Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Nederheide maakt deel
uit van het netwerk van Brabantse
Natuurpoorten. Dit netwerk bestaat
uit 31 locaties. Een Brabantse
Natuurpoort is hét startpunt voor een
prachtige fiets- of wandelroute in de
natuur. Elke Brabantse Natuurpoort
biedt een ruime parkeergelegenheid,
een horecavoorziening en informatie
over het natuurgebied en de fiets- en
wandelroutes.
De Natuurpoorten zijn
herkenbaar aan een grote
stalen sleutel van 4 meter
hoog.

www.natuurpoorten.nl
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In samenwerking met:

• Informatie
• Gratis wandel- en
fietsroutes

Benieuwd welke locaties nog meer
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk
bovenstaande kaart, scan de QR-code
of kijk op www.natuurpoorten.nl.
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Natuurgebied de Stippelberg
Natuurpoort Nederheide ligt midden in de Stippelberg,
een van de mooiste natuurgebieden van de Peel met
een oppervlakte van maar liefst 1000 hectare. Naast
rustieke uitgestrekte bossen vind je hier een variatie aan
poelen, zandverstuivingen, heide en statige lanen. In dit
gebied broeden wel tachtig vogelsoorten, en ook Schotse
hooglanders, eekhoorns, reeën, hazen en vossen vinden hier
hun thuis.
Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/stippelberg.

Natuurpoort Nederheide, Milheeze
Het ideale begin-, rust- en eindpunt van een mooie
wandeling of fietstocht door het uitgestrekte natuurgebied
de Stippelberg of rondom de rustieke Bakelse Plassen,
dat is Natuurpoort Nederheide. Het veelzijdige Hotel
Restaurant Nederheide biedt een prachtig terras - met
uitzicht op een speeltuin, een overdekt zwembad en een
grote recreatievijver met zandstrand. Kortom: genoeg
ingrediënten voor een heerlijke dag in het groen.
Adres: Kaak 11, 5763 PK Milheeze
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/nederheide

Hotel Restaurant Nederheide
Lekker eten, drinken en slapen in een sfeervolle
entourage, dat is Hotel Restaurant Nederheide. Verse
ingrediënten, verfijnde gerechten en een goede
bediening verzekeren je van een uitstekende lunch of
diner. Het hotel biedt zes kamers en een grand suite.
Openingstijden restaurant: maandag t/m zondag vanaf
11.00 uur. De keuken sluit om 20.30 uur.
info@nederheide.nl
www.nederheide.nl
Tel. 0492-82 00 80

Wandelroutes
31

Nederheide paars (8,2 km)
Nederheide oranje (4,0 km)
Wandelknooppuntennetwerk

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.

Fietsroute
Door de Vrije Heerlijckheid (46,5 km)
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Deze fietsroute staat ook op Route.nl. Scan de
QR-code (bijvoorbeeld met de app van Route.nl)
en bekijk de route op je telefoon.
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