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Lengte

14 km

Start- en eindpunt

Restaurant Spijs en IJs
Dongenseweg 40
5121 PD Rijen

Openbaar vervoer

Buslijn 231 Arriva, Rijen -
Waalwijk. Bushalte
Steenhovensebaan.  Direct
aan startpunt.

Parkeren

Brasserie -
Pannenkoeken Spijs en IJs,
Dongenseweg 40, 5121 PD
Rijen.

Horeca

Bos & Co
Vijf Eikenweg 56
4903 RK Oosterhout

Brasserie - Pannenkoeken
Spijs en IJs, Dongenseweg
40, 5121 PD Rijen.

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

20-12-2022

Baronie van Breda
Deze rondwandeling voert ons voor het grootste deel door de uitgestrekte Boswachterij
Dorst van Staatsbosbeheer. Hier kun je plotseling 'oog in oog' komen staan met
merkwaardig bouwwerken, die te midden van de natuur alle aandacht opeisen. Je blijft
kijken naar deze kunstobjecten zonder precies te weten wáár je naar kijkt. Het zijn
zogenaamde 'follies', architectonisch dwaze bouwwerken die alleen de functie hebben
je te verrassen en een beroep doen op je gevoelens. Staatsbosbeheer heeft
verschillende kunstenaars een folly laten ontwerpen en een viertal is in de route
opgenomen.

Vanaf vertrek wandelen we via het buurtschap Klein Oosterhout door open
landbouwgebied naar het bosgebied De Vijf Eiken. Dit gebied staat oorspronkelijk te
boek als Kurassiersheide, een toernooiveld uit de riddertijd. Aangekomen aan de grens
van de bebouwing van Rijen steken we de Vijf Eikenweg over en we vervolgen onze
route langs de Oude Leemkuilen, het voormalig Natuurbad Surae en de Nieuwe
Leemkuilen. Vanaf het bosgebied Achter de Keten steken we de Ketenbaan over om
door het buurtschap Seters Het gebied de Lange Dreef te bereiken. Vanhier steken we
de Vijf Eikenweg over en gaat de route naar bosgebied Steenblik en dan door de
Duiventoren terug naar het vertrekpunt.

https://www.bosenco.com/
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Routebeschrijving

1 Voor deze rondwandeling vertrekken we vanaf de
parkeerplaats bij Restaurant Spijs en IJs aan de
Dongenseweg en wandelen op de eerste paar
honderd meter naar links over de Dongenseweg in
de richting van Rijen. Op de eerste afslag naar
rechts gaat de route door het open landschap van
Klein Oosterhout. Met de bocht mee wandelen we
voorbij enkele boerderijen. Het asfalt gaat over in
een brede zandweg met fietspad. Na een kleine
knik slaan we bij KNP43 scherp linksaf het
bosgebied De Vijf Eiken in. Oorspronkelijk staat dit
gebied te boek als Kurassiersheide. Het bospad
volgen we tot de eerste gelegenheid naar rechts bij
een afsluitboom en een SBB-bordje 'Boswachterij
Dorst'. Na goed honderd meter bij een open plek in
het bos komen we aan de eerste folly, die
onderdeel uitmaakt van de kunstroute in
Boswachterij Dorst. Deze folly bestaat uit drie
stukken muur naar een ontwerp van Frank
Bezemer met de bijzondere techniek van Le Roy en
is opgebouwd uit afgedankt bestratingmateriaal.
Net voor deze folly nemen we het smalle bospad
naar links. We volgen het smalle bospad en
negeren alle zijpaden. We gaan op alle kruisingen
rechtdoor tot we aan het eind op een T-splitsing
uitkomen vlak voor de bebouwing van Rijen. Hier
wandelen we naar rechts en komen uit op een
geasfalteerd fietspad naast een grote weg (Vijf
Eikenweg).

2 We steken de weg vrijwel recht over en gaan over
een klein wildrooster het bos weer in. Aan het eind
van dit pad voor een afrastering gaan we bij KNP45
rechtsaf. Waar de afrastering met een hoek naar
links gaat, lopen we rechtdoor en houden het
rechtse pad aan. Aan het eind gaan we linksaf en
zien even verderop een paaltje met groen-gele
markering. We houden dit pad aan en passeren
een hek met een smal wildrooster ernaast. We

komen in het gebied van de Oude Leemputten,
waarbij we een drietal opmerkelijke lage
bouwwerken zien, gelegen op een eiland. Het is het
ontwerp van beeldend kunstenaar Pjotr Müller, die
hier drie vleermuiskelders gemaakt heeft. Ook
deze folly maakt deel uit van een kunstroute door
Boswachterij Dorst. We passeren een
boomstambankje en een informatiepaneel en
vervolgen het pad. Vervolgens bereiken we de plek
waar tot 2005 het voormalige natuurbad Surae is
geweest. Na een groen-metalen waterpeilmeter
gaan we linksaf en houden het water van de beide
meertjes aan onze linkerhand. We komen uit bij
een zandheuvel met 2 boomstambankjes. We
lopen tussen de beide bankjes door en steken het
asfaltfietspad over. We lopen nu op een pad met
links bos en rechts een open vlakte (groen-gele en
wit-rode markering). We houden de vlakte aan
onze rechterhand en passeren 2
boomstambankjes en een ondergronds
waterreservoir. Even verderop verlaten we aan de
linkerkant de wal (wit-rode markering). Bij de punt
van de plas gaan we linksaf (wit-rode markering).

3 Langs de bosrand gaat de route verder en nu zien
we voor ons de laatste waterplas van de Nieuwe
Leemkuilen, die we aan onze rechterhand houden.
We zien in de verte opnieuw een folly, aangeduid
als De Stal. Het ontwerp is van Jeroen
Doorenweerd en is gebaseerd op het 'omgekeerd
perspectief'. Vanaf deze folly kiezen we voor de
route op de andere oever van deze leemput en
slaan na goed 200 meter het tweede pad bij een
omgevallen boom linksaf een gravelpad in.
Verderop bij een kruising passeren we de
gedenkplaquette voor de RAF Piloot Flight Sergeant
Peter Ralph Attwooll, die hier op 29 december 1944
in dit gebied crasht en omkomt in zijn Spitfire. We
slaan hier linksaf en aan het einde van dit laantje
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gaan we via een overstapje op de T-splitsing naar
rechts waar we de groen-gele markering volgen.
Even verderop slaan we linksaf en staan na enkele
meters op een asfaltweg (Ketenbaan). Deze steken
we schuin naar links over en vervolgen de route op
de Setersedwarsweg. Het zandpad gaat in de bocht
naar links over in asfalt. Aan het eind op de T-
splitsing met de Seterseweg wandelen we naar
rechts. We passeren Camping De Eekhoorn en
komen aan het eind uit op een T-splitsing. De route
gaat rechtsaf over de zandweg met fietspad (Lange
Dreef) langs het golfterrein van de Oosterhoutse
Golf Club. Met de bocht naar rechts en links staan
we aan de Vijf Eikenweg.

4 We steken de Vijf Eikenweg over en volgen een kort
stukje de Karolusstraat. We nemen bij een ANWB-
wegwijzer een bestrate weg naar rechts en komen
in bosgebied De Duiventoren van Boswachterij
Dorst. We vervolgen onze route over de
Plantagelaan met fietspad. Na de overwoekerde
relicten van het al enige tijd in onbruik geraakte
goederenspoorlijntje naar industrieterrein 'Vijf
Eiken' slaan we het eerste pad naar rechts in. Aan
het eind slaan we op de T-splitsing rechtsaf en
buigen even verderop naar links. We negeren de
eerst twee bospaden aan onze linkerzijde tot we op
een asfaltweggetje (Steenbliklaan) komen.

Wilt u nog een pauze inplannen, dan is het mogelijk
hier op dit punt van de route af te wijken. Wandel
hier rechtuit en sla rechtsaf naar Vijf Eikenweg
waar Natuurpoort Gasterij De Seterse Hoeve
gelegen is. Daarna dezelfde route terugkeren om
de wandeling te vervolgen.

Hier staan we linksaf om na goed 100 meter linksaf
het smalle pad te kiezen door een half open bosje.
Aan het eind op een T-splitsing met een breed
bospad aangekomen slaan we linksaf. Op de
eerstvolgende kruising van paden gaat de route
naar rechts tot we een open weidegebied midden
in het bosgebied Steenblik bereiken. Vóór de wei
rechtsaf tot komen we opnieuw op het asfalt
(Steenbliklaan) uitkomen. Hier wandelen we naar
links over tot aan het einde van het open
weidegebied bij KNP13. We blijven het asfalt volgen
naar rechts en ook met de bocht naar links. Zo
komen we aan een ringgracht, die midden in het
bos ligt met weer een folly. Het is het kunstwerk
Colombier van de Gentse architecten Robbrecht &
Daem, bestaande uit gestapelde blokken van Pietra
Grigia di Vicenze. Hier op de hoek bij KNP17 gaan
we naar rechts door het bos zuidoostwaarts en op
de T-splitsing aan het eind volgen we het asfalt
even naar links. Na de greppel meteen naar rechts
door het bos tot aan het open landschap. Naar
links komen we op de drukke Dongenseweg, waar
we naar rechts in de richting van Rijen bij
Restaurant Spijs en IJs het eindpunt van de
rondwandeling door Boswachterij Dorst bereiken.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina

3 Op pad in Boswachterij Dorst, 14 km

https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/op-pad-in-boswachterij-dorst/16539/qr=wzp


A
a
n
g
e
m

a
a
kt vo

o
r C

h
a
rle

s A
e
rsse

n
s

Op pad in Boswachterij Dorst, 14 km


