Wandelroute 9 km
9 KILOMETER

De Parel
van Nassau

FOTO: HANS DEKKER

Informatie
Startpunt en eindpunt
kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord,
Tussen de Dijken 101, 4826 GW Breda

Afstand: 9 kilometer
Route.nl/Parel van Nassau
Download de route en GPX track

Extra informatie
Over de Nassaus en meer onderwerpen:
bredanassaustad.nl

Horeca op de route & in de buurt:
• Kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord,
Tussen de Dijken 101, 4826 GW Breda
• Bij Snoek Landwinkel en IJsboerderij,
Zwarte Dijk 2, 4847 AG Teteringen
Fotografie: Gré van Pelt
Onze Partners:

Mede mogelijk gemaakt door:

Routekaart

2

Knooppunten

Hoe werkt het
72

Wandelknooppunten
• In deze Pdf route kunt u met
wandelknooppunten uw weg vinden.

A POI’s onderweg
• Als er onderweg bijzondere dingen te zien
zijn, ziet u op de kaart een rode stip met
nummer.

Knoppen Routekaart en Knooppunten
• Met de knop Routekaart gaat u naar de
kaart met POI’s.
• Met de knop Knooppunten gaat u naar het
knooppunten overzicht.
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KAART: ROUTE.NL

Tik op de rode nummers
voor informatie
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Wandelknooppunten
Hoe ziet een wandelknooppunt eruit?
Je kan wandelknooppunten tegen komen op
zwarte paaltjes maar ook als sticker op ijzeren
palen. In de natuur zijn er soms verf strepen in
de kleuren geel en groen gemarkeerd. Let dus
goed op waar je ze onderweg tegen komt.
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Inleiding
1 De Hoge en Lage Vuchtpolder
De Hoge en Lage Vuchtpolder zijn van
oudsher een nat, moerasachtig gebied. In de
Hoge en Lage Vuchtpolder werd sinds 1314 turf
gestoken. Midden door de Vucht lag een
turfvaart (de Vuchtse Vaart), met daarlangs een
vaartkant (de Zwarte Dijk) waarover de
trekpaarden liepen. De gebieden werden tijdens
het beleg van Breda (1624/25) onder water
gezet. Spinola legde ten noorden en tussen
deze ondergelopen polders verdedigingslinies
aan. Een deel van de Lage Vuchtpolder behoort
tot de meest waardevolle natte natuurgebieden
van Brabant. Er wordt nog volop gewerkt aan
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het project ’Natte Natuurparel’ dat tot doel
heeft nieuwe natuur te ontwikkelen en te
zorgen voor voldoende en schoon water. Ook de
bescherming van weidevogels krijgt binnen dit
project aandacht.

2 Zwarte Dijk
De Hoge en de Lage Vucht (nu de wijk
Hoge Vucht) waren al voor de komst van het
Spaanse leger door het Bredase garnizoen ter
verdediging onder water gezet. Spinola handhaafde deze situatie. Langs de Zwarte Dijk, die
tussen de twee polders inlag, richtte Spinola
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zijn binnenste linie in. Omdat de Zwarte Dijk te
smal was voor een wal volstond men met de
aanleg van drie redoutes. Een aantal van deze
redoutes werden weer zichtbaar en
bewoonbaar gemaakt. De redoutes zijn in een
hedendaagse vorm teruggebracht. In tegenstelling tot de beschrijvingen ter plaatse
hebben deze redoutes geen relatie met de
turfwinning.
3 Groote Kruisvaart
De Groote Kruisvaart is een overblijfsel uit
de tijd van de grootschalige turfwinning. In 1314
werden verschillende turfvaarten aangelegd
om het veen te ontwateren.
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4 Hartelberg / Spinolaschans
De Spinolaschans maakte onderdeel uit
van de buitenste linie tijdens het beleg van
Spinola in 1624/1625. Deze liep vanuit de huidige
Haagse Beemden, over de Mark, naar
Terheijden. Oorspronkelijk werden hier op de
Hartelberg twee schansen aangelegd.

Op de plaats van de zuidelijk gelegen schans
ligt nu de, uit 1637 daterende, ‘Voormalige
Spinolaschans’. De oorspronkelijk schans werd
door Spinola na de overgave van Breda
ontmanteld. Hij wilde niet dat hij later door de
Staatsen kon worden gebruikt. De schans werd,
tijdens de belegering van Breda door Frederik
Hendrik in 1637, opnieuw opgeworpen.
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5 Strikberg
Strikberg is een rivierduin en heeft altijd
iets hoger gelegen dan de polder. Dat komt
door zand dat is afgezet door de rivier de Mark
en door de wind is weggeblazen. De naam
Strikberg heeft zijn oorsprong in het feit dat op
deze plek de Heren van Breda konijnen vingen
met behulp van een strik. Op de grote
dinertafels, waarom met name de Nassaus
bekend stonden, werden naast een
“aangekleed” varken, pauwen enz. ook konijnen
geserveerd.
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