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Zo direct na de carnavalsdagen in Theebui-
kenland met nog de stampende muziek in de 
oren zoeken de trouwe wandelaars van Se-
niorenvereniging Loon op Zand op Aswoens-
dag de stilte op voor een stevige dagwan-
deling. Het wordt een rondje om de "Troetel 
Eik" in de omgeving Ulvenhout, een wandeling 
van Charles, die journalist en fotograaf Max de 
Krijger voor het Dagblad van het Noorden half 
november heeft gepubliceerd. De weersvoor-
spelling voor deze dag is onbetrouwbaar maar 
dit schrikt slechts een enkeling af. Zo melden 
zich 17 personen voor vertrek bij De Wetering. 
Zonder problemen rijden we naar Ulvenhout, 
waar we in het centrum fris van start gaan 
voor een rondwandeling ten zuiden van Breda 
door de Baronie van Breda in de directe om-
geving van Ulvenhout. Allereerst voert de rou-  

te door het stroomgebied van het riviertje de Mark. Dan steken we onder de A58 door naar het de 
buurtschap Notsel en komen verderop in de bosrijke omgeving van het Landgoed Luchtenburg en 
Landgoed Hondsdonk met zijn majestueuze eeuwenoude beuk en een aan het zicht onttrokken ver-
laten ijskelder. Langs de randen van het Chaamsche bosch en door het buurtschap Geersbroek be-
reiken we het Landgoed Anneville. Hier besluiten we toch eerst even af te wijken van de geplande 
route. Het is immers op dit middaguur tijd om koffie te drinken. Gasterij De Fazanterie is immers vlak-
bij en ze rekenen er op ons bezoek! Na deze pauze keren we terug naar Landgoed Anneville met zijn 
statige lanen. Dan komen we aan het viaduct over de A58 waar de troetel eik, “Boom van het jaar 
2018” in de middenberm van de snelweg dominant in beeld komt. Tijd voor een foto!  Op het laatste 
traject komen we nogmaals voorbij Gasterij De Fazanterie en door het Ulvenhoutsche bosch keren we 
terug naar het centrum van Ulvenhout. We sluiten de wandeling af met een gezellige nazit bij Lunch-
room de Uitdaging. 
 

 
 
 
 
 
 

 


