Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Vresselse Hut 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
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• Informatie
• Gratis wandel- en
fietsroute

Benieuwd welke locaties nog meer
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk
bovenstaande kaart, scan de QR-code
of kijk op www.natuurpoorten.nl.
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Vresselse Bos en Dommeldal
Amper een eeuw geleden bestond het Vresselse Bos nog uit heide,
zandverstuivingen en een paar vennen. Omdat de boeren veel last hadden van het
stuivend zand, besloten ze de grond te bebossen. Zo ontstond het Vresselse Bos.
Het gebied rondom de vennen wordt begraasd door Schotse Hooglanders.
Een van de mooiste beekdalen van Nederland is het Dommeldal. Dwars door het
grondgebied van Sint-Oedenrode loopt dit bijzondere beekdal. Wandel of fiets door
het fraaie landschap met houtwallen, hooilanden, weilanden, bos, heideveldjes en
poelen. Je ziet altijd wel een aantal van de ruim 50 verschillende broedvogels!

Natuurpoort de Vresselse Hut, Nĳnsel
Hét startpunt voor een prachtige wandel- of fietstocht in
het schilderachtige Dommeldal of het rustieke groen van
het Vresselse Bos, dat is Natuurpoort de Vresselse Hut. De
mountainbikeroute rondom de Vresselse Hut is een begrip
in de regio en rondom de vennen in het Vresselse Bos is
het prachtig wandelen. Meer informatie:
www.natuurpoorten.nl/devresselsehut
Vresselseweg 33
5491 PA Sint-Oedenrode

De Vresselse Hut
Bij de Vresselse Hut ben je van harte welkom voor een
hapje of drankje op één van de twee terrasen. Maar met
zes kegelbanen valt ook binnen genoeg te beleven.
Openingstijden de Vresselse Hut:
Apr. t/m sept. woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
Okt. t/m mrt: woensdag t/m zondag vanaf 13.00 uur.
Tel. 0499-472870
info@devresselsehut.nl
www.devresselsehut.nl

Wandelroute
Rondje Vresselse Bos (6,2 km)
79 - 78 - 76 - 72 - 45 - 77 - 47 - 79

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.

Fietsroute
Rondom Vressel (29 km)
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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.
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