Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort De Kriekeput De Maashorst maakt deel uit van het
netwerk van Brabantse Natuurpoorten.
Dit netwerk bestaat uit 31 locaties.
Een Brabantse Natuurpoort is hét
startpunt voor een prachtige fietsof wandelroute in de natuur. Elke
Brabantse Natuurpoort biedt een
ruime parkeergelegenheid, een
horecavoorziening en informatie over
het natuurgebied en de fiets- en
wandelroutes.

Natuurpoort
De Kriekeput - De Maashorst

www.natuurpoorten.nl

De Natuurpoorten zijn herkenbaar aan
een grote stalen sleutel van 4 meter
hoog. Benieuwd welke locaties nog
meer deel uitmaken van het netwerk?
Bekijk bovenstaande kaart, scan de QRcode of kijk op www.natuurpoorten.nl.

Natuurpoort
De Kriekeput De Maashorst

• Informatie
• Gratis wandel- en
fietsroutes
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De Maashorst en de Herpse Bossen
De Maashorst, het grootste aaneengesloten natuurgebied in NoordBrabant, trakteert je op prachtige bossen en heidevelden, indrukwekkende
stuifduinen, vennen, weiden en spannende kronkelbeekjes. Kom ook
genieten van deze afwisseling in flora én fauna.
Meer info: www.demaashorst.nl
De Herpse Bossen, ook wel Herperduin genoemd, is een afwisselend
natuurgebied met bos, heide, zandverstuivingen en vennen. Tevens het
leefgebied van Wisenten, Schotse Hooglanders en dassen. Kinderen
kunnen lekker struinen, klimmen en klauteren in Speelbos Herperduin.

Natuurpoort De Kriekeput De Maashorst, Herpen

Natuurpoort

Het ideale begin-, rust- en eindpunt van een mooie
wandeling of fietstocht door het prachtige natuurgebied
Herperduin is Natuurpoort De Kriekeput - De Maashorst.
Ook vindt je in de directe omgeving verschillende ruiteren mountainbikeroutes. Meer informatie:
www.natuurpoorten.nl//kriekeputmaashorst
Schaijkseweg 3a
5373 KL Herpen

Paviljoen de Kriekeput
Bij Paviljoen de Kriekeput kun je terecht voor een heerlijke
lunch of diner met producten uit de streek. De Kriekeput
heeft daarnaast een terras, een overdekt én openlucht
zwembad en een speeltuin. Kortom: genoeg ingrediënten
voor een heerlijke dag in het groen.
Het restaurant van de Kriekeput is zeven dagen per
week vanaf 10.00 uur geopend. Het zwembad is vanaf
1 april tot het einde van de herfstvakantie geopend van
10.00 uur tot 18.00 uur.
kriekeput@herperduin.nl
www.kriekeput.nl
Tel. 0486-415100
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Wandelroute
Rondje Herperduin (6 km)
51 - 52 - 89 - 88 - 87 - 17 - 16 15 - 53 - 13 - 51

Fietsroute
Herperduin en de Maashorst (22 km)
17

De recreatieve routes in Brabant worden zorgvuldig onderhouden. Heb je
opmerkingen of suggesties over de bewegwijzering of paden, geef dit dan door via
info@routesinbrabant.nl of via tel. nr. 0800-4050050.

-

67

23

-

-

26

34

-

-

25

29

-

-

60

33

-

-

44

-

65

17

Deze routes staan ook op Route.nl. Scan de QR-codes
(bijvoorbeeld met de app van Route.nl) en bekijk de
routes op je telefoon.
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