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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Drie Linden 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.

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

Natuurpoort
de Drie Linden

De Natuurpoorten zijn herkenbaar aan 
een grote stalen sleutel 
van 4 meter hoog. 



Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen wordt ook wel eens de 
Brabantse sahara genoemd! Je vindt hier grote zandvlaktes, heide en bossen. 
Kom hier heerlijk struinen door het stuifzand, maak een fietstocht door 
uitgestrekte bossen of kom paardrijden of mtb’en over zandheuvels.
Natuurmonumenten en het IVN organiseren regelmatig activiteiten, voor jong 
en oud, door en rondom de Loonse en Drunense Duinen. Zoals excursies 
onder leiding van een gids of speurtochten voor kinderen.
Meer informatie:
www.np-deloonseendrunenseduinen.nl
www.natuurmonumenten.nl

Wandelroutes (Natuurmonumenten) Fietsroute

Natuurpoort De Drie Linden, Giersbergen
Gelegen aan de rand van Nationaal Park de Loonse en 
Drunense Duinen, in het pittoreske gehucht Giersbergen, 
is Natuurpoort de Drie Linden  het perfecte startpunt voor 
een heerlijke wandel- of fietstocht. In Giersbergen waan 
je je terug in de tijd. Eeuwenlang hebben de bewoners 
gevochten om het stuivende zand van de duinen tegen 
te houden, wat nu nog terug te zien is aan de prachtige 
oude wegen, boerderijen en houtwallen die dateren uit de 
Middeleeuwen.
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/dedrielinden

Café-Restaurant de Drie Linden
De Drie Linden biedt een uitstekende lunch- en dinerkaart 
maar ook fietsverhuur, diverse activiteiten zoals (GPS) 
speurtochten en een speeltuin voor de kinderen.
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag vanaf 10:00 uur 
Zondag vanaf 09:00 uur 

Giersbergen 8 
5151 RG Drunen
Tel: 0416-372429

info@herbergdedrielinden.nl
www.herbergdedrielinden.nl

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.

Van de Duinen naar de Brand (26,5 km)

34 - 35 - 46 - 44 - 47 - 94 - 41  - 36   -  32

- 22   - 20   - 21   - 81   - 33   - 72   - 34

 Zwarte Berg route (4,3 km)
 Kapucijnenroute (3,9 km)
 Hondenloslooproute (5 km)

Deze wandelroutes staan ook op de app van Natuurmonumenten 

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

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


