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De Natuurpoorten zijn 
herkenbaar aan een grote 
stalen sleutel van 4 meter 
hoog. 

www.natuurpoorten.nl

Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Landgoed Wolfslaar 
maakt deel uit van het netwerk van 
Brabantse Natuurpoorten. Dit netwerk 
bestaat uit 31 locaties. Een Brabantse 
Natuurpoort is hét startpunt voor een 
prachtige fiets- of wandelroute in de 
natuur. Elke Brabantse Natuurpoort 
biedt een ruime parkeergelegenheid, 
een horecavoorziening en informatie 
over het natuurgebied en de fiets- en 
wandelroutes.

Benieuwd welke locaties nog meer 
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk 
bovenstaande kaart, scan de QR-code of 
kijk op www.natuurpoorten.nl.
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Ulvenhoutse Bos en Boerderĳ  Wolfslaar
Sommige stukken van deze boswachterij zijn zo´n 1000 jaar oud. Zulke 
oude bossen komen in Nederland bijna niet meer voor. Nabij Landgoed 
Wolfslaar ligt het Voorbos, een beek begeleidend bos met een zeer diverse 
flora en fauna. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Aai de lakenvelder koe, ga waterdiertjes vissen in de natuurtuin, leer hoe je 
een bijenhotel maakt of haal een wandel- of fietsroute bij het informatiepunt, 
Kortom, ervaar hoe bij Boerderij Wolfslaar buiten binnen komt. 
Meer informatie: www.wolfslaarbreda.nl

Fietsroute

Natuurpoort Landgoed Wolfslaar
Hét startpunt voor een prachtige fiets- of wandeltocht 
door de Baronie, dat is Natuurpoort Landgoed Wolfslaar. 
Wandel langs historische eiken in het Ulvenhoutse Bos, 
volg al fietsend de kronkelende rivier door het paradijselijke 
Markdal, of ervaar de serene rust van de Strijbeekse Heide. 
Maar ook het landgoed zelf is een pareltje: verken eens 
de tuinen van het statige landhuis, of laat je verwennen in 
het Koetshuis, het culinair hart van het landgoed; bezoek 
de Warmoezerij, de moestuin van weleer, opnieuw in 
volle bloei en groei. En heb je het te warm, neem een 
verfrissende duik in zwembad Wolfslaar. Meer informatie 
over Natuurpoort Landgoed Wolfslaar:
www.natuurpoorten.nl/wolfslaar en over het landhuis en 
koetshuis: www.wolfslaar.com

Het Tuinhuis van Charlotte
Even tot rust komen na een wandeling in het bos of een 
ontdekkingstocht op de boerderij, dat kan uitstekend 
bij Het tuinhuis van Charlotte. Dit gezellige, in 2018  
duurzaam gebouwde tuinhuis biedt een verse kop koffie 
met een stuk huisgemaakte taart of een lunch met 
streekproducten van het seizoen.
Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda
Tel. 076 - 529 89 67
www.hettuinhuisvancharlotte.nl
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Wandelroutes

 Door de Baronie van Breda (31 km)

 Rondje over d’n akker (900 m)
 Rondje over verharde paden (1,1 km)
 Cultuurhistorisch rondje (1,2 km)
 Grote ronde (2,2 km)

Deze fietsroute staat ook op Route.nl. Scan de 

QR-codes (bijvoorbeeld met de app van Route.nl) en 

bekijk de route op je telefoon.

De recreatieve routes in Brabant worden zorgvuldig onderhouden. Heb je 

opmerkingen of suggesties over de bewegwijzering of paden, geef dit dan door via 

info@routesinbrabant.nl of via tel. nr. 0800-4050050.


