Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Plaetse 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.
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• Informatie
• Gratis fiets- en
wandelroutes
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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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De Strabrechtse Heide
Natuurgebied de Strabrechtse Heide is het grootste aaneengesloten
heidegebied van Brabant en grotendeels in beheer door Staatsbosbeheer.
Het biedt een afwisselend landschap van droge en vochtige heide,
stuifzand, heidevennen, akkers en bosjes. Op de droge plaatsen staat
struikhei en jeneverbes, op de natte plaatsen dophei, pijpenstrootje, gagel
en klokjesgentiaan. Een schaapskudde voorkomt het vergrassen van de
heide. Ten zuidwesten van de heide ligt het beekdal van de Kleine Dommel,
oftewel de Rul. Door de weidsheid van de Strabrechtse Heide is het er
heerlijk rustig wandelen en fietsen met vergezichten die ogen als een levend
schilderij. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Natuurpoort De Plaetse
Hét startpunt voor een wandeling of fietstocht door de
Strabrechtse Heide, dat is Natuurpoort De Plaetse. Bij De
Plaetse bevindt zich een schaapskooi, waar een kudde
van 350 Kempische heideschapen haar thuis heeft.
Ook vindt je er een heidetuin en een instectentuin met
onder andere bijenkasten en diverse insectenwanden en
-hotels. En wat te denken van een blote voetenpad of een
kabouterpad voor de allerkleinsten. Staatsbosbeheer biedt
voor kinderen diverse activiteiten aan, waaronder een
heide-expeditie, wandelstokken maken en een sportieve
tocht. Voor mensen met een beperking is er een nieuw
mindervalidepad dat deels over de Strabrechtse Heide
voert. Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/deplaetse
Rul 22, 5591 TW Heeze

Heidecafé de Strabrechtse Heide
Bij Heidecafé de Strabrechtse Heide geniet je van
een drankje of een hapje na een lange wandeling of
fietstocht. Er wordt gewerkt met producten uit eigen tuin
en van lokale leveranciers. Heidecafé de Strabrechtse
Heide is een onderdeel van Kempenhaeghe. Een
vooruitstrevend expertisecentrum op het gebied van
epilepsie en neurowetenschappen. Van maandag tot en
met donderdag zijn cliënten van Kempenhaeghe druk
in de weer op en rondom het Heidecafé. Zij werken
mee in de keuken, in de bediening, maar ook in de
groenvoorziening. Het café is het hele jaar door voor
gasten geopend van woensdag tot en met zondag. Kijk
voor meer informatie op: www.heidecafé.nl
Plaetse 71A, 5591 TX Heeze
Telefoon: 040 227 9817 | E-mail: info@heidecafe.nl

Wandelroutes
Vennenroute - 5 km
Herderspad - 3 km
Rulse laarzenpad - 5 km
Mindervalidepad
Kabouterpad

Fietsroute
Langs Vennen en Heide (35,3 km)

Informatiepaneel				
Schaapskooi
Huttenbouwbos
Groentetuin
Werkschuur Staatsbosbeheer
WiFi-werkplek
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Deze fietsroute staat ook op Route.nl. Scan de
QR-code (bijvoorbeeld met de app van Route.
nl) en bekijk de route op je telefoon.
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