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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Visdonk 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
Visdonk



Het Rozenven
Het Rozenven vormt een prachtig rustpunt op Landgoed Visdonk. Vanaf 
de steiger en het vlonderpad kun je dagdromen en uitkijken over het water. 
Rond het ven vind je opvallende planten en bloemen als het veenpluis en de 
zeldzame klokjesgentiaan.

Natuurpad Visdonk
Voor kinderen is er van alles te doen bij Natuurpoort Visdonk. Zoals het 
Natuurpad. Spelenderwijs leren kinderen het bos, de bomen en de diertjes 
die daar leven kennen. Meer info: www.natuurmonumenten.nl/visdonk

Fietsroute

Natuurpoort Visdonk
Op een steenworp van Roosendaal gelegen is Natuurpoort 
Visdonk een perfect startpunt voor een heerlijke fiets- of 
wandeltocht door Landgoed Visdonk. Zoek de rust en de 
ruimte bij het Rozenven, leer meer over de natuur langs het 
Natuurpad of stippel zelf je route uit. Geniet onderweg van 
de vergezichten over de akkers, speur naar spechten in het 
bos en met wat geluk sta je zomaar oog in oog met een 
ree. Geniet na een stevige tocht van koffie of een lunch 
met streekgerechten bij Brasserie Lodge Visdonk of het 
T-Huis. Meer info: www.natuurpoorten.nl/visdonk

Brasserie Lodge Visdonk
Rozenvendreef 2
4707 PD Roosendaal
Tel. 0165-536629
info@lodgevisdonk.nl
www.lodgevisdonk.nl

Brasserie T-huis
Dennescheerderdreef 11
4707 PK Roosendaal
Tel. 0165-546438
info@brasserie-t-huis.nl
www.brasserie-t-huis.nl
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 Landgoed Visdonk - 11,3 km    Trimbaan - 3 km
 Ommetje Visdonk - 3,2 km    Rolroute - 1,3 km
 Natuurleerpad - 2,5 km

Mountainbikenetwerk

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.

Deze wandelroutes staan ook op de app van Natuurmonumenten 

(www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app). Mail voor opmerkingen 

of suggesties over de routes naar westbrabant@natuurmonumenten.nl.

Turfvaarten en smokkellegendes - 25,4 km
Wandelroutes


