Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Roovertsche Leij
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
Natuurpoort
de Roovertsche Leij

Roovertsche Leĳ
• 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.
In samenwerking met:
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Landgoed Gorp en Roovert
Natuurpoort de Roovertsche Leij is gelegen aan de rand van landgoed
Gorp & Roovert, dat onderdeel is van de Kempische Landgoederen.
Het riviertje ‘De Roovertsche Leij’ stroomt hier door 1200 ha bossen,
graslanden, vennen en landbouwgronden. Naast vier oude boerderijen
zijn ook het ‘Kasteeltje’ en de ‘Paradijsbrug’ te bewonderen. Deze
laatste is vernoemd naar Johannes Goropius Becanius (1519-1572) die
veronderstelde dat hier het Aards Paradijs moet hebben gelegen.
Meer informatie over Landgoed Gorp en Roovert én de overige Kempische
Landgoederen is te vinden op: www.kempischelandgoederen.nl

Natuurpoort de Roovertsche Leĳ, Goirle
Hét startpunt voor een prachtige fiets- of wandeltocht
door het gebied van de Kempische Landgoederen. Deze
vijf particuliere landgoederen zijn samen goed voor 4200
hectare natuurschoon, ieder met een eigen uitstraling.
Statige landhuizen en boerderijen vormen een verwijzing
naar het rijke verleden. Dwars door het gebied slingeren
riviertjes, ook wel ‘Leijen’ genoemd, die deze streek, samen
met vennen, heide, bossen, zeer afwisselend maken.
Adres: Gorps Baantje 1, 5051PX Goirle
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/deroovertscheleij
Genieten van een heerlijke lunch of diner na een tocht
door dit mooie grensgebied? Daar is De Roovertsche Leij
de perfecte locatie voor. Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 22.00
Zaterdag en zondag van 08.00 - 22.00 uur.
Tel. 013 577 43 00. www.roovertscheleij.nl
Ontdek ook het Klim & Avonturenbos, naast de
Roovertsche Leij. Brabants Landschap en Rocks ’n Rivers
hebben er een heus avonturenpad aangelegd, boordevol
actieve opdrachten en voor iedereen gratis toegankelijk.
Met de ‘Survivalgids voor jonge boswachters’ kun je de
route uitbreiden met extra opdrachten en activiteiten.
Meer informatie: www.brabantslandschap.nl

Wandelroute
Door Landgoed Gorp en Roovert (9 km)
64 - 63 - 69 - 3 - 2 - 91 - 92 - 93 - 94 67 - 68 - 64
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 Kempische Landgoederen (38 km)
50 - 38 - 33 - 35 - 45 - 47 - 74 - 70 - 72 67 - 20 - 66 - 11 - 12 - 76 - 75 - 77 - 50
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.

