Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Wouwse Plantage
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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Wouwse Plantage
• informatie
• 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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Landgoed Wouwse Plantage
Als één der laatste in Nederland tot stand gebrachte landgoederen kent de
Wouwse Plantage een geschiedenis van meer dan viereneenhalve eeuw.
In deze periode hebben de eigenaren de Plantage weten te veranderen
van heide, maar ook moeras en onbebouwde grond, in een prachtig
boslandschap.
Dichtbij de Natuurpoort liggen drie leemputten. Deze zijn ontstaan door het
graven van leem voor de fabricage van bakstenen. De waterrijke putten zijn
een broedplaats voor onder andere kikkers, padden en salamanders.

Natuurpoort Wouwse Plantage
Natuurpoort Wouwse Plantage is hét startpunt voor wandelof fietstochten door het landgoed Wouwse Plantage.
De Natuurpoort omvat een ruime, met zorg ingerichte
parkeerplaats, een zone die ingericht is voor kunst en
een activiteitenweide. Vanuit de Natuurpoort loopt een
wandelpad achter drie leemputten naar het landgoed, via
‘de Nieuwe Wereld’; een bos wat is aangelegd om mensen
bewust te maken van de verschillen en overeenkomsten
met de derde wereld. In de directe omgeving van de
Natuurpoort zijn horecagelegenheden aanwezig, waar ook
informatie over wandel- en fietsroutes verkrijgbaar is.
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/wouwse-plantage
Locatie: Plantagebaan, tussen huisnummer 225 en 227 Wouwse Plantage
Eten & Drinken
Bij Natuurpoort Wouwse Plantage vind je verschillende
horecapunten. Bij Dorphsuis de Spil geniet je van een
drankje en kun je er terecht voor informatie over het
gebied en fiets- en wandelroutekaarten. Verderop in
het dorp vind je Chinees/Indisch restaurant & Cafetaria
Funny.
Meer informatie: www.natuurpoortwouwseplantage.nl

Wandelroute
Landgoed Wouwse Plantage (8 km)
17 - 76 - 12 - 62 - 61 - 14 - 13 - 16 - 17

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
Door de Brabantse Wal (40,5 km)
84 - 1 - 81 - 30 - 37 - 36 - 38 - 23 52 - 21 - 32 - 78 - 76 - 75 - 15 - 18 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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