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Lengte

15 km

Start- en eindpunt

café In den Anker
Rucphenseweg 35
4882 KB Zundert

Openbaar vervoer

Lijn 220 Bravo/Arriva
Zundert - Roosendaal.
Bushalte Pastoor de
Bakkerstraat, 4885 AK
Achtmaal. Vlakbij KNP61

Parkeren

Parkeerplaats Herberg
'In den Anker',
Rucphenseweg, 35, 4882 KB
Zundert.

Horeca

café In den Anker
Rucphenseweg 35
4882 KB Zundert

grand café de Toekomst
Pastoor de Bakkerstraat 19
4885 AK Achtmaal

herberg 't Pannehûske
Roosendaalsebaan 4
4885 JK Achtmaal

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

08-01-2023

Baronie van Breda
Deze rondwandeling gaat door het verrassende buitengebied ten westen van Zundert. De
fraaie bomenlanen, parkbossen, theekoepels en buitenplaatsen geven het landschap van
de Turfvaartse landgoederen een statig tintje. De route vertrekt vanaf Herberg 'In den
Anker', oudste herberg van Nederland. We dwalen over de Tachtig Bunder Heide met
Zoeksche Loop, langs natuurgebied De Reten en over de Oude Buisse Heide met oude
Turfvaart. Op Landgoed Oude Buisse Heide van Natuurmonumenten hangt nog de sfeer
van dichteres Henriëtte Roland Holst, die hier vele jaren op haar landgoed de zomers
doorbracht met haar literaire vrienden van De Tachtigers. Dan gaat de route door open
landbouwgebied naar het dorpje Achtmaal, dat tegen de grens met België ligt. Als we
Achtmaal achter ons laten, komen we op Landgoed Wallsteijn. We wandelen langs een
jachtkoepel en door statige bomenlanen langs Huize Wallsteijn. Op het laatste traject
komen we op de Moersebaan voorbij het in vergetelheid geraakte Landgoed Vrede Oord,
waar in 1962 het landhuis is afgebroken.

https://www.indenanker.nl/
https://grandcafedetoekomst.nl
https://www.pannehuske.nl/
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Routebeschrijving

1 Voor deze rondwandeling is Herberg 'In den Anker'
het vertrekpunt. We starten hier bij KNP10 op de
hoek met de Moersebaan en volgen de
Rucphenseweg in de richting van KNP32. We
komen nu langs buitenhuis De Moeren van
Landgoed De Moeren. Voorbij KNP32 bereiekn we
het bruggetje over de Bijloop. We steken er over en
slaan meteen bij KNP31 linksaf. We volgen het
onverharde pad op de oever en komen dan
verderop in Natuurgebied Tachtig Bunder. De
route slingert door het gebied naar KNP93. We
wandelen linksaf en volgen de groengele
markeringen even naar rechts en meteen weer
linksaf over het brede zandpad langs de Zoeksche
Loop. Op de 3-sprong met brede zandweg, die op
de topokaart vermeld staat als Witte Brugstraat,
gaat de route naar rechts. Na een paar honderd
meter slaan we linksaf door een bosje en volgen
dan het pad naar rechts. We komen nu bij KNP24
een 3-sprong. We wandelen hier linksaf over de
Buisse Dreef langs het paneel dat aangeeft dat we
het natuurgebied De Reten betreden. We
wandelen langs voormalige landbouwgronden,
graslanden en akkers met een natuurlijke natte
laagte. De zandweg loopt tussen de deels met
pijpenstrootje overwoekerde heidevelden van de
Oude Buisse Heide door.

2 We komen aan de bosrand op Landgoed Oude
Buisse Heide. Ons oog valt op het gedicht: 'Een
Heideliedje' van dichteres Henriette Roland Holst
en maakt deel uit van de Gedichtenwandeling van
Natuurmonumenten. In het bos leidt de route
markering ons naar rechts en komen we bij KNP25.
We staan nu op een lange statige laan, die naar
links zicht biedt op een op een terp gelegen fraaie
theekoepel. Het loont even hierheen te wandelen
en van het uitzicht te genieten over de
achterliggende Oude Buisse Heide. Onze route
gaat vanaf de theekoepel door deze statige
bomenlaan tussen de weilanden door tot we op
een brede zandweg met fietspad
(Roosendaalsebaan) komen. Ofschoon de
groengele markering van het routenetwerk naar
rechts wijst, wandelen we even rechtuit langs de

stuitboom. We zijn nu in het monumentale
centrum van Landgoed De Oude Buisse Heide. Hier
ligt de langgevelboerderij Buisse Hoeve, de
Angorahoeve en het Atelier. We keren terug naar
de Roosendaalsebaan, die we vanaf de kleine
parkeerplaats westwaarts volgen. De zandweg
wordt een klinkerweg. Na 500 meter slaan we
linksaf het bos in langs het bordje van
Natuurmonumenten. Het bospad volgend komen
we op de grasbaan langs de Buntweg tot we bij
KNP26 uitkomen. Hier gaat het richting KNP54. We
steken de Turfvaart over en nemen de eerste
mogelijkheid (Goirkestraat) om rechtsaf te slaan.
Langs enkel tuinderijen komen we opnieuw aan de
Buntweg, maar slaan hier rechtsaf de Molenweg in.
Langs de sportvelden bereiken we de eerste huizen
van het dorp Achtmaal. Op de Achtmaalseweg
even naar rechts en meteen linksaf door de wijk de
groengele markering volgen. Op de Van den
Berghstraat gaat de route naar links en zo komen
we in het centrum van Achtmaal op het pleintje
met de Pastoor de Bakkerstraat bij KNP 19 en
KNP61.

3 Bij KNP61 wandelen we linksaf de Pastoor de
Bakkerstraat in en komen langs de H.
Corneliuskerk. Op de hoek met de Achtmaalseweg
rechtsaf tot op de rotonde aan het einde van de
bebouwing. Hier gaat de route naar links en volgen
we de Buntweg. Na de laatste huizen in de bocht
staat aan de linkerzijde een infobord van
Natuurmonumenten dat aangeeft ,dat vroeger op
deze plek een historisch kerkepad liep door de
bosrijke omgeving van de Oude Buisse Heide en
Wallsteijn. We steken naar rechts over en komen
nu op Landgoed Wallsteijn. Bij de sluitboom slaan
we rechtsaf. De route volgen we met de bochten
naar links en rechts door het bosgebied tot we aan
de rand van het bos op een onverharde weg
uitkomen. We gaan rechtsaf tot op de klinkerweg
(Heiningstraat), waar we linksaf slaan. We komen
verderop bij de Warandehoeve langs KNP34.
Tegenover huisnummer 11 slaan we rechtsaf om
dan na het open terrein rechtsaf de groengele
markering te volgen. Zo komen we aan de
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rechterzijde bij de op een heuveltje gelegen
jachtkoepel, die behoort bij Landgoed Wallsteijn.
Vanaf de jachtkoepel wandelen we door een
statige laan. Dan staan we aan de ingang naar
Huize Wallsteijn.

4 Voorbij het landhuis volgen we de oude statige
oprijlaan tot we na het toegangshek op de
Roosendaalsebaan bij KNP18 komen. Opvallend is
hier het markeringsplaatje met Routesinbrabant.
Links langs de Annahoeve en bereiken KNP33. Hier
slaan we rechtsaf het brede zandpad in. Het

bospad volgend komen we aan het einde bij een
boerderijtje met rood-witte luiken. We zijn hier op
de onverharde Moersebaan, waar we rechtsaf
slaan. Het zandpad gaar verderop over in een
klinkerweg. We volgen deze kaarsrechte
Moersebaan en komen nu langs het in vergetelheid
geraakte Landgoed Vrede Oord. Aan het einde van
de Moersebaan gaat de klinkerweg tussen een
fraaie boerenhoeve met gerestaureerde Vlaamse
Schuur door en komen we uit bij KNP10 op de
Rucphenseweg. We zijn weer terug op ons
vertrekpunt Herberg 'In den Anker'.

Omgevingsinformatie

Herberg 'In Den Anker'
Herberg 'In den Anker' is een van de oudste en zeker de uniekste kroeg van ons land. De herberg
annex café stamt uit 1635 en de naam ligt voor de hand als je weet dat Pieter Goossen Wijnantsz van
Bernagien (1595-1679), eigenaar van brouwerij 'Het Ancker' te Breda, hier een huis met herberg
bouwt. De pachters van de landerijen in de omgeving werden verplicht gerst te verbouwen voor de
bierbereiding in zijn brouwerij. Via de herberg wordt het bier weer gesleten aan die pachters. Oude
tijden herleven als je letterlijk met de deur in 'In den Anker' binnenvalt. De gelagkamer is uniek!
Onder een grote schouw, waar vroeger een groot open haardvuur gebrand heeft, staat nu een oude
potkachel. Het interieur is oorspronkelijk gebleven: een Mechels buffetje, een bedstee en een
vliegenkast waarin de varkenshammen vroeger hingen te drogen. Een prachtige geborduurde
merklap en andere parafernalia hangen aan de muren onder de houten zoldering, die geverfd is in
een ouderwetse ossenbloedrode kleur. Midden in het café staat een oude stamtafel. Kortom, de tijd
heeft hier écht stilgestaan.

Tachtig Bunder, De Reten en de Oude Buisse Heide
Deze natuurgebieden liggen in een voormalige hoogveenlandschap, waar in het verleden
grootschalig turf is gestoken, die via turfvaarten werd afgevoerd. Grote delen van het gebied zijn na
turfwinning verlaten en er ontstonden grote heidevelden. Op de nattere delen lagen vennen en
broekbossen. In het begin van 21ste eeuw zijn veel van deze gronden aangekocht voor
natuurontwikkeling. Zo is een aaneengesloten natuurgebied ontstaan, bestaande uit Tachtig Bunder,
De Reten en Oude Buisse Heide met droge, vochtige en natte heide, vennen en bossen, hooilanden
en kruidenrijke akkers. Deze natte natuurparel van meer dan 1400 hectare, waar de waterlopen van
Turfvaart, Zoeksche loop en Bijloop door stromen, is rijk aan bijzondere diersoorten. De
heidevennetjes, berkenbroeken en veenmosrijke heide zijn nu het leefgebied van heikikker,
kamsalamander, gladde slang, levendbarende hagedis, heideblauwtje en nachtzwaluw. Op de heide
zie je roodborsttapuit, boomleeuwerik en boompieper en in de buurt van kruidenrijke akkertjes of
grasland zijn het de appelvink, de zwartkop, de tuinfluiter en de wielewaal. De zwarte specht en
boommarter huizen in de oude bossen. In het natuurgebied groeien er klokjesgentiaan, beenbreek,
moeraskartelblad, heidekartelblad en drijvende waterweegbree.
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Landgoed Oude Buisse Heide
Landgoed Oude Buisse Heide is het voormalige familielandgoed van dichteres Henriëtte Roland Holst
- Van der Schalk (1869 -1952). Zij kwam in Brabant tot rust en vond er inspiratie voor haar mooiste
werken. Als activiste en muze van het socialisme scheef ze hier haar dichtbundels, biografieën en
politieke boeken. Genietend in de theekoepel en in de Angora Hoeve, haar wit landhuisje onder een
rieten kap, bracht ze de zomers door met haar literaire vrienden van De Tachtigers. Herman Gorter,
Willem Kloos, Arthur van Schendel, Johan Huizinga en Charley Toorop waren welkome gasten, maar
ook de politicus Willem Drees behoorde tot de intimi. Zij ontving hen in de monumentale
langgevelboerderij De Buisse Hoeve, waar de gasten logeerden en waar ze vaak tot diep in de nacht
in de herenkamer, lezend of pratend de tijd doorbrachten. Op het landgoed heeft Henriëtte de as
uitgestrooid van haar overleden echtgenoot, beeldend kunstenaar en kunstcriticus Richard Nicolaüs
Roland Holst (1868-1938). Hij had op het landgoed zijn atelier in de stijl van de Amsterdamse School,
dat ontworpen was door Nederlands eerste vrouwelijke architect Margaret Staal-Kropholler(1891-
1966). In 1945 schenkt Henriette Roland Holst het landgoed aan de Vereniging Natuurmonumenten,
waarbij ze zelf het vruchtgebruik behoudt. Wandelen over Landgoed Oude Buisse Heide, de
Gedichtenroute volgend langs de theekoepel en door statige bomenlanen, geeft je het gevoel dat
Henriëtte Roland Holst's geest nog steeds aanwezig is.

Bevrijding Achtmaal
Na het mislukken van Operatie Market Garden in september 1944 start op 20 oktober 1944 Operatie
Pheasant om Duitse troepen uit West Brabant te verdrijven en de belangrijke haven van Antwerpen
te veroveren. Bij deze opmars door de geallieerde troepen krijgt de Amerikaanse 104de infanterie
divisie, de Timberwolves Division, opdracht om vanuit Wuustwezel via Achtmaal op te rukken naar de
Mark. De onervaren Timberwolves soldaten onder leiding van Luitenant-Kolonel Gerald C. Kelleher
(1908-2003), stuiten op heftige Duitse tegenstand. De operatie kost aan 37 militairen het leven, terwijl
er ook nog eens 135 soldaten gewond raken. Als Achtmaal op 27 oktober wordt bevrijd, treffen zij
een uitgestorven dorp aan. De Duitsers en de bevolking zijn gevlucht. In het verlaten dorp treffen ze
alleen veldwachter Lambertus Vermeer aan, die lid van het verzet is. Hij overhandigt de Amerikaanse
Luitenant-Kolonel Kelleher waardevolle papieren: kaarten, mappen en logistieke beschrijvingen van
het volledige defensiesysteem van de Duitsers in Nederland, die onmiddellijk naar het Canadese
hoofdkwartier in Antwerpen worden overgebracht. Door deze cruciale informatie wordt de opmars
van de geallieerden in de volgende maanden een succes. De herinnering aan de bezetting en de
bevrijding door de Amerikaanse Timberwolves Division wordt bewaard in het Militair Historisch
Museum Achtmaal.

Landgoed Wallsteijn
In 1797 koopt Frederick van der Wal, schout in Zundert, vijf hectare heidegrond in het voormalig
hoogveengebied De Buys en legt er zijn Landgoed Wallsteijn aan. De naam Wallsteijn is ontstaan uit
de familienaam 'Wall' aangevuld met 'Steijn' om het landgoed en de eigenaar een zekere status te
geven. In 1818 bouwt hij een landhuis in Neo-Classicistische stijl. In 1910 wordt het landhuis
verbouwd en krijgen enkele vertrekken een andere stijl. Zo wordt de hal met trappenhuis in Lodewijk
XIV-stijl uitgevoerd en de zitkamer in Neo-Empirestijl. Naast het landhuis zien we ook een oranjerie,
een tuinhuis, een koetshuis uit 1872. De tuin van het landhuis is in Engelse landschapsstijl aangelegd
met een vijver en een rechtlijnige lanenstructuur, waarbij in de Spiegeldreef met de optische
werkelijkheid wordt gespeeld door de laan langer te laten lijken. Opvallend op Landgoed Wallsteijn is
de jachtkoepel, een rustpunt voor het jachtgezelschap en een uitzichtpunt over de landerijen. Het
meest bijzondere is de in 1812 door Frederik van der Wal gebouwde grafheuvel waarin zijn in 1814
op 19-jarige leeftijd overleden dochter Jeanette begraven werd. Er staat een bank bij een lege plek in
de bomenrij van waaruit je zicht op het verdwenen graf hebt. Het landhuis en aangrenzende tuin zijn
particulier bezit en niet toegankelijk voor publiek. Het bosgebied is sinds 1980 eigendom van
Natuurmonumenten. Opvallend langs de statige bomenlaan zijn de metershoge, zeldzame
koningsvarens
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