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Wegbeschrijving 
 

 

Adres: Sterbos 4, 2990 Wuustwezel, tel. 03/2972785. Wuustwezel ligt op de grens van België en 

Nederland. Er is jammer genoeg geen treinstation of geschikt openbaar vervoer. Met de wagen is 

het echter zeer gemakkelijk te bereiken.  

Laat u zich leiden door een GPS, geef dan als adres “Nieuwmoersesteenweg 100” in. Ter hoogte van 

dit adres leidt een onverharde weg het (ster)bos in. Na ongeveer 300 meter, aan een grote rode 

brievenbus, bent u aangekomen. 

 

Vanaf Antwerpen: op de autoweg E19 (Antwerpen-Breda) afrit 3 Brecht-Wuustwezel. Links 

richting Wuustwezel. Door het dorp, voorbij de verkeerslichten, rechtdoor richting 

Kalmthout/Roosendaal. Na een paar honderd meter de eerste grote afslag naar rechts, richting 

Roosendaal/Essen/Nieuwmoer. U bent nu op de Nieuwmoerse Steenweg. Na een paar kilometer, net 

voordat de bossen eindigen, tussen twee grote grijze zuilen rechts het bos inrijden op de onverharde 

bosweg. Doorrijden tot u na enkele honderden meters rechts een boerderij met bijgebouwen ziet. U 

vindt ons aan de rode postbus in het eerste grote gebouw aan uw rechterkant. 

 

Vanaf Breda: Op de E19 Breda-Antwerpen afrit 2 Loenhout-Wuustwezel. Links richting Loenhout en 

Wuustwezel. Door het dorp van Loenhout tot aan de Bredabaan in Braken. Daar naar links, de grote 

weg (Bredabaan) volgen tot in het dorp van Wuustwezel. Aan de  verkeerslichten rechtsaf, richting 

Kalmthout/Roosendaal. Na een paar kilometer meter de eerste grote afslag naar rechts, richting 

Roosendaal/Essen/Nieuwmoer. U bent nu op de Nieuwmoerse Steenweg. Na een paar kilometer, 

tussen twee grote grijze zuilen, rechts het bos inrijden op de verharde privéweg. Doorrijden tot u na 

enkele honderden meters rechts een boerderij met bijgebouwen ziet. U vindt ons aan de rode 

postbus in het eerste grote gebouw aan uw rechterkant.  

 

Vanaf Roosendaal: Op de A58/E312 afrit 24 nemen. De Antwerpseweg richting Nispen en Essen 

volgen. Over de grens met België aan de tweede verkeerslichten (Essen) links richting 

Nieuwmoer/Wuustwezel. Door Nieuwmoer rijden en de Nieuwmoerse Steenweg volgen richting 

Wuustwezel. Na een paar kilometer, daar waar links de bossen beginnen, tussen twee grote grijze 

betonnen zuilen links het bos inrijden en de verharde privé-weg volgen tot u na enkele honderden 

meters rechts een boerderij met bijgebouwen ziet. U vindt ons aan de rode postbus in het eerste 

grote gebouw aan uw rechterkant.  

 

Opgelet: de inrijpoort die u hier onder ziet, is de officiële inrit van het Sterbos, maar leidt naar het 

kasteel, en dus niet naar Dr. Baumann International. Hier mag u niet inrijden. U bent wel vlakbij. 

U moet – in de richting van Nederland - de inrit op 500 meter hiervandaan nemen, tussen de twee 

grote grijze betonnen zuilen. De toegang is op het laatste kaartje hieronder aangegeven met een 

zwart blokje (pagina 4 van deze wegbeschrijving). 

 

 
 

Poort naar Sterbos 1: hier niet inrijden! 
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Afstanden tot Wuustwezel vanaf 
 
 

 
Amsterdam (NL) 139 km 

Antwerpen (B) 32 km 

Bergen op Zoom (NL) 35 km 

Breda (NL) 39 km 

Brussel (B) 85 km 

Eindhoven (NL) 88 km 

Enschede (NL) 237 km 

Gent (B) 95 km 

Groningen (NL) 289 km 

Hasselt (B) 106 km 

Kortrijk (B) 133 km 

Leeuwarden (NL) 265 km 

Luxemburg (B) 285 km 

Maastricht (NL) 135 km 

Oostende  (B) 154 km 

Roosendaal (NL) 18 km 

Rotterdam (NL) 89 km 
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Ingang Sterbos 4 

Dr. Baumann International 


