
HOU VAN ’T GOEIE LEVEN IN DE BARONIE!

TOP 8: ONTDEK 
DE MOOISTE 
WANDELINGEN IN 
BRABANT
Ontdek al wandelend het groene gebied tussen Breda, Tilburg en de Belgische grens. Speciaal voor 
wandelaars zijn we op pad gegaan en hebben we acht verschillende en zeer gevarieerde wandelroutes 
samengesteld, die je écht gelopen moet hebben. Nergens vind je zoveel variatie in landschappen als in dit 
stukje van Brabant. Onze acht favorieten (8-14 km) op een rij:

ADVERTORIAL

DE PRACHTIGE REGTE HEIDE BIJ GOIRLE.
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BELEEF ECHT EEN STUKJE AUTHENTIEK BRABANT! 

OOG IN OOG MET 
VERRASSENDE KUNST IN 
UITGESTREKTE BOSSEN
13,1 KM – RIJEN/DORST
Lopend door uitgestrekte bossen sta je plot-

seling oog in oog met kunstige bouwwer-

ken. Deze follies laten je verrassen en doen 

een beroep op je gevoelens. De route laat je 

tevens kennismaken met het prachtige geva-

rieerde landschap van Boswachterij Dorst. 

STATIG MASTBOS, 
VLONDERPAD DOOR 
KWETSBARE NATUUR EN HET 
MARKDAL
12,6 KM – BREDA
Of wat dacht je van een wandeling door 

het statig Mastbos met haar eeuwenoude 

bomen, indrukwekkende lanen en mooie 

doorkijkjes? Bewandel het mooie vlonder-

pad door kwetsbare natuur, bekijk de tuinen 

van kasteel Bouvigne in Breda en geniet van 

het mooie Markdal.

LANDGOEDEREN, HEIDE EN 
STIL BOERENLAND
14 KM – CHAAM
Het Noord-Brabantse beekdalenlandschap 

is rond Chaam misschien wel op haar 

mooist. Landgoederen, vochtige weiden, 

talloze beekjes, heide en stuifzand en stil 

boerenland. Ontdek tijdens het wandelen 

van deze route het prachtige vennenge-

bied het Ossengoor en loop over eeuwen-

oude handelswegen. Beleef echt een stukje 

authentiek Brabant! 

UITGESTREKTE BOSSEN, HET 
OSSENGOOR EN OUDE WEGEN 
13,5 KM – GILZE
Gilze is een van de oudste dorpen van 

de Baronie van Breda. In de Tweede 

Wereldoorlog kreeg het dorp het zwaar te 

verduren, vanwege bombardementen op 

het nabijgelegen Duitse vliegveld. De kerkto-

ren werd in 1944 opgeblazen en de spits is 

nooit meer opgebouwd. Deze rondwandeling 

loodst je door de landerijen rondom het dorp 

en door de Chaamse Bossen.

LANDGOEDEREN EN DE REGTE 
HEIDE
11 KM – GOIRLE
Kloosterlingen, smokkelaars, grenspalen. In 

het land van de landgoederen is de geschie-

denis zichtbaar aanwezig. Op deze route 

wandel je over drie landgoederen, elk met 

zijn eigen karakteristiek: Nieuwkerk, D’n 

Ooievaarsnest en De Hoevens. Akkers met 

traditionele gewassen, een schaapskudde 

op de heide, statige lanen, uitgestrekte bos-

sen, heidevelden, drassige weilanden en het 

beekje De Leij meandert er rustig door heen.

HISTORISCH OMMETJE 
KWAALBURG
12,6 KM – ALPHEN
Ontdek het historisch ommetje Kwaalburg 

in Alphen. De omgeving van Alphen is een 

waar wandelparadijs. Afwisselend, kleinscha-

lig, bossen, beschut en weids tegelijk. De 

geschiedenis gaat ver terug, getuige de graf-

heuvels. De Romeinen passeerden hier via 

hun heerbaan van Antwerpen naar Nijmegen, 

waarvan het traject nog zichtbaar is. 

AL SMOKKELEND DE GRENS 
OVER
8 KM – STRIJBEEK
Of ga al smokkelend de grens over in 

Strijbeek. Op deze route slopen vroeger de 

smokkelaars met gevaar voor eigen leven 

door de bossen, om goederen en per-

sonen illegaal de grens over te brengen. 

Tegenwoordig kun je er heerlijk wandelen. 

Het is alsof de natuur op deze plek stil is 

blijven staan; een authentiek stuk Brabantse 

natuur. Een van de mooiste wandelroutes die 

je zeker gezien moet hebben!

SCHIEREILAND IN BELGIË, 
BEEKDAL VAN HET MERKSKE
11,5 KM – CASTELRÉ
Net over de Belgische grens, kom je bij 

het schiereiland in België, het Beekdal van 

het Merkske. Een stukje Nederland met 

Belgische noorder- én zuiderburen! De gren-

zen zijn meanderende beekjes, die onaan-

getast zijn. Hier heeft de tijd stil gestaan. Je 

komt op deze route tot rust in het kleinscha-

lige landschap, waar de stilte overheerst. Het 

Merkske is een van de fraaiste beken van 

Nederland en Vlaanderen.

DE TUINEN VAN KASTEEL BOUVIGNE ZIJN PRACHTIG OM 

ONDERWEG TE BEKIJKEN.

OP DEZE ROUTE IN STRIJBEEK SLOPEN VROEGER DE SMOKKELAARS 

DOOR DE BOSSEN. NU KUN JE ER HEERLIJK WANDELEN.

Alle informatie vind je terug op 

www.toerismedebaronie.nl

Volg ons ook op Facebook en 

Instagram. Laat ons jouw ervaring 

weten!
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