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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort De Malpie 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
De Malpie



Natuurgebied De Malpie
Dit grensoverschrijdende natuurgebied is onderdeel van de Groote Heide 
en bestaat uit ongeveer 350 hectare aan stuifzanden, natte en droge 
heide, vennen en bos. Het open heidegebied met vochtige graslanden 
trekt vele soorten libellen en vlinders aan en het bosgebied is de thuisbasis 
voor de specht. De combinatie van heide en bos maakt van de Malpie een 
prachtig wandel- en fietsgebied. De rivier de Dommel biedt daarnaast vele 
kanomogelijkheden. 

Meer informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl.

Wandelroute Fietsroute

Natuurpoort De Malpie, Valkenswaard
Gelegen aan de rand van natuurgebied De Malpie is dit 
hét startpunt voor een heerlijke fiets-, wandel- of kanotocht 
door het groen. De Venbergse Molen is een plaatje op 
zichzelf en werd voor het eerst vermeld in 1227. In het 
molenhuis bevindt zich het gelijknamige café-restaurant. 
Hier is het heerlijk toeven op het terras of in ’t café. 
Verderop in de straat vindt je de Rofra voor kano- en 
fietsverhuur, GPS-wandeltochten of andere actieve 
bezigheden. Het Rijtuigenmuseum Valkenswaard biedt 
een prachtige collectie luxe rijtuigen en bij de de Malpie 
Hoeve geniet je van ambachtelijk hoeve ijs. Trek eropuit 
en ontdek de veelzijdigheid van Natuurpoort De Malpie! 

Adres: Molenstraat 211, 5556 TA Valkenswaard
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/demalpie

Openingstijden café-restaurant de Venbergse Molen:
Terras (zomerseizoen): 
 Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur
Café (winterseizoen): 
 Dinsdag t/m zaterdag vanaf 13.30 uur
 Zondag vanaf 10.00 uur

Tel. 040-201 22 20
info@venbergsemolen.nl
www.venbergsemolen.nl
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Rijtuigen Museum Valkenswaardde Malpie Hoeve

De Venbergse Molen Rofra

84 - 63 - 66 - 7 - 67 - 5 - 68 - 8 - 63 - 
84 - 37

 De Malpie en de Groote Heide (28,5 km) Malpievennenroute (6,9 km)

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.


