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+ 6,5 km
+ 1,5 uur



Welkom, hier aan de zoom van het woud bij Bos & Co. 
‘Hét ideale startpunt voor heel veel lekkere buiten-
activiteiten’. Zo omschrijven de uitbaters hun prachtige 
etablissement, gelegen aan de bosrand van Boswachterij 
Dorst. 

En met recht, Bos & Co is gelegen aan een uniek 
na tuu rgeb ied  me t  een  we l  hee l  e i genaa rd ige 
geschiedenis. Je kunt hier tal van wandel of fietstochten 
starten of een uitdagend mountainbikeparcours rijden. 
Zelfs de kunst is hier vertegenwoordigd. Maar wie kan 
zich voorstellen dat op deze plek ooit een groots legerkamp 
heeft gestaan? 

Bos & Co



Deze tocht brengt je langs de volgende punten:
1. Bos & Co
2. Bosgeesten
3. Boeventuig
4. De schrik van de Baronie
5. De weduwe Leenaars
6. Brandbrieven
7. Honderd Bunderweg
8. Het einde van A. van C.
9. Het leger in
10. De schat

Start en eindlocatie:
Bos & Co
Vijf Eikenweg 56
4903 RK Oosterhout
0161-700211
info@bosenco.com
www.bosenco.com
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Voor je op pad gaat!

-  Let goed op het verkeer. 
-  Neem afval mee terug en werp het bij het  
 restaurant in de vuilnisbak. 
- Laat niets in de natuur achter, verniel niets en blijf
 op de paden. Zo kunnen na jou, ook vele anderen   
 van deze tocht en dit gebied genieten!
- Voor alle legendetochten zijn de voorwaarden van   
 toepassing, zoals op onze website vermeld. 
 Lees de voorwaarden >>>

Je leest de route en de tekst als één verhaal. Maar voor 
de duidelijkheid staat er bij de routebeschrijvingen 
telkens dit symbool en zijn de routebeschrijvingen 
cursief gedrukt.

Download hier de route op je telefoon. Mocht onderweg 
de verbinding wegvallen, dan blijft je toegang houden 
tot de routebeschrijving.

We maken tijdens deze tocht voor een deel gebruik van 
knooppunten aangeduid met gele pijltjes. Soms wijken 
we daarvan af.

Wij wensen je veel legendarisch genoegen op deze tocht 
door die prachtige Boswachterij Dorst!

-

TIP!TIP!

Wat instructies en afspraken

http://www.legendejagers.nl
https://www.legendejagers.nl/info/voorwaarden.pdf


1. Op weg

Weet je zeker dat je deze tocht aandurft? Boswachterij 
Dorst lijkt zoals veel andere gebieden in Brabant dan 
wel een mooi bos, met fraaie waterpartijen. Maar schijn 
bedriegt. Wie zou namelijk zeggen dat je deze tocht 
begint op een plek waar lange tijd helemaal geen 
bomen groeiden, maar een gigantisch legerkamp was 
opgeslagen? En waar de bossen wel oud zijn, houden 
zich daar nog altijd de rovers van weleer schuil? Niet 
alleen rovers, maar naar men zegt ook bosgeesten.
Voor wie werkelijk angstig is aangelegd. Als je het niet 
vertrouwd, hou dan je vingers gekruisd… dat is een goed 
afweerteken op penibele momenten. Of knoop twee stukjes 
hout van verschillende bomen, kruislings aan elkaar en 
draag dat om je nek.

Ga naar het parkeerterrein 
Ga linksaf over het veld het bos in
Rechtsaf (Dit pad slingert door het bos)
Richting knooppunt 47 (je passeert een klaphek)



2. Bosgeesten

Misschien wel het meest gevaarlijk zijn de bosgeesten. 
Kijk om je heen… zeer waarschijnlijk zie je niets dan 
bomen, struiken, varens… maar bosgeesten? Nee!
Feit is dat ze jou wél kunnen zien. Verscholen in hun 
uiterst verfijnde vermommingen slaan ze jou op ditzelfde 
moment gade.

En let eens op de vele, vreemd gevormde stronken. Vele 
bosgeesten kunnen zichzelf korte tijd veranderen zodat 
zij op bomen en struiken lijken. 

Of zij vermommen zich in een jas die helemaal 
op gaat in de stucturen van boombast of het 
gevallen blad op de bosbodem zijn ze voor jou 
onzichtbaar. 
Pas op! Eén misstap en ze nemen je te grazen.



Bosgeesten zijn grillig van aard. De 
meesten hebben het niet kwaad met 
je voor. Maar voor elke gunst vragen 
zij iets retour. Voor je het weet zit je 
voor je leven vast aan een bosgeest. 
Neem nou de Leprechaun. Afkomstig 
van Ierland, maar ook wel hier 
bekend, biedt hij de wandelaar zijn 
dienst aan om veters op de juiste wijze 
te strikken. Velen maken dankbaar 
gebruik daarvan en ontdekken pas later 
welke belofte zij hebben gedaan. Het is 
louter ijdelheid om aan te nemen dat 
dat jou niet zal overkomen. Want je 
gaat gegarandeerd voor de bijl zodra 
je zo’n bosgeest in de ogen kijkt!

Blijf het pad volgen richting knooppunt 64
Je komt bij het klaphek. Maar ga hier niet doorheen
Je hebt hier een overzicht over de vlakte
Volg het pad en blijf buiten de omheining.



Boswachters en andere autoriteiten zijn hard nodig hier. 
Bossen zijn van oudsher de streken waar bandieten zich 
eenvoudig schuil konden houden. Kijk maar eens goed 
om je heen. Daar in de struiken waar het duister is als in 
de nacht, daar zou je makkelijk een hut kunnen bouwen 
om je schuil te houden.
Vroeger kende ook de streek rond Oosterhout een hard-
nekkige bende struikrovers of, zoals men ze wel noemde, 
baanstropers. Zij hielden zich graag schuil in de bossen 
om van daaruit reizigers te overvallen en hen te ontdoen 
van hun kostbaarheden of zelfs hun leven!

Vanaf de achttiende eeuw leefde de criminaliteit in 
deze streken, rechtevenredig met de armoede op. 
Vele bandieten werkten samen in beruchte bendes als 
de Bende van de Witte Veer in Raamsdonksveer. De 
Zwartmakers kwamen vanuit Gelre (nu Gelderland) naar 
Brabant afgezakt en natuurlijk werd Limburg onveilig 
gemaakt door de fameuze Bokkenrijders. In het zuiden, 
rond Aalst had je de Bende van Jan de Lichte. Kortom 
Brabant leek in die tijd wel een broeinest van duistere 
figuren.

3. Boeventuig



4. De schrik van de Baronie

\Maar deze streek, beste mensen, kende wel een héél 
verdorven creatuur. Zijn hart was zwart als gal, zijn 
geweten vol van haat en zijn einde zou gruwelijk zijn.
Zijn naam was Adriaan van Campen alias...

‘De schrik van de Baronie’



Dit pad gaat door het bos tot knoopunt 65
Ga hier linksaf het André Mullerpad in, genoemd naar een 
van de eerste boswachters van dit gebied. 

Gelukkig, er zijn dus mensen die deze bossen in de 
gaten houden. Maar niet in de tijd waarover wij spreken.

Adriaan van Campen kwam uit Baarle-Nassau. Zijn 
leven was niet gemakkelijk. Hij had het niet breed. En 
dat met een gezin dat zeven kinderen telde. Adriaan 
had baantjes als varkens – of schapenhoeder, maar in 
geen enkele betrekking hield hij het lang vol. 

Dit pad komt uit op een langgerekte strook open gebied.
Kijk hier gerust even rond want het is een fraai uitzicht.



5. De weduwe Leenaars

Toen sloeg het noodlot toe. Adriaans moeder beteken-
de veel voor hem. Maar toen de huisbaas, de Weduwe 
Leenaars haar uit haar huis wilde zetten en Adriaans 
moeder korte tijd later plotseling overleed, knapte er 
iets bij Adriaan. Hij schreef een brief die hij met een 
mes op de deur van de huisbaas pinde.

Morgennacht. Vierhonderd gulden achter de 
oude wilg, anders gaat je hoeve in vlammen op.’

En de vierhonderd guldens... die werden betaald.

Keer terug het bos in en ga na ongeveer 40 meter linksaf
Naar knooppunt 66
Bij knooppunt 66 ga je linksaf
Je komt weer op de vlakte met zand en heide
Voor je doemt een grote zandheuvel op met grote stronken 
van dode bomen. 



6. Brandbrieven

Rechts van je zie je de Leemputten waaruit lang geleden 
klei gewonnen werd voor de lokale steenfabrieken.
Zoek een plekje op één van de bankjes zodat ik je verder 
kan vertellen van de trieste lotgevallen van Adriaan van 
Campen.

Adriaan merkte dat hij met deze brandbrieven makkelijk 
een aardig centje in de wacht kon slepen. Her en der 
werd er gedreigd en betaalde men niet, dan was Adriaan 
niet te beroerd om de hoeve in kwestie in brand te ste-
ken. Al snel zat de angst er goed in. ‘Wie zou toch die 
duivel zijn die tot dergelijke, gruwelijke zaken in staat 
was?’



Dit kon niet blijven duren. Adriaan werd onvoorzichtig en 
versprak zich eens tegen zijn buurman die hij ook had 
getrakteerd op een brandbrief. ‘Zo buurman? Wat hoor 
ik? Ook een brandbrief gekregen?’ 

De buurman die niet bepaald van eergisteren was, kreeg 
argwaan. Hoe kon Adriaan weten dat hij een brandbrief 
had gehad? Hij had het immers niemand verteld. Daarom 
informeerde hij direct de schout en die trok zijn plan...

Adriaan werd met een smoesje naar Breda gelokt. 
Toen hij op de brug over de gracht staande werd ge-
houden, was het te laat. Adriaan greep zijn pistool, 
schoot in het rond en dook vervolgens in de gracht. Hij 
was echter een slecht zwemmer en zo kwam het dat 
hij toch nog ingerekend werd. Daar zat hij dan, in de 
kerkers van Breda, te wachten op het oordeel dat men 
over hem zo vellen.



7. Honderd Bunderweg

Het wordt tijd om verder te gaan. 
Ga linksaf en volg het fietspad richting knooppunt 69 
Je loopt nu door een licht bos van berken, heide en bosbes
Bij knooppunt 69 ga je linksaf de ‘honderd-bunderweg’ in.
Kies voor het wandelpad, dichter langs de vijver in plaats 
van het fietspad

Waar zou de naam Honderdbunderweg vandaan komen? 
Een bunder is iets meer dan een hectare (een stuk land 
van 100x100meter). Honderd bunder is een groot stuk 
grond…misschien iets voor een grote legeroefening?

Aan je linkerkant zie je de vijvers met de welluidende naam 
Het Wachter Water.
Deze naam is gegeven door het IVN als onderdeel van 
natuureducatieprogramma Het Bewaarde Land.

Wie ooit Tolkiens magistrale werk ‘In de Ban van de 
Ring’ heeft gelezen weet dat de Wachter in het water 
een enorme octopus is die de poorten van dwergenstad 
Mor ia  bewaakt .  Wi j  wi l len je ,  in  het  kader  van 
a l le  natuurgeesten, dan ook waarschuwen bij slechts 
de minste rimpeling in het water je haastig uit de voeten 
te maken.



8. Het einde van A. van C.

Volg het pad totdat je rechtsaf een groot pad in kunt.
In de luwte van het bos maken Brengen we je het laatste 
deel over de lotgevallen van Adriaan van Campen.

De laatste adem van Adriaan van Campen. Hij had inmid-
dels voor ruim 5400 gulden buitgemaakt met brandbrie-
ven. Uit angst voor martelingen gaf hij dit zonder meer 
toe. Hij gaf de schuld de bosgeesten. Ja, iedereen was 
het erover eens; deze man verdiende een harde straf. 
Hij werd dan ook op 17 april 1787 op 41 jarige leeftijd 
geradbraakt. Een straf die te wreed is om tijdens een 
wandeling te beschrijven. 
Wat radbraken is, kun je zelf hier nalezen… als je dat zou 
willen. Wees gewaarschuwd. Dit is geen informatie voor 
mensen met zwakke magen of een hoog inlevingsvermogen. 

Nu het brandbrievenmysterie opgelost was, besloot 
men het geld uit zijn huisje te gaan halen… maar daar 
trof men niets aan. Noch zijn vrouw, noch zijn kinderen 
wisten iets van de schat van Adriaan van Campen.

Je mag zelf kiezen. Neem het eerste, tweede, derde, 
vierde of vijfde pad linksaf en ga aan het einde rechtsaf.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radbraken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radbraken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radbraken


9. Het leger in

Dit bos is opgedeeld in rechte stroken. Vreemd? Nee hoor. 
Want dit deel van het bos was omstreeks 1732, veertien 
jaar voor de geboorte van Adriaan van Campen, een  
legeroefening. 
Steek de Kurassiersweg over.
Loop recht door.

De Kurassiersweg. Dat betekent dat we op het legerkamp 
zijn aangekomen.
Dat was me wat zeg in 1732. Het was hoogtijd dat de 
legers weer eens wat oefening kregen. Op zes september 
1732 kwamen 11.000 soldaten, vierentwintig eskadrons 
cavalerie, dertien bataljons infanterie, vijftien kanonnen, 
twaalf drieponders, drie twaalfponders en dertien pontons 
in actie.

Van heinde en verre kwamen de toeschouwers om dit 

Afbeelding Rijksmuseum Amsterdam



machtsvertoon te aanschouwen. Maar het weer zat niet 
mee. Het heideveld werd één grote modderpoel. Daarbij 
kwam ook nog eens dat de toeristen uit het noorden van 
het land vast kwamen te zitten met hun koetsen. Deze 
hadden een smallere spoorbreedte dan de Brabantse 
karrensporen. Dus menige stormloop kon pas doorgang 
vinden als de koetsen losgetrokken waren.
De lokale bevolking vaarde er ondertussen wel bij. Tussen 
de vele legertenten werd gegokt, gehandeld en weldra 
had geen dorpeling nog een zilverstuk op zak. Het was 
enkel goud dat er klaterde.

Veel van deze rijkdommen zouden achtergebleven zijn 
in de modder van het legerkamp en op die vermeende 
schatten kwam Adriaan van Campen af. Zo zijn we het 
cirkeltje weer rond. Laten we teruggaan! Het is genoeg 
geweest.



10. De schat

Neem het tweede pad linksaf en vervolgens weer links. 
Het eerstvolgende pad rechtsaf en je bent weer bij Bos & Co

Maar wacht… Hoe zit het nou met die schat van Adriaan 
van Campen? Waar woonde deze doortrapte bandiet… 
in de bossen? En als zelfs zijn eigen vrouw en kinderen 
niets wisten van de schat die hij bijeengeroofd had, waar 
zou deze zich dan bevinden?
We weten het niet zeker. 

Maar toen de heren Bos & Co zich hier vestigden vonden 
ze een vreemde nis in de muur van de hal. En daarin zat 
een brief…

Misschien moet je maar eens gaan kijken.
 



Stichting Legendejagers
Dit is één van de vele legendetochten, gemaakt door 
Stichting Legendejagers. Zij bieden meer tochten, boeken, 
belevingstochten, vertellerijen en andere activiteiten 
met legendes, sagen en geschiedenis in de hoofdrol. 
Kortom ga voor avontuur naar www.legendejagers.nl
legendejagers@gmail.com / 06-28352142 

© 2021 Stichting Legendejagers

Bos & Co.
Bos en Co, restaurant en tevens een perfecte uitvalsbasis voor 
tal van activiteiten. Fietsen, wandelen, mountainbiken, kunst kij-
ken, vergaderen, bruiloften of condoleances... je kunt voor dit 
alles terecht bij Bos & Co.
Naast de baroniepoort is Bos & Co tevens de locatie van een 
Natuurpoort. Ook dat kenmerkt de aanwezigheid van natuur en 
natuurbeleving.
www.bosenco.com

Streeknetwerk 
LandStad De Baronie
Streeknetwerk LandStad De Baronie streeft naar een vitale 
stad-landrelatie en een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving.  
Het motto is: samen werken aan een streek waar het voor 
bewoners en bezoekers goed toeven is. Het streeknetwerk 
genereert in samenwerking met partijen uit de regio activiteiten 
en projecten die daaraan bijdragen. Kijk voor meer info op:
Baroniepoorten: www.baroniepoorten.nl
Streeknetwerkorganisatie: www.landstaddebaronie.nl
Op pad in de Baronie: www.magievandebaronie.nl

Staatsbosbeheer
Boswachterij Dorst is eigendom van Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl

Deze tocht werd je
aangeboden door:
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