• ANWB Wandelroute
samen met Pedigree®

Chaam

4,5 – 12 km

• bos, water en grasland

De ‘wolven’ zijn los in de bossen van Breda. Dit is de titel van de folder van Staatsbosbeheer, waarin de prachtige
bossen in de omgeving van Breda beschreven staan waar hond en baas lekker kunnen wandelen. Het grootste
losloopgedeelte ligt in de Boswachterij Chaam, met zijn uitgebreide naaldbossen met verrassende doorkijkjes naar
het omringende land. Vennen, slootjes en poeltjes verleiden tot stilstaan om de libellen te bewonderen.

In het gebied zijn wandelingen uitgezet door Staatsbosbeheer. Allemaal worden ze aangegeven door middel

van gekleurde paaltjes. Door de verschillende routes te

combineren, ontstaat een wandeling van een kleine 12 km.
U kunt de wandeling met 3,5 km inkorten (gele route).

Routebeschrijving
Volg de blauwe route vanaf de parkeerplaats aan de

Huisdreef. Af en toe krijgt u een mooi doorkijkje naar de
maïsvelden

• Na zo’n 2 km komt u bij het Putven. Een gro-

epje ganzen heeft zijn intrek genomen op het eilandje.

• Houd het ven aan uw linkerhand. Volg blauw en rood naar
L op het brede zandpad • RD waar de rode en blauwe paaltjes
teruggaan naar het ven • Na 20 m R Houd R aan en negeer
alle zijpaden. • Door de bomen aan uw linkerhand ziet u
een gebouw: Stayokay 1. Hier kunt u terecht voor een kopje

• Informatie

Toegankelijkheid

gehele jaar

Horeca

Stay Okay: niet altijd open

Bewegwijzering
Bijzonderheden

grotendeels
wandelkaart Baronie van Breda SBB

• Startpunt

A58, afslag 14 (Ulvenhout/Chaam); richting Chaam;

in Chaam richting Gilze (Gilzeweg); na ca. 2,4 km rechtsaf
bij bord van Staatsbosbeheer, na huisnummer 50. De
Huisdreef uitrijden tot parkeerplaats.

koffie. Dit kan alleen op het terras in de zomerperiode, want
honden zijn niet toegestaan in het gebouw. In verband met

de loslopende kippen en gasten die niet zo gesteld zijn op een
hond, moet de hond aangelijnd zijn

• Let op: de volgende

kruising is met een verharde weg (achter de afsluitboom).
Steek deze over

• 1e R. Volg nu de witte paaltjes tot het

informatiepaneel waar de gele route start 2.

• Volg de gele route (3,5 km) helemaal. In de zomer komt

u langs een mooie bloemenweide. In het najaar treft u hier
fraaie paddestoelen aan

• Aan het einde van de gele route

komt u weer uit op het verharde weggetje dat L naar de
parkeerplaats terugloopt
Legenda
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B weg
verharde weg
wandelpad
fietspad
hek
hoogspannings masten
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museum

gemaal

tramhalte

begraafplaas

• Op de T-splitsing achter het

info-paneel gaat u R, dus niet de startrichting van de witte
route)

• Met de bocht mee naar L en RD over het veld met de

heuvels

• Aan het einde van het veld L en RD • Steek de verharde
weg over; u ziet al een rood paaltje • RD, volg de rode route.
U passeert de Stayokay aan de achterzijde. Blijf rood volgen

• R (blauw paaltje) • Kruising L (blauw gaat
• kruising 2e L (blauw en rood/wit) • Negeer pad
van rechts en ga op T-splitsing L (blauw gaat rechts) • direct
R • Op T-splitsing met fietspad R • 1e L • 2e L; een smal
paadje het naaldbos in • Aan het einde R, volg de blauwe
tot het Putven
rechtdoor)

route in tegengestelde richting tot de parkeerplaats.

