Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Heksenboom 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

Natuurpoort
de Heksenboom

Natuurpoort
De Heksenboom
• 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.
In samenwerking met:

P
Sint-Anthonis
© Stichting Brabantse Natuurpoorten - 2019

Boswachterĳ Sint Anthonis
Dit prachtige natuurgebied, in eigendom van
Staatsbosbeheer, biedt een gevarieerd landschap van bos,
heide en zandverstuivingen. Op de heidevelden zijn oude
jeneverbesstruiken te vinden, maar ook natte stukken heide
waar zeldzame plantensoorten als de kleine zonnedauw
voorkomt. De grove den, ooit aangeplant voor gebruik in
de Limburgse mijnen, bepaalt het gezicht van het bos. Op
de heide grazen Kempische heideschapen en Schotse
hooglanders. Meer info: www.staatsbosbeheer.nl

Natuurpoort de Heksenboom,
Sint Anthonis
Hét startpunt voor een heerlijke wandel- of fietstocht
door boswachterij Sint Anthonis, dat is Natuurpoort de
Heksenboom. In de boswachterij wisselen bossen, heide,
weilanden en zandverstuivingen elkaar prachtig af. Bij
de Heksenboom ligt het nieuwe kabouterpad én kunnen
families op pad met een gezinstas, boordevol leuke
natuuropdrachten. www.natuurpoorten.nl/heksenboom.

Restaurant De Heksenboom
De Heksenboom biedt een uitstekende lunch- en
dinerkaart, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Terwijl je geniet van een heerlijk wijntje of speciaalbiertje
spelen de kinderen, onder je toeziend oog, in de
ruime tuin met speeltuin of (bij minder weer) in de
binnenspeelkamer.
Openingstijden:
• 1 april - 30 oktober: dinsdag t/m zaterdag vanaf
11.00 uur en zondag vanaf 10.00u.
• 31 oktober - 31 maart: woensdag t/m zaterdag
vanaf 11.00 uur en zondag vanaf 10.00 uur.
Adres: Bosweg 40, 5845 EB Sint Anthonis
Tel. 0485-382803 | E-mail: info@heksenboom.nl
www.heksenboom.nl

Wandelroutes
Ullingse Bergen route (6,6 km of verkort 2 km)
Gele bewegwijzering
Bos en Heide route (14 km)
Groene bewegwijzering
Startpunt kabouterpad

Fietsroute
Boswachterij Sint Anthonis (31 km)
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