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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Nemerlaer 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

Benieuwd welke locaties nog meer 
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk 
bovenstaande kaart, scan de QR-code of 
kijk op www.natuurpoorten.nl.

Natuurpoort
Nemerlaer



Landgoed Nemerlaer en de Kampina
Sinds 1865 wordt Landgoed Nemerlaer doorsneden door een spoorlijn, 
waarbij het noordelijke deel zijn landgoedkarakter heeft behouden: statige 
lanen die uitkomen op een omgracht kasteel. In het natte zuidelijke deel van 
het landgoed is klokjesgentiaan, beenbreek en duivelsnaaigaren te vinden, 
net als het bontdikkopje, een opvallende vlinder. Meer informatie: 
www.brabantslandschap.nl 
Met haar afwisselend droge en natte heide, bossen, beken en vennen is de 
Kampina een natuurgebied met een verrassend afwisselend landschap en 
één van de meest waardevolle heidegebieden van ons land. 
Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/kampina

Fietsroute

Natuurpoort Nemerlaer, Haaren
Natuurpoort Nemerlaer is hét startpunt voor een prachtige 
wandel- of fietstocht door Landgoed Nemerlaer, de 
Kampina of de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Een 
kasteel, statige lanen, flink wat stromend water, dat 
is Landgoed Nemerlaer. Droom weg op het intieme 
historische landgoed of in de Kampina, aan de rand van 
één van de vele vennen en zwerf door groenrijke bossen, 
langs slingerende beken en kleurrijke heidevelden.
Meer info: www.natuurpoorten.nl/nemerlaer
Adres: Oisterwijksedreef 4, 5076 NA Haaren

Pannekoekenhuis Belveren
Van zoet tot hartig, bij Pannekoekenhuis Belveren vindt 
je altijd de pannenkoek die je lekker vindt. Ook voor een 
uitsmijter of broodje ben je bij Belveren aan het juiste 
adres. 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 
12.00 tot 19.00 uur.

Tel. 0411-621791
info@belveren.nl
www.belveren.nl
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 Langs Heide en Vennen (29 km) Nemerlaer en de Kampina (7 km)

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.

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.


