Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort Bezoekerscentrum
Oisterwijk maakt deel uit van het netwerk
van Brabantse Natuurpoorten. Dit
netwerk bestaat uit zo’n 30 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.
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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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• Informatie
• Gratis fiets- en
wandelroutes
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Oisterwijkse Bossen en Vennen
Rondom de vele vennen in dit prachtige natuurgebied is dichtbevolkt Nederland
ineens heel ver weg. Droom weg bij één van de vele vennen, die bij mist en nevel
mysterieus aandoen of speur naar spechten en reeën.

De Kampina
Een verrassend afwisselend natuurgebied met droge en natte heide, bossen,
beken en vennen en één van de meest waardevolle heidegebieden van ons land.
Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl

Natuurpoort Bezoekerscentrum Oisterwijk
Begin je dag in de natuur bij Natuurpoort Bezoekerscentrum
Oisterwijk. Vanaf hier kun je heerlijk wandelen of fietsen in de
Oisterwijkse Bossen en Vennen. En er is nog veel meer te
doen. Loop eens binnen bij het prachtige bezoekerscentrum
of horeca Groot Speijck, je bent van harte welkom! Voor
kinderen en gezinnen is er ook van alles te doen. Kies
voor een speurtocht, ontdek de natuur buiten of vier er je
kinderfeestje! Natuurmonumenten organiseert ook voor
volwassenen tal van activiteiten en excursies en verhuurt
tevens een sfeervolle ruimte voor vergaderingen.
Adres: Van Tienhovenlaan 4, 5062 SK Oisterwijk
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/bezoekerscentrumoisterwijk

Bezoekerscentrum Oisterwijk
Bij Bezoekerscentrum Oisterwijk is voor iedereen wat te
doen. Of je nu wilt wandelen, fietsen, met de kinderen op
pad of even op adem wilt komen met een drankje in het
sfeervolle Groot Speijck. De boswachters en vrijwilligers
informeren je graag over de mogelijkheden.
Kijk voor de actuele openingstijden op www.
natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-oisterwijk of bel
naar 013 - 591 50 00

Wandelroutes
Goorven door de Oisterwijkse Bossen (geel, 4,3 km)
Kolkven in de Oisterwijkse Bossen (wit, 3,5 km)
Lammervennen in Oisterwijk (rood, 3,6 km)
Wandelknooppuntennetwerk
Deze en diverse andere routes vind je in de app van
Natuurmonumenten. Mail voor opmerkingen of suggesties
over de routes naar bcoisterwijk@natuurmonumenten.nl.

Fietsroute
Langs vennen en heide (29 km)
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Het fietsroutenetwerk in Brabant wordt 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.
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