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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Negende Zaeligheyt 
maakt deel uit van het netwerk van 
Brabantse Natuurpoorten. Dit netwerk 
bestaat uit 31 locaties. Een Brabantse 
Natuurpoort is hét startpunt voor een 
prachtige fi ets- of wandelroute in de 
natuur. Elke Brabantse Natuurpoort 
biedt een ruime parkeergelegenheid, 
een horecavoorziening en informatie 
over het natuurgebied en de fi ets- en 
wandelroutes.

De Natuurpoorten zijn 
herkenbaar aan een grote 
stalen sleutel van 4 meter hoog. 

www.natuurpoorten.nl

Benieuwd welke locaties nog meer 
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk 
bovenstaande kaart, scan de QR-code 
of kijk op www.natuurpoorten.nl.

Natuurpoort
De Negende Zaeligheyt



Boswachterij de Kempen

In Boswachterij de Kempen, op de grens van Nederland en België en 
grotendeels in beheer van Staatsbosbeheer, is de bewoonde wereld ver 
weg. Zandwegen voeren langs akkers en door eindeloze bossen. Daar 
waar de naaldbossen wijken, ligt de grote stille heide met stuivend zand 
en moerassen. Een prachtige groene grensstreek met een rijke historie. 
Op de Cartierheide liet Napoleon zijn sporen na en de bossen vormden 
eeuwenlang het terrein van smokkelaars. Het voormalige moerasgebied 
de Goorloop kent prachtige vloeiweiden die elk jaar door het riviertje de 
Goorloop onder water worden gezet. Het landschap van de Kempen vertelt 
verhalen, maar biedt ook een oase van rust. www.staatsbosbeheer.nl

Wandelroutes Fietsroute

18 - 16 - 2 - 15 - 14 - 91 - 71 - 13 - 81 - 17 - 
12   - 11 - 19 - 18

 Groene Kempenroute (28 km) Witrijtse Akker- en Boslandroute (15,3 km)

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.

Natuurpoort De Negende Zaeligheyt

Gelegen in de Brabanse Kempen en op een steenworp 
afstand van België is Natuurpoort De Negende Zaeligheyt 
hét startpunt van een mooie tocht. Pak de wandelschoenen 
of de fi ets en maak kennis met het land van de ‘contente 
mens’. De acht zaligheden zijn acht dorpen in de Kempen 
die eindigen op ‘sel’: Steensel, Hulsel, Netersel, Duizel 
(vroeger Duisel), Knegsel, Eersel, Reusel en Wintelre 
(Brabants Wèntersel).  

Restaurant Herberg De Negende Zaeligheyt is voor gasten 
geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 10:00 uur. Hier 
wordt eten geserveerd met een gulle glimlach, omdat ze 
trots zijn op hun gerechten, hun service én deze prachtige 
locatie! Kom gerust eens proeven tijdens je verblijf, je 
wandel of fi etsroute, of je ritje te paard. 

Adres: Witrijtseweg 15, 5571XJ Bergeijk
www.natuurpoorten.nl/de-negende-zaeligheyt

De Negende Zaeligheyt

Al bijna 55 jaar kan je bij De Negende Zaeligheyt 
genieten van rust, ruimte en natuur. Voor wie zijn 
verblijf wat langer wil maken dan een dagje, zijn er 
verschillende overnachtingsmogelijkheden. Er staan 
diverse vakantiehuisjes, B&B ’s, twee 6-persoons 
appartementen, een familiehuis voor 20 personen en 
camperplaatsen in de natuur.  En er is vanaf 2022 
een prachtige groene camping. Wakker worden met 
fl uitende vogels, Heerlijk genieten!

Contactgegevens Herberg De Negende Zaeligheyt:
0497-745002 / herberg@negendezaeligheyt.nl
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 Beek- en Bosroute (4,9 km)
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