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Verrassende kunst

Lopend door de uitgestrekte boswach-

terij Dorst staat u plotseling ‘oog in 

oog’ met een merkwaardig bouw-

werk. Temidden van alle natuur eist 

het alle aandacht op. U blijft kijken 

zonder precies te weten wáár u naar 

kijkt. In het bosgebied bij Dorst, tus-

sen Oosterhout, Breda en Tilburg, 

staan zogenaamde follies; architecto-

nisch dwaze bouwwerken die alleen 

de functie hebben je te verrassen 

en een beroep doen op je gevoe-

lens. Omdat het gebied rondom het 

bos verstedelijkt en recreatie een 

steeds grotere rol gaat spelen, heeft 

Staatsbosbeheer verschillende kun-

stenaars een folly laten ontwerpen. 

Ondanks het schijnbaar onzinnige 

karakter hebben de bouwwerken in 

Boswachterij Dorst een relatie met de 

omringende natuur. Volg de kunstrou-

te en laat u verrassen!



Een colombier in de natuur
De witte duiventoren staat in schril contrast met het 

donkere water en de bomen. Als een totempaal staat 

de colombier, ontworpen door Robbrecht & Deam 

architecten, in zijn omgeving. Opgebouwd uit blokken 

van zacht kalk-zandsteen heeft de duiventoren met 

zijn ongelijke structuur een natuurlijke uitstraling. 

Geen vlakke muren, geen kil beton, maar een 

schijnbaar willekeurige stapeling van stenen. Hiermee 

zijn allerlei hoeken, kanten en gaten gecreëerd, 

waardoor duiven en andere vogels een onderkomen 

kunnen vinden.

Gezichtsbedrog langs het water
Aan de oever van de oude leemputten vindt u een 

stal. Gezien de grazende Schotse hooglanders die u 

gepasseerd bent, is dit op zich niet vreemd. Toch is 

er iets met die stal. Hij staat niet waar je hem zou 

verwachten en de constructie is al helemaal 

merkwaardig. Veraf lijkt dichtbij en andersom. Wees 

gerust, er is niets mis met uw ogen. Voor het 

ontwerp van de stal heeft Jeroen Doorenweerd het 

‘omgekeerd perspectief’ gebruikt. De kijker wordt 

hierdoor als het ware voor de gek houdt. Omdat de 

stal in het verlengde van de leemputten staat, heeft 

u vanuit de stal een prachtig uitzicht over de natuur, 

die u als een omlijst schilderij kunt bekijken.   



Fantasierijke woningen
Op enige afstand ontdekt u lage bouwwerken. 

Nieuwsgierig geworden zou u graag dichterbij een 

kijkje willen nemen, maar de bouwwerken staan op 

een eiland dat u niet zomaar kunt bereiken. Het 

lijken wel restanten uit een oude cultuur. U blijft 

peinzen over wat het zou kunnen zijn. 

Pjotr Müller maakte het ontwerp voor de ingang van 

drie vleermuiskelders. Wat u ziet zijn de fronten die 

over lijken te lopen in het landschap. In de golvende 

vormen kunnen vogels nestelen, terwijl vleermuizen 

door de nauwe ingang huisvesting vinden in de 

kelders.



Speelgoed in het groot
Een achtbaan in een bos? Ja, u ziet het goed. De 

folly ontworpen door Jeroen Veenstra bestaat uit 

een metalen constructie met houten planken en 

heeft de vorm van een acht. Het doet denken aan 

een groot stuk speelgoed, zoals de baan van het 

houten treintje waar u vroeger mee speelde. Om de 

relatie met de natuur te ontdekken hoeft u niet ver 

te zoeken. De achtbaan biedt vooral voor kinderen 

een plek om te spelen. De bochten die tot 

vijfenveertig graden schuin lopen, zorgen dat de 

vaart in het spel blijft.

Een lege ruimte
Een plek waar u tot rust kunt komen. Een plek waar 

eigenlijk niets is. Tussen drie stukken muur in het 

Corsicaanse dennenbos vindt u zo’n plek. Onder uw 

voeten ligt niets dan zand. De muren schermen deze 

contemplatieve plek af van de buitenwereld. Voor 

het ontwerp en de bouw van de muren gebruikte 

Frank Bezemer de bijzondere techniek van Le Roy. 

Hierbij wordt alleen afgedankt materiaal van 

bouwvakkers en stratenmakers gebruikt. Het 

resultaat is opmerkelijk en de ongelijke structuur die 

ontstaat, biedt allerlei vogels een plaats om te 

nestelen.             
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Legenda

Kunstroute

Parkeerplaats

Kunstwerk (Folly)



Kunstroute
De Kunstroute is een Wandel- en fietsroute die u 

langs de verschillende follies leidt. De route laat u 

tevens kennismaken met het prachtige gevarieerde 

landschap van Boswachterij Dorst.        

Volg de paaltjes met Kunstroute  

 

-  Lengte:  Ongeveer 13 km

-  Duur:  Fietsend ongeveer 1 uur, wandelend 

ongeveer 2,5 uur

-  Overige informatie: U kunt starten bij elke folly of 

op de parkeerplaatsen van:

 • Gasterij ‘de Seterse Hoeve’,  

   Vijfeikenweg 56, 4903 RK Oosterhout 

 • Restaurant ‘De Vijf Eiken’,  

   Oosterhoutseweg 57, 5121 RE Rijen,

 • Moerkensdreef in Dongen (tegenover Restaurant

    ‘Den Hespel’, Hespelpad 9, 5107 NT Dongen)
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Informatie

Wilt u meer weten over de Kunstroute of over 

Boswachterij Dorst, neem dan contact op met 

Staatsbosbeheer beheerseenheid Breda

Tel. 076-5646640

U kunt ook kijken op www.staatsbosbeheer.nl


