid van de
‘Orde van het Gulden Vlies’, El Toison d’oro,
ingesteld door Philips de Goede. De kerk is het
meest gave voorbeeld van Brabantse gotiek.
Het is een gebouw met een rijk cultuurhistorisch verleden. Niet alleen de imposante
architectuur aan de buitenzijde van het
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gebouw, maar ook de in de kerk aanwezige
monumenten, gewelf- en muurschilderingen
maakten het gebouw tot het belangrijkste
monument van Breda.
In de kerk zien we de in de Prinsenkapel een
met bladgoud bekleed plafond en de
Nassaugraven met het mausoleum, de ridders
van het Gulden vlies, het wapen van Breda met
de drie Andries (X)kruisen, muurschilderingen
van de Heilige Christoffel en de Blijde
boodschap aan Maria (de annunciatie) en meer
invloeden uit de periode van de rijke
Bourgondisch pracht.
2 Het Spanjaardsgat
Het Spanjaardsgat met de Duiven- en
Granaattoren symboliseert de toegang tot het
kasteel waar in 1590 Staatse soldaten onder
bevel van Charles de Héraugière begonnen met
de verovering van Breda op een Italiaans
garnizoen dat onder Spaanse vlag stond. Het
Spanjaardsgat is echter pas in 1610 gebouwd.
De doorgang tussen de Duiventoren en de
Granaattoren werd gerealiseerd om de
binnengracht van het kasteel van Breda van
vers water te kunnen voorzien. Hiermee nam de
Routekaart
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onaangename lucht van het water af. Het
Turfschip is nooit door deze waterpoort
binnengevaren. Dit gebeurde aan de andere
zijde van het Kasteel.
3 Huis Van Brecht, Cingelstraat 1-3
Dit huis dateert uit de tweede helft van de
veertiende eeuw. Govaert van Brecht kocht dit
oudste stenen woonhuis in Breda in 1530 en
vergrootte het tot een L-vormig gebouw.
Van Brecht had ook Kasteel Bouvigne in het
Mastbos in zijn bezit. Het bevat nog een torenvormige uitbouw met laatgotisch venster en
een open zuilengalerij uit die tijd. Na de list met
het Turfschip van Breda in 1590 vlucht de famiRoutekaart
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lie naar Luik en werd het huis van het Bredase
stadsbestuur. In 1830 werd het een onderdeel
van de Koninklijke Militaire Academie en toen
werd vooral de buitenzijde van het gebouw
sterk gewijzigd. Nu herbergt het o.a. een grote,
deels militaire en wetenschappelijke bibliotheek.
4 Kasteel van Breda
In 1536 gaf Hendrik III van Nassau de
opdracht tot de bouw van een groots
renaissancekasteel met twee binnenplaatsen.
De architect was Tommaso Vincidor da
Bologna, een leerling van Rafael. Hij en de
Spaanse Mencia de Mendoza verbouwen het
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kasteel naar voorbeeld van haar ouderlijk paleis
in La Calahorra (bij Grenada). Mencia was de
derde echtgenote van Graaf Hendrik III van
Nassau en schathemeltje rijk.
Het paleis krijgt een wereldse allure en is
modern en licht. Het heeft een binnenplaats
met zuilen, een rijk versierde trap, een
Ridderzaal, het blokhuis, een prachtige
watermolen, een hofkapel en is omgeven door

bossen om te kunnen jagen. Vanaf 1826 is het
kasteel het domein van de Koninklijke Militaire
Academie (KMA). Het stadspark Valkenberg
was oorspronkelijk de kasteeltuin.
Routekaart
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5 Justinus van Nassau, Kasteelplein 55

Cingelstraat
Het hofhuis werd kort na 1534 gebouwd in opdracht van Gabriel van Biest. Het bestond uit
drie vleugels die om een binnenplaats waren
gegroepeerd en een traptoren. Van 16061608 werd door Justinus van Nassau (bastaardzoon van Willem van Oranje) een achtkantige
hoektoren aan de buitenzijde gebouwd en er
kwam een galerij om de binnenplaats.
In 1790 volgde een verbouwing in Lodewijk XVIstijl door Willem Frederik van Oranje-Nassau.
Het huis bevat schouwen in Lodewijk XIVstijl en stucplafonds in Lodewijk XV-stijl.
Het gebouw heeft vervolgens de volgende
functies gehad: 1795 tot 1802 kazerne; 1803 tot
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1811 Departementaal Gerechtshof van Brabant;
1828 tot 1923 ambtwoning Gouverneur der KMA;
1923 werd Etnografisch Museum der KMA; 1956
tot 1993 Volkenkundig Museum Justinus van
Nassau, 1993 particuliere appartementen.
6 Begijnhof, Catharinastraat 45-81
Het oorspronkelijke Begijnhof werd in 1267
gesticht en bevond zich op het huidige
Kasteelplein. Rond 1533 besloot graaf Hendrik
III van Nassau het Kasteel uit te breiden en
moesten de begijnen verhuizen. Als nieuwe
locatie bood hij de begijnen een perceel aan
achter de Wendelinuskapel. In 1535 verhuisden
de begijnen naar het huidige begijnhof aan de
Catharinastraat.
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Het begijnhof is een van de weinig overgebleven begijnhoven in Nederland. In Breda
hebben de begijnen altijd de bescherming van
de Nassaus gehad, zelfs in tijden dat de
katholieke godsdienst verboden was.
In de begijnenpoort is het miniaturen en
poppenhuismuseum gevestigd. Een unieke
collectie poppenhuizen met een Nassauhuis
voor Mencia de Mendoza, Graaf Hendrik lll,
Willem van Oranje-Nassau en zijn moeder
Juliana van Stolberg.
7 Catharinastraat 83, Eglise Wallone

Waalse kerk, een oude stadskapel
De Kapel werd in 1428 gesticht door Johanna
van Polanen, vrouw van Engelbrecht I van
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Nassau, Heer van Breda. De kapel werd
vernoemd naar de heilige Wendelinus. De kapel
zou vermoedelijk onderdeel van een mannenklooster gaan worden. Het klooster als zodanig
is er niet gekomen. Het werd de kapel voor de
begijnengemeenschap. Na de inname van de
stad Breda door Prins Maurits, dankzij de list
met het Turfschip in 1590, is de kapel in gebruik
als protestantse / Waalse kerk. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog wisselden Breda en de
kerken regelmatig van eigenaar, dan weer
protestants, dan weer katholiek. In 1637 werd
het uiteindelijk definitief de Eglise Wallonne/
Waalse kerk.
8 		Huis van Charles de Héraugière

Catharinastraat 91-93
Bevelhebber van het turfschip, hij wordt
gouverneur van stad Breda na zijn overwinning
in 1590 middels het Turfschip. Groot adellijk
huis met een koetshuis. In 1625 verovert de
Italiaan Spinola, in opdracht van de Spaanse
Koning Filips IV de stad Breda opnieuw.
Het huis wordt eigendom van de katholieke
Orde der Capucijnen, tot 1637. Het hofje achter
het huis heet het Kapucijnenhof.
Routekaart
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9 Huize Ocrum, Sint Janstraat 18
Het grootste gedeelte van dit huis was tot
ongeveer 1500 in het bezit van de familie Van
Zelbach. Vanaf 1505 was het van Hiëronymus
van Oisterzeel. In 1534 werd het huis herbouwd
na een stadsbrand. In januari 1536 kocht Jean
de Hocron (Ocrum) een stuk grond met de
restanten van het afgebrande huis. In datzelfde
jaar werd begonnen met de bouw van een
nieuw huis. Jean de Hocron was hofmeester
van René van Chalon. Hij is de eerste Prins van
Oranje én Nassau. In de tuin staan 450 jaar
oude moerbeibomen. Van 1577 tot 1610 was het
gebouw als Augustinessenklooster in gebruik,
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van 1625 tot 1637 samen met nr. 16 als
Jezuietenklooster en later kazerne.
Tegenwoordig huisvest hier de Nieuwe Veste.
10 Hofhuizen Bruheze, Assendelft en

Waelwijk, Nieuwstraat 21 – 25
Vanaf 1539 wordt dit huis “Waelwijk” genoemd
en was het verblijft van de Zweedse delegatie
bij de Vrede van Breda.
De naam Bruheze wordt verbonden met de
middelste hofwoning, (Nieuwstraat 23).
Van 1628 tot 1640 waren een aantal panden en
het Huis van Assendelft in handen van de
Minderbroeders Franciscanen, die er een
klooster hadden, dat ze in 1640 verkochten.
Het huis Assendelft (Nieuwstraat 25) wordt in
1371 Jan van Polanen III, gekocht. En in 1508
vererfd aan Adriana van Nassau, vrouw van
hofedelman en schout Dirk van Assendelft.
Van 1806 tot 1840 in gebruik als weeshuis. In
1849 vestigde de Orde der Franciscanessen zich
hier en hernoemde dit in “Het Liefdegesticht”.
Van de oorspronkelijke woning is het torentje
overgebleven.
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