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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Volksabdij 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.
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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.

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

www.natuurpoorten.nl

Natuurpoort 
de Volksabdij



Grenspark Kalmthoutse Heide
Grenspark Kalmthoutse Heide is het enige 
grensoverschrijdende Nationaal Park van Nederland. 
Een gebied waar je goed de rust van de natuur kan 
vinden. Droom weg op de uitgestrekte heidevelden die in 
schemering hun mysterie verhullen. Struin aan de rand van 
stille en rustgevende vennen of ga de bossen in en sta oog 
in oog met reeën en roofvogels. 

Meer informatie: grensparkkalmthoutseheide.com

Fietsroute

Natuurpoort de Volksabdij, Ossendrecht
Gelegen in Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide is 
Natuurpoort de Volksabdij het perfecte startpunt om het 
glooiende landschap van de Brabantse Wal te ontdekken. 
In de Abdijbossen bevinden zich een aantal prachtige 
wandelroutes en ook per fiets, mountainbike en te paard 
kun je uitstekend het gebied verkennen. Het leerhotel 
van de Volksabdij biedt rustieke kamers, midden in een 
groene omgeving. Het bezoekerscentrum geeft informatie 
over de historie van de abdij en de regio. Ook is er 
een vlindertuin, bijenkast, speeltuin en speelbos. Voor 
fietsliefhebbers is er een bikewash en fietsenwerkplaats. 
De Volksabdij is tevens een officieel VVV-punt. Meer 
informatie: www.natuurpoorten.nl/volksabdij

Brasserie Abdijbos, met groot terras, biedt een 
uitstekende lunchkaart. Daarnaast schenken ze 
de bieren van de Trappistenabdij La Trappe. De 
openingstijden van de Brasserie wisselen gedurende 
de seizoenen. Kijk op de website voor actuele 
openingstijden 
 
Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199  
4641 RM Ossendrecht  
Tel. 0164 672546  
info@devolksabdij.nl | www.devolksabdij.nl 

Wandelroutes

 Wandelpad Pauw (5 km)

 Wandelpad Abdij (2,5 km)

 Wandelpad Kikker (6,5 km)

Van de Volksabdij naar KNP:
38  - 56  - 83  - 02  -  81  - 25  - 80  - 89  - 37  - 36  - 38  

 Kalmthoutse Heide (30 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.

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.


