
      De Open Linie
Fietsroute 

De Open Linie is het landschapspark gelegen tussen Oosterhout, 
Breda, Rijen en Dorst. Het is een waardevol gebied met 
een afwisselend landschap en rijke cultuurhistorie binnen 
handbereik. Een gebied met drassige polders, glooiende bossen, 
fraai gekleurde heidevelden, warme zandvlaktes, rustieke 
vennen en akkerlandjes. Zowel rustzoekers en natuurliefhebbers 
als sportievelingen kunnen hier hun hart ophalen.

Verschillende paden en gemarkeerde routes leiden langs de 
mooiste delen van het landschapspark. Zandrijke slingerpaadjes 
worden afgewisseld met rechte bosweggetjes en verharde 
paden. Houten bankjes op historische plekken zorgen onderweg 
voor een aangename rust- en verblijfplaats, net als de 
verschillende horeca gelegenheden en agrarische bedrijven die 
hun bedrijf openstellen voor publiek.
Met deze �etsroute kunt u het unieke natuurgebied De Open   
   Linie in al haar facetten beleven. De route is ongeveer
     40 kilometer lang en voert u langs de leemputten in Dorst, 
         landgoed Oosterheide en de  Lage Vuchtpolder in Breda.

gemeente Oosterhout

Fietsen doe je in Brabant!

Spinolaschans

Landgoed Oosterheide

 

Misdadigerskerkhof

 

Boswachterij Dorst

 

Duiventoren

 

Teteringse Heide

 

De Lage Vuchtpolder

 

Vrachelse Heide

Spaans Kerkhof Salesdreef

Deze kaart is te downloaden op www.deopenlinie.nl

wordt u aangeboden door de gemeenten Oosterhout en Breda,

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provincie Noord Brabant.

Meer informatie: www.deopenlinie.nl of like onze facebook pagina

Deze �etsroutekaart van Landschapspark De Open Linie

Fotogra�e: Kim Thy en Marjan Sins 
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     Spinolaschans
De Spinolaschans is een oud vestingwerk tussen Breda en Terheijden aan de rivier de Mark en 
ligt op een oude rivierduin in de Vuchtpolder. Eerder was de Vuchtpolder een groot 
moerasgebied. De Spinolaschans werd in 1624 – 1625 aangelegd door het Spaanse leger 
onder leiding van Ambrosius Spinola, een Italiaanse veldheer in het Spaanse leger. Het fort 
maakte later na verovering en aanpassing aan de Hollandse eisen onderdeel uit van de 
Zuidelijke Waterlinie. De schans bestaat uit een stervormige hoge aarden wal met binnenin 
een 1,5 hectaren groot grasland en aan de buitenzijde een gracht. De Spinolaschans is vanaf 
de Terheijdense weg vanaf de nieuwe parkeerplaats bereikbaar en leent zich uitstekend voor 
een korte wandeling.

     Landgoed Oosterheide
Landgoed Oosterheide is een voormalig heidegebied tussen Oosterhout en Breda. Eind 
negentiende eeuw is het beplant met bos. Bij de aanleg zijn zeventig verschillende 
boomsoorten gebruikt. De bezoeker waant zich daardoor in een park. Tussen de bomen liggen 
bloemrijke graslanden en enkele natuurvriendelijke akkers waar akkerkruiden groeien. In het 
gras grazen in de zomer koeien en in de herfst verschijnen tussen het groen verschillende 
soorten paddenstoelen. De vliegenzwam is er daar één van. 
Op het landgoed ligt een wandelroute van 2 km. U komt ook langs een voormalig militair 
oefenterrein uit de 18e en 19e eeuw en langs monumentale gebouwen. Goede startpunten 
voor de wandelingen liggen aan de Tilburgse Baan en de Burgemeester Materlaan in 
Oosterhout.

     Misdadigerskerkhof 
‘Het Misdadigerskerkhof’ is een lang vergeten begraafplaats aan de Oude Bredasebaan in 
Oosterhout. Een lugubere naam die tot de verbeelding spreekt, maar in alle jaren zijn hier 
slechts twee mensen begraven: twee mannen die vandaag de dag nooit een misdadiger zouden 
zijn genoemd, maar in de 19de eeuw werd daar heel anders over gedacht. In 1891 hing 
Balthazar Litzroth zichzelf op in een bosje achter Slotje Brakenstein. Hij was vader van vier jonge 
kinderen en zijn vrouw was zwanger van de vijfde. Oosterhout was geschokt. Het feit dat hij zijn 
gezin in grote armoede achterliet, zou men als misdadig hebben beschouwd. In 1897 pleegde 
Adriaan Smits, ongehuwd en arbeider van beroep, zelfmoord. Ook hij werd begraven op de 
begraafplaats aan de Oude Bredasebaan. In 1934 werd de begraafplaats opgeheven.

     Boswachterij Dorst
Boswachterij Dorst is een bos van ongeveer 1000 hectaren tussen Breda, Oosterhout en  Rijen   
en bestaat voornamelijk uit dennenbos dat vanaf het begin van de 19e eeuw werd aangeplant. 
Dit gebied stond bekend als de Seterse Heide. Daaromheen lagen zandverstuivingen met grote 
hoogteverschillen. Het nabijgelegen buurtschap Seters moest met een eiken hakhoutwal tegen 
het oprukkende zand worden beschermd. In 1899 kreeg Staatsbosbeheer het gebied in bezit en 
werd het opnieuw beplant. In het gebied liggen enkele heiderestantjes en loofbosjes en een 
aantal leemputten die ontstaan zijn door de activiteiten van de voormalige steenfabriek De Vijf 
Eiken in Rijen. In en nabij die leemputten is een interessante vegetatie te vinden met 
bijvoorbeeld geelgroene zegge, liggende vleugeltjesbloem en grondster. Broedvogels die hier te 
vinden zijn, zijn onder meer de sperwer, de boomvalk en diverse soorten spechten. Ook 
dagvlinders komen er voor: de bruine eikenpage, het heideblauwtje en de kleine ijsvogelvlinder 
bijvoorbeeld. In boswachterij Dorst groeien heel veel paddenstoelen, meer dan 1000 soorten. 
Dat komt door de afwisselende bodem, van droog naar nat en van leem naar zand. De variëteit 
aan boomsoorten maakt de voedingsbodem compleet. 

     Duiventoren
De Duiventoren is een natuurgebied ten zuidwesten van Dongen. Het terrein is in bezit van 
Staatsbosbeheer. Een deel van het gebied staat ook wel bekend als Het Moerken, aangezien hier 
van 1600-1800 turf werd gewonnen. Dit terrein is nog steeds erg drassig. De Duiventoren is 
voornamelijk een bosgebied, maar er ligt ook een klein stuifzandgebied in dat bekendstaat als 
De Woeste Zee. Vroeger was hier een veel groter stuifzandgebied, maar in het begin van de 20e 
eeuw werd het gebied met voornamelijk naaldhout beplant. Het gebied is bekend om de 
rijkdom aan mossen en paddenstoelen en maakte onderdeel uit van kasteel de Duiventoren,
het kasteel van de heren van Dongen. Het lanenstelsel en enkele waterpartijen zijn nog steeds  
herkenbaar in het bos. 

     Teteringse Heide
De Teteringse Heide is een natuurgebied ten oosten van Teteringen, dat in eigendom is van de 
gemeente Breda. Het gebied omvat 95 hectaren. Het zuidelijk deel ervan wordt Cadetten-
kamp  genoemd. Dit is een heide- en stuifzandgebied met eiken hakhout van ongeveer 10 
hectaren. Ten noorden hiervan ligt het Galgeveld, een bosaanplant met voornamelijk grove 
den waarin zich een landbouwenclave bevindt. In de tijd van de Heren van Breda werden hier 
dieven en veronderstelde criminelen opgehangen. Later werd een groot deel van het gebied 
militair oefenterrein. Nu is het een populair recreatiegebied.

     De Lage Vuchtpolder 
De Lage Vuchtpolder is een agrarisch gebied en maakt deel uit van de ecologische 
hoofdstructuur van Noord-Brabant. Het natuurgebied vormt de overgang tussen de oostelijke 
zandgronden en bossen (Vrachelse Heide) en de westelijke kleigronden die aan de Mark 
grenzen. De Lage Vuchtpolder geeft dieren een onbelemmerde doorgang van Oost naar West. 
Een groot deel van het poldergebied Lage Vucht bestaat uit nat, bloemrijk hooiland. Het is 
aantrekkelijk voor vochtminnende planten zoals de veldzuring en de scherpe boterbloem, 
maar ook voor weidevogels als de grutto en de tureluur. In de zachte bodem kunnen zij 
makkelijk kleine insecten en wormpjes vinden. In de Tachtigjarige oorlog was de Lage 
Vuchtpolder onderdeel van de Bredase verdedigingslinies en de Spaanse omsingelingslinies. 
De polder kon onder water worden gezet om de vijand te keren.

     Vrachelse Heide
Het gebied bestaat overwegend uit naaldbos met hier en daar resten heide- en stuifzandge-
bied. Alleen het oostelijk deel heeft zijn oorspronkelijke reliëf goed bewaard. Daar is ook meer 
gemengd bos te vinden en is eikenstruweel aanwezig. Dit is vroeger door boeren aangeplant 
voor geriefhout en om het stuifzand te beteugelen. Er komen een aantal min of meer 
zeldzame planten- en diersoorten voor, zoals het grasklokje, de rode bosmier, het bruine 
zandoogje, de groene en de zwarte specht, de sperwer, de boomvalk, de havik, de steenuil, 
de ransuil,de gekraagde roodstaart en de bonte vliegenvanger.

     Spaans Kerkhof Salesdreef
Tijdens de tachtigjarige oorlog stierven veel Spaanse soldaten door de ontberingen van een 
langdurig beleg. Overleefde je als belegeraar honger en ziekten, dan was er nog de kans dat 
je sneuvelde in de strijd. De overleden Spaanse soldaten werden hier begraven. 
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