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Wandelroute 4. Vennenroute rechtsom
Het Mastbos
Het Mastbos (570 ha) is ruim 500 jaar oud. Daarmee is het
het oudste aangeplante naaldbos van Nederland. Het heeft
een rijk cultuurhistorisch verleden. Het bos overleefde
stormen, oorlogen, insectenplagen en kaalslag. Al tegen het
eind van de 19e eeuw genoot het Mastbos landelijke
bekendheid en trok het veel bezoekers. Tot 1925 reed de
paardentram over de statige Baronielaan tussen Hotel
Mastbosch en het centrum. De combinatie van horeca en
natuur sprak mensen uit alle lagen van de bevolking aan.
Veel welgestelden vestigden zich in de statige huizen aan
de rand van het bos. Vijfhonderd jaar na aanleg begint het
bos zich pas echt te ontwikkelen. Sinds 1899 wordt het
beheerd door Staatsbosbeheer.
Loop vanaf de bus op het pad aan de linkerzijde van de
Bouvignedreef rechtdoor richting het bos. Sla bij ANWB
Paddenstoel 22623 schuin linksaf richting Rijsbergen. Dit
pad is het Eeuwig Laantje.
Loop rechtdoor tot aan ANWB paddenstoel 22622 op de
Stouwdreef. Sla rechtsaf de Stouwdreef in. Sla meteen het
1e pad links in en loop rechtdoor tot aan de Langedreef.
Sla linksaf de Langedreef in en loop rechtdoor tot aan de
Heldreef.
Heldreef
De Heldreef loopt ongeveer oost-west door het Mastbos
van de Stouwdreef naar de Zevenlindendreef. De
verzamelaar van sagen en sprookjes Jacques Sinninghe zegt
in zijn Noord-Brabantsch sagenboek uit 1933 dat de naam
Hel wijst op een heidense begraafplaats. Hij noemt als
voorbeeld deze Heldreef. Volgens hem spookten hier
zwarte katten. De naam Heldreef hangt in werkelijkheid
waarschijnlijk samen met het woord helling; Hellende
dreef. De dreef begint in het midden van het bos en loopt
enigszins hellend af naar het lagere gedeelte tegen de
Overaseweg.
Sla rechtsaf de Heldreef in en loop rechtdoor tot de
driesprong met de Goordreef. Sla linksaf de Goordreef in,
houd links aan en loop rechtdoor tot de Frederiksdreef.
Frederiksdreef
Deze dreef is een van de weinige dreven in de bossen rond
Breda die rechtstreeks genoemd zijn naar een lid van de
Nassau- of Oranjedynastie. Prins Frederik was van 1840 tot
1881 de eigenaar van de bossen en domeinen rond Breda.
Prins Frederik had geen opvolgers en zijn domeinen
vervielen in 1881 weer aan de Staat. Prins Frederik richtte
de Koninklijke Militaire Academie op in Breda.
Hij is een aantal keer in Breda op bezoek geweest, in
verschillende functies: vanwege zijn betrokkenheid bij de
KMA, zijn functie in de Vrijmetselarij en omdat hij hier
eigendommen had.
Sla linksaf de Frederiksdreef in en loop (ruim 1 km) door
tot aan de Stouwdreef. Onderweg passeer je de
Zevenlindedreef, het Eeuwig Laantje en de Langedreef.
Loop bij de Stouwdreef rechtdoor. Je passeert een grote
vrijstaande eik.

Sla na het ven - bij wandelknooppunt 6 rechtsaf de Mastenlaan in. Dit pad loopt
tussen de twee vennen in. Ga bij de kruising met de Oude
Postbaan schuin rechtdoor de Schapendreef in.
Loop na ca. 1 km op de Schapendreef rechtdoor het
Vlonderpad op. Ga aan het einde van het Vlonderpad
rechtsaf. Je passeert een woning, een boerderij en een
slagboom. Ga bij de T-kruising rechtsaf, richting het water.
Bij de Y-splitsing rechts aanhouden. Blijf het pad langs het
water volgen; het ven ligt steeds aan je rechterzijde. Bij de
Y-splitsing rechts aanhouden. Ook bij de volgende Ysplitsing rechts aanhouden. Het pad maakt een bocht naar
links. Je laat het water achter je.
Volg het pad tot aan de T-splitsing (je passeert een aantal
kleine kruisingen) en sla hier linksaf. Dit is de Oude
Postbaan (geen naambord). Sla bij de vijfsprong bij ANWB
paddenstoel 21853/001 scherp rechtsaf. Dit is het Eeuwig
Laantje (geen naambord). Ga NIET de Goordreef op.
Eeuwig Laantje
Het Eeuwig Laantje is het voet- en fietspad dat diagonaal
door het Mastbos loopt van het noordoosten naar het
zuidwesten, van de Bouvignedreef naar de Marellenweg.
Het is een oud voetpad (van Breda naar Rijsbergen), maar
ook een belangrijk relict uit de tijd van de opkomst van het
toerisme aan het eind van de negentiende eeuw.
Volg het Eeuwig Laantje gedurende ca. 2 km rechtdoor.
Sla bij de vijfsprong met ANWB Paddenstoel 21835/001
het tweede pad links in. Dit is ook het Eeuwig Laantje
(geen naambord, wel paal met bordje met cijfer 7).
Bij ANWB Paddenstoel 21857/001 links aanhouden de
Stouwdreef in. Sla bij ANWB Paddenstoel 22622 het
eerste pad rechts in en sla meteen weer rechtsaf, langs
het ven.
Volg dit pad tot aan een grote kruising met zand en een
bruine Spinolapaal in het midden. Ga hier linksaf de brede
Duellaan in (geen naambord) en loop door tot aan de
asfaltweg (= Bouvignedreef).
Duellaan
De Duellaan is vernoemd naar het duel dat op 14 februari
1844 werd uitgevochten, nadat J.H. van Bolhuis zijn hoed
niet had afgenomen voor officier E.J. van Lidt de Jeude. Dit
conflict liep zo hoog op dat alleen een duel eerherstel kon
bieden. Van Bolhuis werd door een kogel in de hals
getroffen en overleed bijna onmiddellijk. Van Lidt de Jeude
werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, maar kreeg
gratie van de koning.
Sla voor de asfaltweg rechtsaf het zandpad op en loop
door naar het beginpunt van de route.

