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Wandelroutes

    Rondje over verharde paden (1,1 km)

    Grote ronde (2,2 km)*

    Verkorte route

  

* Dit rondje is minder geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn en voor  
wandelaars met kinderwagens. In natte periodes raden wij laarzen aan.

 Informatie plattegrond

➜  Ingang Natuurtuin

 Wandelpaden
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Boerderij, Informatie en Winkel Wolfslaar 

2  Landhuis Wolfslaar 

3  Restaurant Wolfslaar

4  Zwembad Wolfslaar 

5  Ooievaarsbos

6  Bré-da-Boules
7  Beach-volleybal

8  Wolfslaar Natuurtuin en Amphitheater

9  Warmoezerij

10  Ruitersportcentrum Breda

 
Wolfslaar is een natuurontwikkelingsgebied, 

 ook hier zijn honden aan de lijn welkom.

www.wolfslaarbreda.nl

  

Historische rassen 
op Boerderij Wolfslaar
Breda is een historische stad en landgoed Wolfslaar een 

historische Buitenplaats. Boerderij Wolfslaar kiest daarom zoveel 

mogelijk voor het houden van historische en Brabantse rassen. 

Als erkend educatief fokcentrum van zeldzame huisdierrassen 

bewaakt Boerderij Wolfslaar hiermee de ‘oude genen’.

Het gebied Wolfslaar was al vroeg  

bewoond, zoals blijkt uit resten van een 

Romeinse nederzetting die op de  

Hoge akker zijn aangetroffen, maar wordt 

sinds 1509 pas in de archieven genoemd. 

Landgoed Wolfslaar was in 1850  

eigendom van Charlotte Storm-Cuypers, 

vrouw van de toenmalige burgemeester 

van Breda. Zij liet het huidige landhuis 

bouwen en de omringende tuin in 

Engelse landschapsstijl aanleggen. 

Charlotte Cuypers kwam uit een familie van 4 kinderen welke

allen een landgoed of buitenplaats hadden. Zo was Anneville van 

haar broer en bewoonde haar zus het landgoed Mattemburgh ten 

zuiden van Bergen op Zoom. 

Gasten van Charlotte reden per koets over het pad buitenom.  

Zo had je een mooie kijk op de verschillende onderdelen van het 

landgoed met orangerie, ommuurde moestuin, tuinmanshuis, 

ijskelder en koetshuis. Bij het landhuis stond ook Charlotte’s tuinhuis, 

waarnaar Het Tuinhuis van Charlotte is vernoemd. 

Wolven in 
Wolfslaar?
De naam Wolfslaar is niet 

ontstaan omdat hier wolven 

zouden hebben geleefd, maar 

Wulf is een streeknaam voor 

Wilg, een boom die op natte, 

moerassige plaatsen groeit. 

Laar is een open plek in het bos.

Wolfslaardreef 
was Torendreef
De Torendreef of Torenlaan was 

destijds nog een zandpad wat 

precies richting de toren van de 

Grote Kerk van Breda was gericht. 

Ook nu zijn de oorspronkelijke 

dubbele rijen eiken nog te zien. 

De oude Torendreef Villa Groot Wolfslaar Tuinhuis van Charlotte

Bredase Kraaikop

De Bredase Kraaikop is het levende culturele erfgoed 

van Breda. Deze kip werd niet gehouden om het vlees 

of de eieren. De kip werd in adellijke kringen en 

bewoners van buitenplaatsen gehouden als pronkvee. 

Zo’n kip kon je ook niet zomaar kopen. Wel door een 

schenking te doen of een goede dienst te bewijzen 

aan de kloosterorde van de Norbertijnen. 

Op schilderijen uit de tijd van De Hoenderhof van Jan 

Steen (1660) staan oude rassen zoals uilenbaarden en 

kuifhoenders. Deze kuifhoeders zijn de voorouders van 

de Bredase Kraaikop. 

Hoeve Wolfslaar als onderdeel van het landgoed
Landgoederen waren in die tijd zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Hoeve Wolfslaar, die op de plek stond 

van Villa Groot Wolfslaar, voorzag de familie van vlees, eieren en melk.

Streekproducten
Steeds meer lokale ondernemers kweken en 

produceren producten met de smaak van 

vroeger. Het Tuinhuis van Charlotte werkt 

veel met streekproducten en ook in de winkel 

van Boerderij Wolfslaar zijn deze te koop. 

De Hoenderhof van Jan Steen
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