Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Peel 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 Peel
• Informatie
• Gratis wandel- en
ﬁetsroutes
• Fiets oplaadpunt

Natuurpoort
de Peel

In samenwerking met:

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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De Peel
Het landschap van de Peel laat zich lezen als een
geschiedenisboek. Het overgrote deel van het veenmoeras
werd door turfstekers afgegraven en als ‘het goud van de
Peel’ verkocht. De sporen hiervan zijn nog overal aanwezig.
Zo ook in Griendtsveen, met haar oude dorpspompen,
ophaalbrugetjes, kaarsrechte peelkanalen en karakteristieke
panden. Nu is de Peel een paradijs voor natuurliefhebbers
met een landschap van water, heidevelden en zandruggen.
Het waterrijke gebied lokt ruim honderd soorten broed- en
trekvogels. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl.

Natuurpoort De Peel, Deurne
Gelegen aan het natuurgebied de Deurnesche Peel
en vlakbij de voormalige veenkolonies Helenaveen en
Griendtsveen biedt Natuurpoort De Peel toegang tot een
uniek moerasgebied op de grens van Noord-Brabant en
Limburg. Een afwisselende landschap van plassen, vlakten,
bosjes en zandruggen. Bovendien is het één van de rijkste
vogelgebieden van West-Europa en een prachtig wandelen ﬁetsgebied met een rijke historie van turfwinning.
Adres: Leegveld 8a, 5753 SG Deurne
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/depeel

Restaurant Natuurpoort de Peel
Bij restaurant Natuurpoort De Peel ben je ook van harte
welkom voor een hapje en een drankje op het terras
of binnen bij de open haard. Ook kun je hier je eigen
picknickmand laten vullen voor een heerlijke picknick in
de Deurnesche Peel. Bekijk de actuele openingstijden
op de website (www.natuurpoortdepeel.nl). Buiten de
openingstijden op reservering.
Tel. 0493-745008
info@natuurpoortdepeel.nl
www.natuurpoortdepeel.nl

Wandelroutes
Rondje Griendtsveen (9,2 km)
5 - 12 - 18 - 19 - 21 62 - 18 - 17 - 11 - 6
Mussenkeetpad (5,5 km)
6 - 5 - 13 - 14 - 10 - 6

Fietsroute
Langs het mooiste van de Peel (37 km)
6 - 26 - 57 - 27 - 15 - 96 - 20 - 45 - 89
- 44 - 43 - 39 - 37 - 32 - 6
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.

