
De Boswachterij Dorst  18 Juni 2016
 Is de naam van een uitgestrekt bosgebied dat zich bevindt tussen 

Rijen, Oosterhout, Teteringen en Dorst.
 Het meet 1.117 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer.



Omschrijving

Het gebied bestaat voornamelijk uit grove 
dennenbos dat in het begin van de 19e eeuw op 
heidegebied is aangeplant. Dit gebied stond bekend 
als Seterse Heide. Omstreeks 1850 werd veel bos 
weer gekapt, omdat het gebied als militair 
oefenterrein in gebruik werd genomen. Er 
ontstonden zandverstuivingen, en de nabijgelegen 
buurtschap Seters moest zelfs met een 
eikenhakhoutwal tegen het oprukkende zand 
worden beschermd. In 1899 kreeg Staatsbosbeheer 
het gebied in bezit. Het werd opnieuw beplant en de 
militairen vertrokken naar elders.

 
Naar het noordoosten zet de boswachterij zich voort 
in het natuurgebied De Duiventoren



Wat fotograferen

• Diverse Landschappen met water
• Hollandse Luchten
• Schotse hooglanders en Exmoorpony’s
• Vogels
• Kunstvoorwerpen
• Macro
• Bijzondere plantjes



Enkele heide restantjes en loofbosjes liggen verspreid in het gebied
Daarnaast zijn er een aantal leemputten die ontstaan zijn 
door de activiteiten van de voormalige steenfabriek "De Vijf Eiken", 
die zich te Rijen bevond. 
In en nabij die leemputten vindt men een interessante vegetatie 
met onder meer geelgroene zegge, liggende vleugeltjesbloem 
en grondster.



Broedvogels zijn onder meer: Sperwer, boomvalk, 
diverse soorten spechten. 



Dagvlinders kunnen bruine eikenpage, 
heideblauwtje, bont dikkopje, groentje en kleine 
ijsvogelvlinder worden genoemd



Voor begrazing zijn 
er 
Schotse 
hooglanders. 

Vanaf voorjaar 2012 is er gedurende twee jaar een proef  
om ook Exmoorpony’s te laten grazen.



Foto uitrusting

* Lenzen: 
Groothoek, standaard, tele en macro.

* Filters:

Polarisatie, ND Verloop en ND filters

* Statief

* Wandelschoenen en eventueel 
verrekijker.





Coördinatie:
Vertrek:  Prinsenplein 08.00 uur

Naar    : De Vijf eiken 
     Oosterhoutseweg 55 5121 RE Rijen 

Reistijd:  +/_ 30 minuten

Vrijblijvend zelf of met anderen rond gaan.

Weer verzamelen bij horeca 
De Vijf Eiken om 12.00 uur. 
(geopend om 10.30 uur)
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