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Deze route leidt je door de lommerrijke weelde van 
De Baronie van Breda en wordt je aangeboden 
door LandStad De Baronie. 

Streeknetwerk LandStad De Baronie heeft enkele 
prachtige locaties gemarkeerd. Deze zijn van 
bijzondere waarde zijn als het gaat om: 

cultuurhistorie 

natuur 

streekproducten 

Cittaslow (duurzaamheidskeurmerk).   

Elke Baroniepoort is gesitueerd op een locatie met 
parkeergelegenheid en horeca. 

Meer informatie: www.landstaddebaronie.nl

LANDSTAD 
EN DE BARONIEPOORTEN

http://www.landstaddebaronie.nl


Bij elke baroniepoort kun je even uitrusten. Maar 
wat is er mooier dan onder het genot van een 
hapje of drankje te luisteren naar de legendes of 
sagen die in de streek hebben plaatsgevonden.

Met je smartphone kun je bij elke baroniepoort 
luisteren naar deze prachtige verhalen. In de tekst 
wordt de link tot deze verhalen aangeboden via dit 
ikoontje. 

De verhalen zijn vormgegeven en verteld door de 
Legendejagers. Zij kammen Brabant uit op zoek 
naar de oude verhalen en brengen die op uiteen-
lopende manieren bij een breed publiek, met tochten, 
spellen, workshops, kampementen of vertellingen.

Meer informatie: www.legendejagers.nl

Verhalen en legendejagers

http://www.legendejagers.nl


Beleef De Baronie van Breda op unieke wijze door 
van Baroniepoort naar Baroniepoort te trekken. Je 
volgt eenvoudig de bekende groen-witte bordjes 
van de knooppunten die in de tekst staan aange-
geven. 

Voor je op weg gaat kun je het best de route 
downloaden via onderstaande sites:

www.landstaddebaronie.nl

www.legendejagers.nl.

Instructies

http://www.landstaddebaronie.nl
http://www.legendejagers.nl.


Fiets/voetveer Terheijden

Het fiets/voetveer over de Mark bij Terheijden vaart 
van april tot en met oktober. De overtocht kost 1,- 
voor een volwassene. 
Klik hier voor actuele informatie en afvaarten.
Voor het ‘winter’seizoen hebben we een alternatie-
ve route aangegeven.

De route

Je bepaalt zelf in welke volgorde je rijdt, waar je 
start en waar je de tocht beïndigt. 

Deze lange route is op te delen is in 8 fraaie deel-
routes. 

Rij je met de auto? Dan kunt je de adressen of 
postcodes invoeren in het navigatiesysteem. Kies 
er daarbij voor om snelwegen te vermijden. 

Instructies

https://www.voortuinvandebiesbosch.nl/fiets-en-voetveer-t-markpontje/
https://www.voortuinvandebiesbosch.nl/fiets-en-voetveer-t-markpontje/


't Pannehûske 
Achtmaal

Herberg ‘t Pannehûske is al sinds 1891 een begrip Herberg ‘t Pannehûske is al sinds 1891 een begrip 
in de regio. Hier waan je jezelf met gemak in lang in de regio. Hier waan je jezelf met gemak in lang 
vervlogen tijden.vervlogen tijden.

‘t Pannehûske ligt in de Oude Buisse Heide, de streek ‘t Pannehûske ligt in de Oude Buisse Heide, de streek 
waarin dichteres Henriëtte Roland-Holst haar waarin dichteres Henriëtte Roland-Holst haar 
inspiratie opdeed en waar de turfwinning zijn sporen inspiratie opdeed en waar de turfwinning zijn sporen 
als diepe putten vol zwart water na heeft gelaten.als diepe putten vol zwart water na heeft gelaten.
Het is vanuit deze ‘moeren’ dat het beruchte Zwarte Het is vanuit deze ‘moeren’ dat het beruchte Zwarte 
Paard tevoorschijn komt om rond te spoken op de Paard tevoorschijn komt om rond te spoken op de 
Buisse Heide.Buisse Heide.

‘t Pannehûske ‘t Pannehûske 
Roosendaalsebaan 4 Roosendaalsebaan 4 
4885 JK Achtmaal4885 JK Achtmaal
076 - 598 52 48076 - 598 52 48
www.pannehuske.nlwww.pannehuske.nl
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http://www.pannehuske.nl


De legende en de route

Klik op het ikoontje en beluister de legende: Klik op het ikoontje en beluister de legende: 
“Het Zwarte Paard van de Buisse Heide”.“Het Zwarte Paard van de Buisse Heide”.

Vervolg de route langs knooppunten: 

46 - 79 - 88 - 86 - 09 - 89 - 
06

http://www.legendejagers.nl/achtmaal-lb.html


Menmoerhoeve 
Etten-Leur

Nergens in Brabant kun je zo uitbundig proeven van het Nergens in Brabant kun je zo uitbundig proeven van het 
boerderijleven. Groenten komen van het eigen land, boerderijleven. Groenten komen van het eigen land, 
vlees van eigen vee. Camperen, wandelen, spellen vlees van eigen vee. Camperen, wandelen, spellen 
spelen... het kan allemaal bij de Menmoerhoeve.spelen... het kan allemaal bij de Menmoerhoeve.

Even verderop ligt de Pannenhoef, met vennen en Even verderop ligt de Pannenhoef, met vennen en 
moeras, bos en hei. Een gebied waarin de turfwinning moeras, bos en hei. Een gebied waarin de turfwinning 
eeuwig herinnert wordt door de oude turfvaart. Maar eeuwig herinnert wordt door de oude turfvaart. Maar 
wie het waagt om in de avondschemer de Pannen-wie het waagt om in de avondschemer de Pannen-
hoef te bezoeken, kan zomaar oog in oog komen te hoef te bezoeken, kan zomaar oog in oog komen te 
staan met de Stalkèrskes.staan met de Stalkèrskes.

   De Menmoerhoeve   De Menmoerhoeve
   Zundertseweg 66   Zundertseweg 66
   4876 NL Etten-Leur   4876 NL Etten-Leur
   Tel: 076 - 596 16 02   Tel: 076 - 596 16 02
      www.www.menmoerhoeve.nlmenmoerhoeve.nl
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mailto:info@menmoerhoeve.nl


De legende en de route

Klik op het ikoontje en beluister de legende: Klik op het ikoontje en beluister de legende: 
“Stalkèrskes op de Pannenhoef”“Stalkèrskes op de Pannenhoef”

Vervolg de route langs knooppunten: 

50 - 61 - 02 - 44 

http://www.legendejagers.nl/ettenleur-lb.html


De Turfvaart 
Etten-Leur

Jachthaven de Turfvaart is niet alleen een uitgesproken Jachthaven de Turfvaart is niet alleen een uitgesproken 
plaats om aan te leggen met je boot. Je kunt er tevens plaats om aan te leggen met je boot. Je kunt er tevens 
uitstekend eten en genieten op het terras .uitstekend eten en genieten op het terras .

Het is hier dat ooit het turfschip van Adrian van Het is hier dat ooit het turfschip van Adrian van 
Bergen vertrok op zijn roemruchte tocht om Breda te Bergen vertrok op zijn roemruchte tocht om Breda te 
bevrijden van de Spaanse bezetter.bevrijden van de Spaanse bezetter.
Het decor van de Turfvaart wordt gevormd door de Het decor van de Turfvaart wordt gevormd door de 
prachtige, kleurrijke polders, vaarten en natuurlijk de prachtige, kleurrijke polders, vaarten en natuurlijk de 
rivier de Mark. Een gebied dat een toevluchtsoord is rivier de Mark. Een gebied dat een toevluchtsoord is 
voor vele vogels, reeën en vissen.voor vele vogels, reeën en vissen.

Jachthaven de TurfvaartJachthaven de Turfvaart
Westpolderpad 6Westpolderpad 6
4871NC Etten-Leur 4871NC Etten-Leur 
076 - 503 70 67076 - 503 70 67
www.turfvaart.nlwww.turfvaart.nl
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http://www.turfvaart.nl


De legende en de route

Klik op het ikoontje en beluister de legende: Klik op het ikoontje en beluister de legende: 
“De List met het Turfschip”“De List met het Turfschip”

Vervolg de route langs knooppunten: 

Zomerseizoen:
44 - 10 - 01 - 53 - 54 - 73 - 
22 - 21 - 77 - 75 - 92
Klik op het ikoon voor info voetveer

Winterseizoen:
44 - 10 - 01 - 53 - 54 - 73 - 
76 - 79 - 77 - 75 - 92 

http://www.legendejagers.nl/turfvaart-lb.html
https://www.voortuinvandebiesbosch.nl/fiets-en-voetveer-t-markpontje/


Pannenkoekenhuis Koeckers
Den Hout44
Pannenkoekenhuis Koeckers staat al jaren bekend als Pannenkoekenhuis Koeckers staat al jaren bekend als 
het meest sprookjesachtige restaurant van de Baronie het meest sprookjesachtige restaurant van de Baronie 
van Breda. Naast heerlijke pannenkoeken is er ook vol-van Breda. Naast heerlijke pannenkoeken is er ook vol-
op gelegenheid om te spelen.op gelegenheid om te spelen.

Gelegen aan het kanaal op steenworp afstand van Gelegen aan het kanaal op steenworp afstand van 
de Vrachelse heide in een landschap dat getekend de Vrachelse heide in een landschap dat getekend 
is door vestingwerken uit de tachtigjarige oorlog is is door vestingwerken uit de tachtigjarige oorlog is 
het niet verwonderlijk dat deze plek een prachtig het niet verwonderlijk dat deze plek een prachtig 
verhaal te vertellen heeft. Dat van Oelbert die laag-verhaal te vertellen heeft. Dat van Oelbert die laag-
hartig door baanstropers geschaakt werd.hartig door baanstropers geschaakt werd.

        Pannenkoekenhuis Koeckers        Pannenkoekenhuis Koeckers
        Ruiterspoor 71        Ruiterspoor 71
        4911 BA Den Hout        4911 BA Den Hout
        0162 - 455 036        0162 - 455 036
                www.koeckers.nlwww.koeckers.nl



De legende en de route

Klik op het ikoontje en beluister de legende van Klik op het ikoontje en beluister de legende van 
“Het mirakel van Oelbert”“Het mirakel van Oelbert”

Vervolg de route langs knooppunten: 

91 - 02 - 04

http://www.legendejagers.nl/denhout-lb.html


St. Catharinadal 
Oosterhout55
Zusters Norbertinessen leven al sinds 1647 in het slotje Zusters Norbertinessen leven al sinds 1647 in het slotje 
De Blauwe Kamer, gelegen in de Heilige Driehoek. Drie De Blauwe Kamer, gelegen in de Heilige Driehoek. Drie 
kloosters op een kleine oase van rust in Oosterhout. kloosters op een kleine oase van rust in Oosterhout. 
St. Catharinadal heeft een prachtige wijngaard en maakt St. Catharinadal heeft een prachtige wijngaard en maakt 
zijn eigen wijn. In de kloosterwinkel zijn tal van streek-zijn eigen wijn. In de kloosterwinkel zijn tal van streek-
producten te koop.producten te koop.

Voor een goed verhaal hoef je niet ver te gaan. De Voor een goed verhaal hoef je niet ver te gaan. De 
zusters van het klooster hebben hun eigen boeiende zusters van het klooster hebben hun eigen boeiende 
geschiedenis naar deze serene plek meegenomen. geschiedenis naar deze serene plek meegenomen. 

        Sint Catharinadal        Sint Catharinadal
        Kloosterdreef 3        Kloosterdreef 3
        4901 PH Oosterhout        4901 PH Oosterhout
        0162 - 45 55 56 / 0162 - 46 46 73        0162 - 45 55 56 / 0162 - 46 46 73
                www.sintcatharinadal.nlwww.sintcatharinadal.nl

http://www.sintcatharinadal.nl


Klik op het ikoontje en beluister de legende van Klik op het ikoontje en beluister de legende van 
“Het verhaal van de Heilige Driehoek”“Het verhaal van de Heilige Driehoek”

Vervolg de route langs knooppunten: 

04 - 03 - 30 - 06 - 52 - 51

De legende en de route

http://www.legendejagers.nl/oosterhout-lb.html


Bos & co 
Oosterhout66

Bos & Co is misschien wel dé poort tot boswachterij Dorst. Bos & Co is misschien wel dé poort tot boswachterij Dorst. 
Of je nu van mountainbiken houdt of van wandelen. Het Of je nu van mountainbiken houdt of van wandelen. Het 
gebied heeft voor ieder wat wils. De plek voor een goed gebied heeft voor ieder wat wils. De plek voor een goed 
avontuur, maar evenzeer voor een vergadering of terras!avontuur, maar evenzeer voor een vergadering of terras!

Hoewel de bossen overdag een oase van rust vor-Hoewel de bossen overdag een oase van rust vor-
men, reeën kalm grazen tussen de bomen en een men, reeën kalm grazen tussen de bomen en een 
koor van vogels zich laat horen, heeft dit bos toch koor van vogels zich laat horen, heeft dit bos toch 
ook zo zijn duistere kanten. Want dit was de plek ook zo zijn duistere kanten. Want dit was de plek 
waar ooit een geducht piraat het levenslicht zag en waar ooit een geducht piraat het levenslicht zag en 
rovers hun toevlucht zochten.rovers hun toevlucht zochten.

                            
        Bos & Co        Bos & Co
        Vijf Eikenweg 56        Vijf Eikenweg 56
        4903 RK Oosterhout        4903 RK Oosterhout
        0161 - 700 211        0161 - 700 211
                www.bosenco.comwww.bosenco.com



De legende en de route

Klik op het ikoontje en beluister de legende van Klik op het ikoontje en beluister de legende van 
“Duistere bosverhalen”“Duistere bosverhalen”

Vervolg de route langs knooppunten: 

51 - 40 - 88 - 86 - 92 - 37 - 
29 - 59 - 60 - 49 - 48 - 75 - 
46 - 24

http://www.legendejagers.nl/seters-lb.html


Camping Ponderosa 
Ulicoten77
Langs de oude Franse Baan ligt Camping Ponderosa, Langs de oude Franse Baan ligt Camping Ponderosa, 
een ideale uitvalsbasis om de grensstreken te ontdek-een ideale uitvalsbasis om de grensstreken te ontdek-
ken. Wil je niet blijven overnachten? Dan kun je hier ken. Wil je niet blijven overnachten? Dan kun je hier 
altijd heerlijk op het gezellige terras vertoeven.altijd heerlijk op het gezellige terras vertoeven.

De grensstreek staat garant voor een woelige De grensstreek staat garant voor een woelige 
geschiedenis. In sommige gevallen speelden in deze geschiedenis. In sommige gevallen speelden in deze 
streek hele wild west taferelen af. Niet gek dus dat streek hele wild west taferelen af. Niet gek dus dat 
deze camping vernoemd is naar de ranche van de deze camping vernoemd is naar de ranche van de 
legendarische Bonanza.legendarische Bonanza.
En tussen al die heftige achtervolgingen, vechtpartijen En tussen al die heftige achtervolgingen, vechtpartijen 
en andere vergrijpen was er eens een waar wonder en andere vergrijpen was er eens een waar wonder 
met een Mariabeeldje in de sneeuw.met een Mariabeeldje in de sneeuw.

        Camping Ponderosa        Camping Ponderosa
        Maaijkant 26        Maaijkant 26
        5113 BD Ulicoten        5113 BD Ulicoten
        013 - 519 9391        013 - 519 9391
                www.ponderosa.nlwww.ponderosa.nl

http://www.ponderosa.nl


De legende en de route

Klik op het ikoontje en beluister de legende van Klik op het ikoontje en beluister de legende van 
“Een winters wonder”“Een winters wonder”

Vervolg de route langs knooppunten: 

23 - 16 - 15 - 45 - 93 - 92 - 
91

http://www.legendejagers.nl/ulicoten-lb.html


Het Smokkelaartje
Strijbeek88
Temidden van heidevelden en vennen ligt Het Smokke-Temidden van heidevelden en vennen ligt Het Smokke-
laartje. Of je nu komt voor een lunch of diner of om te laartje. Of je nu komt voor een lunch of diner of om te 
wandelen en even wat te drinken, Het Smokkelaartje is wandelen en even wat te drinken, Het Smokkelaartje is 
de ideale aanlegplaatsde ideale aanlegplaats

Maar vergis je niet bij het zien van dat mooie land-Maar vergis je niet bij het zien van dat mooie land-
schap, want ook dit is een streek met grootse schap, want ook dit is een streek met grootse 
verhalen en een rijke geschiedenis. Het smokkelpad verhalen en een rijke geschiedenis. Het smokkelpad 
is niet het enige dat refereert naar die woelige tijden. is niet het enige dat refereert naar die woelige tijden. 
Wie ooit een rookpluim of vlam op de heide ziet Wie ooit een rookpluim of vlam op de heide ziet 
rondwaren zou wel eens met de Brandende rondwaren zou wel eens met de Brandende 
Scheper te maken kunnen hebben.Scheper te maken kunnen hebben.

        Het Smokkelaartje         Het Smokkelaartje 
        Goudbergseweg 8        Goudbergseweg 8
        4856 AD Strijbeek        4856 AD Strijbeek
        076 - 561 12 15        076 - 561 12 15
                www.hetsmokkelaartje.nlwww.hetsmokkelaartje.nl

http://www.hetsmokkelaartje.nl 


De legende en de route

Klik op het ikoontje en beluister de legende van Klik op het ikoontje en beluister de legende van 
“De Brandende Scheper”“De Brandende Scheper”

Vervolg de route langs knooppunten: 

91 - 43 - 70 - 04 - 03 - 47 - 
65 - 46

http://www.legendejagers.nl/strijbeek-lb.html


Stichting Legendejagers
Dit is één van de vele legendetochten, gemaakt door 
Stichting Legendejagers. 
Kijk op www.legendejagers.nl voor meer tochten, boe-
ken, belevingstochten, vertellerijen en andere acti-
viteiten met legendes, sagen en geschiedenis in de 
hoofdrol.
legendejagers@gmail.com / 06-28352142 

© 2021 Stichting Legendejagers

http://www.legendejagers.nl
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