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1. Algemeen 

a. Inleiding 
In 2004 werd de werkgroep Breda Nassaustad geformeerd om de viering van 600 
jaar Nassaus in Breda te organiseren. Een grote zichtbare activiteit was ‘de Blyde 
Incomste van Engelbert van Nassau en Johanna van Polanen’ in 2004.Vanuit deze 
werkgroep is de Stichting Breda Nassaustad op 22 maart 2008 opgericht. Zij heeft 
zich als doel gesteld het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad Breda door 
promotioneel ontwikkelen van de stad als 'Breda Nassaustad'. 
Met andere woorden: Breda te identificeren als Nassaustad, waarmee het voor de 
stad en ommelanden een unieke en onvervreemdbare identiteit heeft en voor 
bezoekers een uitnodiging wordt om naar de stad te komen. 
 

b. De legitimatie 
Breda is de bakermat van ons Koninklijk Huis. De stamboom van de Oranje-Nassaus 
gaat terug tot de eerste zes generaties Nassaus, die van 1404 tot 1567 als Heer van 
Breda hun residentie in onze stad hadden. Hun kasteel, hun kerk, hun lusthof en de 

huizen van de leden van hun hofhouding zijn 
tot op de dag van vandaag in de stad te zien 
en geven kleur aan de stad. Maar ook 
rondom de stad kan men nog steeds 
genieten van de door hen aangelegde 
bossen en waranda's. De Nassaus hebben 
als Heren van Breda bijna twee eeuwen lang 
nadrukkelijk hun stempel op de stad en 
omgeving gedrukt. De stad en het land van 

Breda behoren samen tot het cultuurhistorisch erfgoed van de Nassaus. Het 
cultuurhistorisch erfgoed van de stad en de toenmalige Baronie van Breda en de 
geschiedenis van de Nassaus in de loop der jaren zijn versmolten.  

c. Organisatie 
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit zes leden. Voor een nadere 
invulling wordt verwezen naar bijlage 1. Naast de huidige leden met hun functies, 
wordt uitbreiding gezocht met name op de portefeuilles pr/communicatie en 
fondsenwerving. 
Het bestuur vergadert in principe maandelijks.  
 
Het bestuur ziet bij uitwerking van haar doelstelling als haar voornaamste taak alle 
partijen samen te brengen die zich willen inzetten voor de profilering van de stad als 
Nassaustad en hun activiteiten op elkaar af te stemmen. Het resultaat hiervan moet 
een evenwichtig, maar ook afwisselend jaarprogramma zijn, dat door het bestuur 
wordt opgesteld en bewaakt. 

d. Leeswijzer 
Na een terugblik op de afgelopen beleidsperiode wordt nader ingegaan op de 
kerntaken die de stichting zichzelf voor de komende beleidsperiode heeft gesteld. 
Aansluitend worden de actiepunten geformuleerd waarmee de stichting zeer 
nadrukkelijk aan de slag wil. 
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2. Terugblik beleidsplan 2016 – 2020 
 
Zowel in de beleidsperiode 2013 - 2016 als de beleidsperiode 2016 – 2020 heeft de 
Stichting Breda Nassaustad belangrijke stappen kunnen zetten in het realiseren van 
haar doelstelling. De belangrijkste activiteiten betreffen: 

 
a. De jaarlijkse Nassaudag. Deze stadsactiviteit vindt plaats op de tweede Pinksterdag. 

Dit jaarlijkse hoogtepunt is uitgegroeid tot een grootschalige manifestatie met daarin 
een sterke educatieve component. Zonder overdrijven mag gesteld worden dat de 
Nassaudag voor de stad een vaste waarde is geworden. De Nassaudag wordt in 
opdracht van de stichting georganiseerd door het bureau Bliksum. 

 
Aan het succes van de Nassaudag wordt uiteraard bijgedragen door de 
samenwerking met de Brabantse Kastelendag die op dezelfde dag wordt gehouden. 
Op deze manier is het mogelijk dat de normaal beperkt toegankelijke residentie van 
de Bredase Nassaus, het Kasteel van Breda, betrokken wordt in de Nassaudag. 

 
b. De tweemaal per jaar te houden Nassaustadlezingen hebben een vaste plaats 

gekregen in de themaprogrammering. De lezingen hebben altijd een link met het 
Bredase Nassauverleden en worden bij voorkeur in samenwerking met andere 
partijen georganiseerd, zoals erfgoedverenigingen. Een goed voorbeeld van 
samenwerking met de Bredase erfgoedverenigingen is de lezing over René de 
Chalon geweest op 5 februari 2019. 

 
c. In de Waalse Kerk is een regelmatig terugkerende expositie over René de Chalon en 

sinds 2019 is daar het speciale René de Chalon-bier verkrijgbaar. Ook is tijdens de 
Nassaudag 2019 het klokje van de Waalse Kerk omgedoopt tot René de Chalonklok. 

 
d. Een ruim aanbod aan rondleidingen, wandel- en fietsroutes met de Nassaus als 

thema. 
 

Het jaar 2020 onderscheidt zich van voorgaande jaren door de opgelegde beperkingen 
ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Deze uitzonderlijke situatie heeft ertoe geleid 
dat de Nassaudag helaas is komen te vervallen en de geplande 2e Nassaulezing niet 
kon doorgaan. 
 
De Stichting Breda Nassaustad realiseert zich dat er nog veel gedaan moet worden om 
de uiteindelijke doelstelling te realiseren. Ook voor het jaar 2021 zal daarbij rekening 
moeten worden gehouden met de COVID-19 maatregelen. 
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3. Kerntaken  

Onder kerntaken verstaat de Stichting Breda Nassaustad de taken die zij zich gesteld 
heeft om de doelstelling te kunnen realiseren. Deze kerntaken worden vervolgens 
vertaald naar een concreet actieplan. Het actieplan bevat activiteiten die door haar zelf, 
door andere organisaties of in samenwerking met hen worden uitgevoerd. Van belang 
voor het uitwerken van de kerntaken is het bepalen van de doelgroep voor de 
activiteiten. 

a. Doelgroepen 
De stichting richt zich op de eigen 
inwoners, maar ook op bezoekers van 
Breda in de breedste zin, mensen van 
diverse leeftijden die de stad bezoeken 
als onderdeel van 
dagtoerisme/dagrecreatie en 
verblijfstoerisme. Beide doelgroepen 
worden benaderd om hen meer inzicht 
te geven in het culturele en 
cultuurhistorische erfgoed van de stad 
en daarvan de waarde te herkennen en 
te erkennen. Binnen de doelgroep eigen 
inwoners nemen jeugd en jongeren een 
belangrijke plaats in.  
 

b. Profilering 
Belangrijk bij het benaderen van de doelgroepen is een helder beeld van de 
boodschap: Nassau is één van de thema’s van erfgoedprofilering van Breda. Het 
Nassau-erfgoed is niet alleen het tastbare fysiek dat vanuit het verleden is 
overgebleven en dat het beeld van de historische binnenstad (en buitenstad) bepaalt. 
Ook het ideële Nassau-erfgoed, dat besloten ligt in begrippen als innovatie, tolerantie 
en internationalisering, moet als Breda’s DNA worden aangemerkt. 

c. De kerntaken 
Als kerntaken worden door de Stichting gezien: 

- Communicatie 
- Educatie 
- Promotie, pr en marketing 
- (doen) organiseren activiteiten. 

 

d. Samenwerking 
De Stichting Breda Nassaustad kan en wil de uit de kerntaken voortvloeiende 
werkzaamheden niet alleen oppakken. De stichting is van mening dat samenwerking 
met diverse maatschappelijke organisaties en private marktpartijen in Breda 
noodzakelijk is. Dit vanwege de vele kennis die bij deze organisaties aanwezig is, 
maar ook ter verbreding van het draagvlak van Breda Nassaustad. Samenwerking 
staat voor bundelen van kracht, maar ook voor profiteren van elkaars sterke punten. 
Zo wordt ingezet op samenwerking met, uiteraard, de gemeente Breda, Breda 
Marketing, verschillende vrijwilligersorganisaties, het Bredase bedrijfsleven en de 
horeca. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Bredase culturele 
instellingen, zoals het Stedelijk Museum Breda, terwijl de Bredase 
erfgoedverenigingen worden verzocht om samen met ons, hun belangrijke functie in 
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te zetten om de historie van Breda als Nassaustad verder uit te dragen. Daar ligt veel 
historische kennis. Een overzicht van de samenwerkingspartners is opgenomen in 
bijlage 2. 
 
De speciale aandacht voor jeugd en jongeren wil de stichting nader invulling in 
samenwerking met o.a. onderwijsinstellingen en sport- en buurtverenigingen. Met ‘De 
Nieuwe Veste, de Ontwikkeling’ zal worden bezien op welke wijze samenwerking 
verder kan worden uitgebreid. 
De samenwerkende partijen hebben ieder hun eigen (historische) kennis en kunde, 
vullen elkaar aan en ontwikkelen ieder een deel van het totale aan te bieden pakket. 
  

4. Actieplan: 
De activiteiten die de stichting ontplooit kunnen worden ingedeeld in een aantal 
categorieën: historische activiteiten, horeca-activiteiten, pr-activiteiten, 
marketingactiviteiten, gebouwen en erfgoedpromotie, muzikale activiteiten. 
Uiteraard wordt voor de nieuwe beleidsperiode niet opnieuw het wiel uitgevonden. We 
streven ernaar het grote aantal activiteiten te continueren dat al onder de vlag van Breda 
Nassaustad georganiseerd wordt. Een overzicht van de activiteiten in de laatste jaren is 
opgenomen in bijlage 3. 

a. Communicatie 
Wil het besef dat Breda Dé Nassaustad van Nederland is beklijven dan moet dit 
voortdurend en op allerlei manieren onder de aandacht worden gebracht. Dit wordt 
daarom beschouwd als een van de belangrijkste acties. 
- De website www.bredanassaustad.nl zal een grondige upgrading ondergaan. Een 

goede overzichtelijke site voor jong en oud. Met uitdagingen, speurtochten, 
informatie statisch en interactief. Linken naar sites van erfgoedverenigingen. Niet 
het verhaal overtypen, maar linken naar artikelen van bijvoorbeeld de 
Oranjeboom.  

- Beeldmerk vernieuwen en aanpassing uitingen aan nieuw beeldmerk 
- Filmpjes van Nassaumonumenten met uitleg en ontdekkingen. 
- Het gebruik van moderne en sociale media, denk hierbij aan Twitter, Facebook, 

Youtube, LinkedIn, Instragram en Pinterest, zal sterker en breder worden ingezet. 
Op de te vernieuwen website zullen directe links naar de sociale media worden 
opgenomen. 

- Halfjaarlijks overleg samenwerkingspartners. 
- Betrekken omliggende dorpen en kernen. 

b. Educatie 
- Instellen specifieke portefeuille communicatie 
- Door middel van speciale scholenprogramma’s en rondleidingen wordt het 

Nassauthema onder hun aandacht gebracht.  
- Overleg met onderwijs en ‘De Nieuwe Veste, de Ontwikkeling’, gericht op de 

doelgroep jeugd en jongeren 
- Voor de middelbare scholen heeft Gilde de Baronie een speciale 

PowerPointpresentatie ontwikkeld. Die wordt aan de scholen facultatief (op 
afroep) aangeboden via de ‘De Nieuwe Veste, de Ontwikkeling’.  

- De stichting zal zich ervoor inzetten dat het Nassauthema eveneens wordt 
meegenomen bij de educatieve activiteiten van het Stedelijk Museum Breda. 

- Tevens is de stichting voornemens interactieve lesprogramma te (doen) 
ontwikkelen en zullen kinderen aangespoord worden om tijdens de Nassaudagen 
actief deel te nemen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderactiviteiten uit de 
middeleeuwen in vergelijking met de huidige tijd. Ook speciale kinder-/ 
jeugdlezingen behoren tot onze ambitie. 
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c. Promotie, PR en Marketing 
Communicatie, pr en promotie dient zeker een onderdeel te zijn van de 
samenwerking met onze partners. In het onderlinge overleg zal hier voortdurend 
aandacht voor zijn. Speciaal aandacht is er voor het gezamenlijk optrekken met de 
gemeente Breda en Breda Marketing. Concreet zien we de volgende punten: 
- De gemeente is een cruciale partner om Breda als Nassaustad te profileren. Dat 

is goed voor de geloofwaardigheid van de initiatieven van de stichting, maar zal 
vooral bijdragen aan een sterkere uitstraling van de Nassau-identiteit. Wij willen in 
overleg streven naar het zoveel mogelijk synchroon lopen van de 
marketingactiviteiten van de gemeente met die van de stichting.  

- De Stichting Breda Nassaustad wil dat iedereen in Breda weet waar de stichting 
voor staat en wat de stichting daarin voor 
andere organisaties kan betekenen. Er zal 
daarom gewerkt worden aan de eigen 
bekendheid, aan actieve zelfpromotie. 
Daartoe zal er een zeer doeltreffend 
beeldmerk ontworpen en gemaakt worden. 
Het moet vooral een beeldmerk zijn dat niet 
concurreert met andere beeldmerken. 
Samenwerking met de gemeente en Breda 
Marketing ligt voor de hand. 

- Het deponeren van de merknaam Nassaustad en het deponeren van het hiervoor 
genoemde beeldmerk.  

- In overleg met de gemeente willen we gaan werken aan het verhogen van de 
herkenbaarheid van de stad als Nassaustad. Denk hierbij aan bewegwijzering, 
markering, beeldmerken en dergelijke. Bijvoorbeeld: wie op de autoweg de afslag 
naar Breda nadert, moet dán al zien dat deze afslag leidt naar Breda Nassaustad. 

- Op markante punten in de stad informatiedragers plaatsen die naar 
Nassaubezienswaardigheden verwijzen 

- Op of bij de gebouwen die te relateren zijn aan de Bredase Nassaus, moet 
informatie over het gebouw en de Bredase Nassaus te lezen zijn, zowel analoog 
als digitaal, bijvoorbeeld middels QR-codes. 

- Overleg met horecaondernemers om hen te stimuleren om de naamsbekendheid 
van Breda Nassaustad te bevorderen, onder andere door: 

• Een Nassaumenu aan te bieden 
• Nassaubier te schenken 
• Een Nassau hotelarrangement aan te bieden 
• Nassau-flyer uit te reiken 

d. Activiteiten 
- Jaarlijks organiseren Nassaudag, met speciale aandacht voor een mogelijk 

alternatief in verband met de maatregelen rond de COVID-19 crisis. Hierbij wordt 
gedacht aan online nassau-game, speurtocht, online quiz of het gebruik van 
de augmented reality app. 

- Tenminste 2x per jaar (doen)organiseren van een Nassaulezing. 
- Nadere samenwerkingsafspraken met de Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe 

Kerk en Stedelijk Museum Breda 

e. Overig 
- Fondsenwerving 
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4. Financiën 
 

De stichting heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van bijdragen van derden. 
Tot nu toe heeft de gemeente Breda ervoor gezorgd dat de stichting haar werk kon 
doen. Een nieuw bestuurslid met de portefeuille fondsenwerving moet ervoor zorgen 
dat de stichting meer middelen ter beschikking krijgt. Dan kan zowel financieel als in 
natura zijn. 
 
De gemeente Breda stelt jaarlijks een bijdrage van € 10.000,- beschikbaar voor de 
werkbegroting van de stichting. Deze bijdrage krijgt zij sinds 2008, zij het aanvankelijk 
onder een andere noemer. Ook voor de beleidsperiode 2021-2025 zal de stichting 
een verzoek tot een bijdrage indienen bij de gemeente.  
Het beschikbaar gestelde budget is net voldoende voor de instandhouding van de 
lopende activiteiten en de bestuursactiviteiten.  
Binnen dit budget zijn de nader geformuleerde acties uit het actieplan, waaronder de 
intensivering van PR en communicatie niet haalbaar.  
 
Naast de algemene bijdrage stelt de gemeente Breda sinds 2010 een projectbijdrage 
van € 25.000,- beschikbaar aan de stichting voor het (doen) organiseren van de 
Nassaudag. Naast deze bijdrage worden ten behoeve van dit project aanvullend 
(extern) geld en sponsorbijdragen van diverse Bredase bedrijven geworven.  
Ook voor de onderhavige beleidsperiode zal de stichting een verzoek tot een 
projectbijdrage voor de Nassaudag indienen bij de gemeente. 
 
De afgelopen jaren zijn de kosten voor de overige activiteiten, zoals de 
Nassaulezingen, gedragen door de stichting of door de 
participanten/samenwerkingspartners. Deze laatste kosten zijn niet in de financiën 
van de stichting terug te vinden.  
Gesteld mag worden dat de participanten eveneens veel tijd en expertise hebben 
ingebracht. Die zijn niet direct te vertalen in financiële zin, maar zij hebben zeker 
bijgedragen (en dragen nog steeds bij) om de doelen van de stichting te 
verwezenlijken.  
 
Het actieplan van de stichting is ambitieus. Als de hiermee gedachte verdere 
ontwikkeling van Breda als Nassaustad gesteund wordt en Nassaustad als 
promotioneel thema erkend wordt, zal de bijdrage die de stad daarvoor over heeft 
synchroon dienen te lopen met het groeimodel dat de stichting voor ogen staat. Dat 
betekent dus dat een hogere bijdrage van de gemeente zal worden gevraagd. Er zal 
structureel meer geld beschikbaar moeten komen voor het uitdragen van het 
Nassauthema, vooral gebaseerd op de acties als eerder geformuleerd. Het 
groeimodel dat de stichting voor ogen staat en de gemeentelijke marketingstrategie 
moeten daarbij op elkaar aansluiten. 

 
Tot slot dient te worden vermeld dat de stichting daarnaast geacteerd heeft als katalysator 
waar het gaat om het genereren van extern geld voor projecten. Er zijn daardoor diverse 
projecten gerealiseerd met bijdragen van fondsen, de provincie Noord-Brabant en (Bredase) 
bedrijven en instellingen.  
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Bijlage 1 
 

Bestuur Stichting Breda Nassaustad 
 

 
Voorzitter: Marcel Dalinghaus, voorzitter a.i. 
 
Secretaris: Wippel Houben 
 
Penningmeester: Marcel Dalinghaus 
 
Lid: Henk Mannaert 
 
Lid: Gerald Dalinghaus (digitale communicatie/kinderactiviteiten) 
 
Lid: Eric de Bruijn 
 
Lid: Parilla van Blitterswijk 
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Bijlage 2: Organisaties waarmee wordt samengewerkt 
 

 

Breda Promotions (Kijken bij de Rijken) 

Breda Wandelt 

Breda Marketing 

Breda’s Mannenkoor (2011 DVD Bredaas Mannenkoor in Nassaustad) 

Bureau Cultureel Erfgoed gemeente Breda (Open Monumentendag en 

Nassaudag) 

De Gouden Cirkel 

De Nieuwe Veste, de Ontwikkeling (projecten en Erfgoedleerlijn) 

Gilde de Baronie (lezingen en rondleidingen) 

Heemkundige Kring Engelbrecht van Nassau (samenwerking lezingen) 

Historisch Breda 

Historische Verzameling KMA (Wilhelmina Paviljoen) 

Historische Vereniging de Oranjeboom (samenwerking lezingen) 

Klokkenluidersgilde Breda (luiden diverse Nassauklokken) 

Nassau Harmonie Breda 

Stadsarchief Breda 

Stedelijk Museum Breda  

Stichting Begijnhof (Nassaumonument, Beeld Johanna van Polanen) 

Stichting Cultuurbehoud Breda (Nassau Vrouwen) 

Stichting Grote of O.L.V. Kerk (Nassaukerk, rondleidingen en Nassau 

monumenten) 

Stichting Spanjaardsgat (concert Nassau Harmonie) 

Stichting Waalse Kerk Breda 

Torenblazers 

Unie van Oranjesteden 

Van Gogh Museum Zundert (Nassau Zundert) 

Vrije Gidsen Breda (Nassauwandelingen) 

 

 



Beleidsnotitie Breda Nassaustad 2021 - 2025 10 

 

Bijlage 3: Georganiseerde cultuurhistorische activiteiten in de afgelopen jaren 
 

a. Er is een breed aanbod van activiteiten om Breda als Nassaustad te leren kennen: 
 
- Een Nassaurondleiding van het Gilde de Baronie  
- Een Nassaurondleiding door de Vrije Gidsen Breda 
- Een Nassaufietsroute van het Gilde de Baronie/De Oranjeboom 
- Een Vaartocht door de Singels gelardeerd met Nassau-verhalen en op vaartuigen 

vernoemd naar de vrouwen  van Willem van Oranje  
- Door de ‘De Nieuwe Veste, de Ontwikkeling’ is in het kader van de Erfgoed leerlijn 

een scholenpakket ontwikkeld dat leerlingen betrekt bij de (Nassau)geschiedenis 
van de eigen omgeving 

 
Daarnaast:  
- De Stichting Breda Nassaustad organiseert jaarlijks twee Breda 

Nassaustadlezingen 
- Jaarlijks wordt de Nassau Prinsenrit gehouden 
- In de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk is permanent de tentoonstelling 600 jaar 

Nassaus te bezoeken. Aan het eind van de rondgang langs deze tentoonstelling 
wordt de bezoeker doorverwezen naar andere bezienswaardigheden in Breda die 
in verband staan met Nassaus 
Dit is enkele jaren geleden aangevuld met een audiotour 

 
b. PR activiteiten 

 
- Spandoeken in de Bredase winkelstraten van de binnenstad in tijdens de 

Nassaudag 
- Nassauvlaggen aan de toren van de Grote Kerk bij bijzondere momenten 
- Een website van de Stichting Breda Nassaustad 
- En een tweewekelijkse pagina in een huis-aan-huis-krant 

 
c. Gebouwen en Erfgoedpromotie 

 
- Kasteel van Breda: openstelling KMA met speciale Nassaurondleidingen, alhoewel 

de stichting een ruimere openstelling zou willen bepleiten 
- Grote Kerk (De Nassaukerk): gratis openstelling, Nassau-expositie 600 jaar 

Nassaus in Breda 
- Wilhelminapaviljoen: in de voormalige HBS is een expositie te zien waarin tientallen 

Nassau-objecten zijn opgenomen 
- Nassau fietsenstalling (Concordiastraat) 
- Waalse Kerk 
- Begijnhof 

 
d. Muzikale activiteiten 

 
- Het luiden van de Nassauklokken, zijnde de grote Nassauklok in de Grote Kerk, de René de 

Chalonklok van de Waalse Kerk en de Johannaklok van het Begijnhof 
- Optredens van de Nassau Harmonie Breda 

 
 


