
Breepark, de nieuwe vrijetijdslocatie aan de A27! 
 

Ten oosten van Breda ligt een gebied aan de A27, genaamd als Park Minervum, vaak 

lokaal bekend als Park de Bavelse Berg en ook nog wel eens Evenementenzone Breda 

genoemd. Een prachtige locatie, centraal gelegen t.o.v. bereikbaarheid, grote partijen aan 

elkaar gekoppeld en met een lange geschiedenis als het gaat om de ontwikkeling.  

Nu wordt het tijd om de champagne te laten ontkurken, wat deze nieuwe vrijetijdslocatie 

gaat op 25 november officieel geopend worden door Decathlon, de Franse sportretailer 

welke haar vestiging, fase 1, van 4.000 m2 op deze dag opent.  

En dat betekent ook dat het nu tijd is om het gebied letterlijk handen en voeten te geven, een 
gezicht, een vorm, smoelwerk aan te brengen. Maar wat is het dan eigenlijk? De combinatie van 
Decathlon, Kinepolis bioscoop, McDonald’s fastfood en MaVer met haar evenementencomplex en 
aanvullende functies zorgen ervoor dat er een ‘breedte’ is aan activiteiten en mogelijkheden. 
Actief- en passief bezig zijn, een dagdeel uit en nieuwe dingen beleven! Vrijetijdspark, leisurepark, 
een stuk natuur- en bedrijvenpark en uiteraard de twist met het Bredase hoort er ook bij.  

Met de naam ‘Breepark’ denkt het gebied een prachtige naam gekozen te hebben. Een goede 
verwijzing naar de vele activiteiten als mede het Bredase tintje.  

Na maanden van bouwen en voorbereiden, is Decathlon Breda bijna klaar voor de start. Decathlon 
zal Breepark op 25 november sportief openen. Er zal dan een sportdag georganiseerd worden, 
waarbij alle bezoekers de mogelijkheid krijgen om in aanraking te komen met de verschillende 
sporten van Decathlon.  

Vervolgens zal op 2 januari franchisenemer Ab Troost de deuren van zijn 4e McDonald’s vestiging 
openen. Inmiddels is Kinepolis gestart met de bouw van de bioscoop, die voorziet in 10 zalen en 
1.727 stoelen. De opening staat gepland in de zomer van 2016.  

De ontwikkelaars, bestaande uit van Agtmaal aannemersbedrijf, dochterbedrijf VolkerWessels en 
MaVer Holding zijn trots dat het asfalt er nu in ligt, het terrein van Decathlon open kan en er de 
periode nog grote stappen gemaakt gaan worden als het gaat om planten van het groen, plaatsen 
van de verlichting e.d. ‘We gaan zelf met ons outdoor terrein in mei 2016 open en zijn nu druk met 
de programmering voor komend seizoen buiten, maar ook voor de hal en haar functies binnen in 
zowel 2016 als verder. Het Evenementencomplex openen we in november’, aldus directeur Henry 
Martens van MaVer.  

Via de verschillende social media kanalen als wel via de nieuwe website www.breepark.nl is alle 
informatie over Breepark en de onderdelen te vinden.  
 

http://www.breepark.nl/

