Op pad langs Bredase landgoederen
Baronie van Breda
Deze rondwandeling voert ons ten zuiden van Breda door de Baronie van Breda in de
directe omgeving van Ulvenhout. Allereerst door het stroomgebied van het laagland
riviertje de Mark. Langs deze nog deels gekanaliseerde waterloop bereiken we door het
open landschap onder de A58 door het buurtschap Notsel. Vanhier steken we door naar
de bosrijke omgeving van een tweetal buitenplaatsen: Landgoed Luchtenburg en
Landgoed Hondsdonk. Langs de noordoostelijke rand van het Chaamsche Bosch
wandelen we door het buitengebied van het buurtschap Geersbroek naar het Landgoed
Anneville, met zijn opmerkelijk verleden. Ook de troetel eik, 'Boom van het jaar 2018' in
de middenberm van de A58 komt in beeld. Van hier leidt de wandeling ons langs de
oostkant van Ulvenhout door het Ulvenhoutsche Bosch terug naar het vertrekpunt.
Routebeschrijving
1. We vertrekken vanaf de St. Laurentiuskerk in het centrum van Ulvenhout. Staande met
de rug naar de kerk wandelen we naar recht door de Dorpstraat tot aan de eerste straat
aan de rechterzijde bij KNP26. Hier gaat de route rechtsaf (Pastoor Vermuntstraat). Deze
eenrichting straat richting de parkeerplaats Withof lopen we helemaal uit. Aangekomen
op de T-splitsing met Markdal gaan we naar links en volgen deze straat een tiental
meters tot aan de ANWB-paddenstoel. Hier slaan we rechtsaf en volgen het asfalt langs
de houtwal naar het riviertje de Mark. Bij de stuw aangekomen slaan we voor de stuw
linksaf en volgen op de oostelijke oever het pad langs de waterloop stroomopwaarts. We
negeren na goed 1,5 kilometer KNP53 en blijven de Mark volgen. Aan de overzijde van
het water hebben we nu zicht op het voormalige sanatorium en medisch centrum De
Klokkenberg. Dan bereiken we het tunneltje onder de A58, waar de route met een bocht
onder de snelweg doorgaat. We komen nu bij KNP44 aan een asfaltweg
(Daesdonkseweg).
2. We volgen deze Daesdonkseweg naar links tot aan de T-splitsing met de Notselseweg,
Rechtsaf gaat hier onze route over de klinkers door het even verderop gelegen
buurtschap Notsel met een twintigtal huizen. We wandelen de Notelseweg helemaal uit
tot we op de Strijbeekseweg met vrij liggende fietspaden uitkomen. Hier steken we over
en kiezen voor de route rechtsaf. Direct achter het bedrijfspand aan onze linkerzijde slaan
we linksaf. Het asfalt gaat over in een zandpad. Naar links volgen we de groengele
markering van het wandelroutenetwerk door een bomenlaantje. Op een zandpad met
fietspad (Heistraat) aangekomen steken we recht over en volgen het pad met aan de
rechterzijde open landschap tot aan de T-splitsing met een bospad. Hier gaat onze route
rechtsaf en we hebben aan onze linkerzijde de Kruisvijver, gelegen op de grens van
Landgoed Luchtenburg en Landgoed de Hondsdonk. We passeren een majestueuze
beukenboom en blijven op het bospad tot we KNP52 bereiken. Hier vinden we aan de
linkerzijde midden in het beukenbos nog een vijver liggen met ernaast haast verscholen
een vervallen ijskelder. De moeite waard hier even het bos in te lopen!
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3. Bij KNP52 slaan we linksaf en wandelen verder over de onverharde weg (Hondsdonkse
Weg). We zijn nu midden op Landgoed Hondsdonk. We volgen deze onverharde weg en
passeren aan onze linkerzijde een ven en verderop opnieuw de Kruisvijver. De route
voert ons langs De Werkhoef. Met de bocht naar rechts door een bomenlaantje hebben
we in zuidelijke richting over de weilanden zicht op het Huis Hondsdonk. Op een kruising
van bospaden aangekomen kiezen we voor het groengele gemarkeerde bospad rechtuit.
(Hier verloopt ook de markering van het Grenslandpad!) Opletten: niet naar links of rechts
aanhouden! Aan het einde van dit pad komen we uit op de drukke Chaamse Weg van
Ulvenhout naar Chaam. Hier oversteken en even naar links. We nemen het pad naar
rechts achter het afsluithek en passeren nu de Chaamsche Beek. We negeren de paden
aan de rechterzijde en nemen het eerste pad naar links. We wandelen langs de
noordwestrand van het Chaamsche Bosch langs weilanden met houtwallen. Het pad
buigt af naar links en gaat over in asfalt. Aan het einde van deze weg bij het
kassencomplex komen we op de Valkenburgseweg bij KNP51, waar we even naar rechts
afslaan. Voor de bomenrij aan de linkerzijde slaan we linksaf en volgen de grasbaan
achter de bebouwing door tot we op de Geersbroekseweg uitkomen. Hier gaat de route
rechtsaf over de Klinkerweg tot we aankomen bij KNP36, waar we naar rechts de
verwijzing naar Koetshuis Anneville volgen.
4. Langs het afsluithek komen we op Landgoed Anneville. De Annevillelaan brengt ons tot
bij de villa met koetshuis, die vooral bekend is uit de laatste maanden van WOII als na de
bevrijding van Zuid-Nederland Anneville het verblijf is van Z.K.H. Prins Bernhard, die zijn
hoofdkwartier in Breda heeft, en daarna zes weken de residentie van H.M. Koningin
Wilhelmina wordt. Over het landgoed leidt de route ons naar links en rechts tot we na het
toegangshek tot Landgoed Anneville bij KNP81 het landgoed verlaten. Rechtsaf
wandelen we over het asfalt tot we boven op het viaduct met de A58 komen. Naar rechts
zien we op een 10-tal meter in de middenberm van de snelweg een iconische, meer dan
180 jaar oude inlandse eik staan, die 'Boom van het Jaar 2018' is geworden. De rest van
eiken heeft bij de aanlag van de A59 moeten wijken! Onder aan het viaduct slaan we
rechtsaf het klinkerpad in om dan in de bocht linksaf het voetpad te nemen. Door een
bomenlaantje en open terrein bereiken we de bebouwing van Ulvenhout aan de
Kraaijenbergsestraat. Rechtsaf wandelen we deze straat helemaal uit tot aan de
Geersbroekseweg. Hier gaat de route scherp naar links. We bereiken even verderop
Auberge De Fazanterie. Hier op de kruising van de Huisdreef, St. Annadreef en
Kerkdreef bij KNP29 gaat onze route inksaf over de Kerkdreef. Op de Kerkdreef passeren
we KNP30 en KNP28 om na ongeveer 500 meter met de bocht naar rechts voorbij aan
KNP3 rechtuit de Torendreef te blijven volgen tot aan KNP2. Op dit kruispunt van paden
slaan we linksaf. Bij de huizen links even naar rechts en dan direct naar links komen we
uit op het plantsoen van de Bladerstraat. De Bladerstraat helemaal uitlopend en alle
zijstraten negerend komen we in het centrum van Ulvenhout. Rechts zien we de St.
Laurenskerk, startpunt van onze rondwandeling.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
15 km
Start- en eindpunt
St. Laurentiuskerk
Dorpstraat 42
4851 CM Ulvenhout

Openbaar vervoer
Bus 132 Arriva
Breda ? Baarle-Nassau
Bushalte Dorpsplein
4851 AG Ulvenhout
Parkeren
Centrum Ulvenhout
Withof
4851 AG Ulvenhout
Horeca onderweg
oUlvenhout heeft een aantal horecagelegenheden in het centrum.
oUitspanning De Fazanterie, Sint Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout
oOp enkele punten onderweg zijn banken en picknickplaatsen ingericht.

