Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Spoordonkse
Watermolen 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
Natuurpoort
De Spoordonkse
Watermolen

De Spoordonkse
Watermolen
• Informatie
• Gratis 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.
In samenwerking met:

P
OIRSCHOT
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E. van Esch
Spoordonkseweg 130
5688 KE Oirschot Tel: (0499) 57 71 86

Dal van de Beerze
Een verrassend vogelrijk gebied met een grote vlakte die het overtollige
water van de Beerze opvangt. Je hoort en ziet langs de kronkelende beek
en op de natte grasvlakte verschillende vogels, zoals aalscholvers, ooievaars
en reigers.

De Spoordonkse Watermolen
Deze onderslagmolen stamt uit 1453 en draait op waterkracht van de
Beerze. De oorspronkelijke bouw was van hout, maar in 1868 werd de romp
van de molen vervangen door een stenen muur.

Natuurpoort de Spoordonkse Watermolen
Hét startpunt voor een prachtige wandeltocht door het Dal
van de Beerze, een waterrijk natuurgebied in het Groene
Woud. Struin over de schouwpaden van de Beerze en
ontdek de rijke historie van de Spoordonkse Watermolen.
Spoordonkseweg 130, 5688 KE Oirschot
www.natuurpoorten.nl/spoordonksewatermolen
De Spoordonkse Watermolen.
Deze eeuwenoude en meest westelijke watermolen van
Nederland is nog regelmatig in bedrijf. Informeer binnen
voor een rondleiding. Het panoramaterras biedt een
prachtig uitzicht over de rivier de Beerze. Geniet er van de
zelfgebakken molencake of de exclusieve walnotentaart.
Ook voor een heerlijke lunch of trappist op het terras ben
je hier bij het juiste adres.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur
Tel. 0499 - 577186
info@spoordonksewatermolen.nl
www.spoordonksewatermolen.nl

Toeristenpoorten
Bij de toeristenpoorten kom je erachter wat Oirschot
nog meer te bieden heeft. Deze toeristenpoorten
zijn kleinschaliger van opzet maar bieden dezelfde
faciliteiten als Natuurpoort de Spoordonkse
Watermolen. Niet voor niks wordt Oirschot
‘Monument in het Groen’ genoemd, met haar vele
natuurgebieden en monumenten. Meer informatie op:
www.landvanoirschot.nl

Wandelroutes

Fietsroute

Wandelroute Dal van de Beerze - 7 km
(Natuurmonumenten)

Door het Dal van de Beerze - 32,5 km

LAW 7-2 Pelgrimspad

-

Wandelroute Dal van de Beerze staat ook op de app van
Natuurmonumenten. Mail voor opmerkingen of suggesties
over de route naar bcoisterwijk@natuurmonumenten.nl.
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Het fietsroutenetwerk in Brabant wordt 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.
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