
WANDELING BOSWACHTERIJ DORST 
DATUM 18-9-2021, 

Eindelijk is het zover we kunnen weer wandelen met een grotere 
groep. We verzamelen vanaf 
9:30 uur bij Natuurpoort 
Bos&Co, Oosterhout Nb. 
Gewoontegetrouw starten we 
met koffie. Bos&Co gaat pas 
open om 10:00 uur, maar wil 
ons we tegemoet komen en 
een kwartier eerder 
opengaan.  

29 wandelaars hebben 
ingeschreven. De eersten melden zich al snel. Hartelijke 
begroetingen volgen en door het bijpraten zou men al bijna de 
koffie vergeten. De Corona periode wordt besproken en, of men 
nog plannen heeft, voor een Camino bijvoorbeeld. Gespreksstof 
genoeg zeker na zo’n lange tijd elkaar niet gezien te hebben. 

Na een kort welkom door de voorzitter, waarbij ook de afgelopen 
Corona periode aan bod komt, 
wensen we iedereen een prettige 
wandeling. Het weer is prima. 

Na de koffie gaan we op pad. De 
wandeling is ongeveer 15 km en 
gaat door een bosgebied met veel 
variatie.  

Boswachterij Dorst is de naam van 
een uitgestrekt bosgebied. Het 
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bestaat voornamelijk uit grove 
dennenbos. Enkele heide restanten 
en loofbosjes liggen verspreid in 
het gebied. Door houtkap zijn er in 
de 19e eeuw zandverstuivingen 
ontstaan “De Seterse Bergen”. 
Door activiteiten van de voormalige 
steenfabriek “De Vijf Eiken” zijn er 

leemputten ontstaan. Op initiatief van een sportleraar uit Breda 
zijn deze gebruikt als zwembad (Surae) en roeivijver. Het gebied 
wordt momenteel door Rijkswaterstaat opnieuw ingericht waarbij 
begrazing door Schotse hooglanders zal plaatsvinden. 

De wandeling gaat door dit gebied, langs bospaden, wegen langs 
akkers, campings en een golfbaan.  

Dan door de “Seterse Bergen” over een smal 
bospad met leuke hoogteverschillen. 

Rond de leemputten van het vroegere Surae 
komen we na ongeveer 9 
km bij eetcafé De Vijf 

Eiken. Wegens personeelsgebrek biedt 
de bediening ons de mogelijkheid om 
een lange pauze te houden. 

We gaan weer genieten van de natuur 
het bosgebied en de leemputten.  

Na 14,7 km zijn we om ongeveer 2 
uur/half 3 weer terug bij Bos&Co. Sommigen gaan meteen naar 
huis en enkelen blijven nog wat nakaarten. Al met al geslaagd. 

 


