Bezoekerscentra in Het Groene Woud

Streekpark Klein Oisterwijk - Oisterwijk
Thema: Natuur en Streekproducten
Streekpark Klein Oisterwijk is gelegen aan de zuidzijde
van de Oisterwijkse Bossen en Vennen, vlak bij natuurgebied
de Kampina en daarmee een prachtige uitvalsbasis om Het
Groene Woud te verkennen. Het bezoekerscentrum is te
vinden bij de entree van het park. Onder het motto ‘Proef
Het Groene Woud’ kunt u bij het gastvrije familiebedrijf Klein
Oisterwijk ook terecht in de streekwinkel, het familierestaurant, het streekcafé of het vakantiepark. Kinderen kunnen
onder andere heerlijk ravotten in de natuurspeeltuin!
Oirschotsebaan 8a - 5062 TE Oisterwijk
T (013) 528 20 59 | www.kleinoisterwijk.nl

Winery & Herbs – Schijndel Thema: Streekproducten
Zien, proeven, ruiken en ervaren. Dat kan bij Winery &
Herbs. In de wijngaard en kruidentuin worden kruiden en
druiven maar ook andere groenten en fruitsoorten geteeld.
Zelf geproduceerde wijnen, jammen, theeën, sappen en
sauzen zijn te koop in de streekwinkel. Veel van deze heerlijke
producten kunt u zelf maken tijdens workshops met familie
of vrienden. Via rondleidingen op het bedrijf ervaart u de
geuren en smaken van allerlei gewassen. Als poort tot
Het Groene Woud biedt Winery & Herbs alle benodigde
informatie om voorbereid op pad te gaan, bijvoorbeeld in
de nabijgelegen de Geelders of het Wijboschbroek.
Boxtelseweg 23 - 5481 VE Schijndel
T (073) 549 65 35 | 06 42718829 |
 www.wineryandherbs.nl
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Parkzicht Kienehoef – Sint-Oedenrode
Thema: Cultuurhistorie
Parkzicht Kienehoef is een nieuwe multifunctionele horecafaciliteit met bezoekerscentrum midden in park de Kienehoef.
In het park zijn een speeltuin, kinderboerderij, roeivijver
en natuurtheater. Het bezoekerscentrum biedt informatie
over de cultuurhistorie van het park, Sint-Oedenrode en Het
Groene Woud. Ook is er alle informatie verkrijgbaar om per
fiets, te voet of per kano Het Groene Woud te verkennen. Parkzicht Kienehoef opent zijn deuren in het voorjaar van 2015.
Bremhorst 1 - 5491 LR Sint-Oedenrode
www.parkzichtkienehoef.nl
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Meer informatie over Het Groene Woud?
Stichting Streekhuis Het Groene Woud
Keefheuvel 1A, 5298 AH Liempde | T 0411 63 10 31
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Streekhuis@hetgroenewoud.com | www.hetgroenewoud.com
Facebook: Het Groene Woud | Twitter: @InHetGroeneWoud
A67

Rustig wandelen, actief fietsen, lekker eten, heerlijk relaxen of de natuur verkennen?
Nationaal Landschap Het Groene Woud is het beste te ontdekken vanuit een van de
negen bezoekerscentra in het gebied. Als toegangspoort tot Het Groene Woud vormt ieder
bezoekerscentrum een handige uitvalsbasis om eropuit te trekken.
Alle bezoekerscentra geven interessante en relevante informatie over Het Groene Woud,
educatieve informatie over natuur en cultuurhistorie en tips over routes om te fietsen,
wandelen, kanoën of paardrijden. Ook zijn er kaarten, (natuur)boeken en leuke dingen
voor kinderen te koop. Vragen worden beantwoord door deskundige medewerkers.
Daarnaast vertelt iedere poort van Het Groene Woud een eigen verhaal via spannende
activiteiten, interessante excursies en actieve workshops. Ieder centrum is uniek en
in ieder centrum staat een bepaald thema centraal. Bezoek ze allemaal, dan ontdekt u
telkens weer een andere, bijzondere kant van Het Groene Woud.

Café Zomerlust – Tilburg Thema: Streekproducten
In Moerenburg, een landschapspark bij Tilburg, ligt
café Zomerlust. Moerenburg grenst aan het Wilhelminakanaal en heeft een agrarisch karakter. Er zijn open
weilanden, veel bomen en water, recreatiemogelijkheden en historische boerderijen. Behalve een
toegangspoort tot Het Groene Woud is het café een
heerlijke pleisterplaats om lekker bij te komen na
een fiets- of wandeltocht. Café Zomerlust biedt alle
mogelijkheden voor een lunch of diner en heeft ruim
honderd bijzondere bieren op de kaart staan.
Oisterwijksebaan 15 - 5018 TG Tilburg
T (013) 542 52 92 | www.cafezomerlust.nl

BallonAIRpoort – Haaren Thema: Het Groene Woud vanuit de lucht beleven
BallonAIRpoort is te vinden op het terrein van Pergama Landjuweel, een mini-camping en
Bed&Breakfast. Dit bezoekerscentrum van Het Groene Woud ligt dicht bij de Belverse Akkers en Landgoed Nemerlaer. Het centrum heeft alle informatie over Het Groene Woud in huis, waaronder fiets- en
wandelroutekaarten. Helemaal bijzonder: BallonAIRpoort biedt ballonvaarten aan. Zwevend vanuit de
lucht is de schoonheid van Het Groene Woud optimaal te ervaren! De thematische vakantiewoningen
bieden u de mogelijkheid om te overnachten in een ballonmand.
Roonsestraat 20 - 5076 PM Haaren | T (0411) 62 27 24 | www.ballonairpoort.nl

Bastionder - ’s-Hertogenbosch Thema: Historie
Bezoekerscentrum Bastionder is een ondergronds
informatiecentrum, dat zich bevindt in Bastion Oranje.
Dit bastion is in 1634 gebouwd als onderdeel van de
Bossche Vestingwerken. In het Bastionder wordt het
verhaal verteld van de krijgsgeschiedenis van
’s-Hertogenbosch en is informatie te vinden over Het
Groene Woud. Het stadspark op Bastion Oranje biedt
een weidse blik op natuurgebied het Bossche Broek.
Sta oog in oog met vijfhonderd jaar oude stadsmuren
met schietgaten, ervaar het spectaculaire uitzicht over
natuurgebied het Bossche Broek en hoor en lees hoe
het ook al weer zat met dat stoere maar onbruikbare
kanon. Een bijzondere locatie aan de rand van Het
Groene Woud.
Bastion Oranje 1 - 5211 JE ’s-Hertogenbosch
T (073) 615 51 55 | www.vestingstad.com/bastionder

Bezoekerscentrum
Natuurmonumenten – Oisterwijk
Thema: Natuur
Natuurmonumenten Oisterwijk heeft een
levendig bezoekerscentrum midden in de
Oisterwijkse Bossen en Vennen en ligt vlakbij
de Kampina. Het is heerlijk wandelen en
fietsen door deze bijzondere natuurgebieden.
Direct vanaf het bezoekerscentrum starten
veel routes, die dwars door de bossen en langs
de vennen leiden. In het bezoekerscentrum
zijn alle mogelijke routes verkrijgbaar om
Het Groene Woud te verkennen, evenals leuke
natuurcadeautjes. Sowieso is het heerlijk
toeven op een bankje terwijl uw kinderen
zich vermaken in het Klauterwoud.
Natuurmonumenten organiseert voor jong
en oud allerlei activiteiten, zoals excursies,
Wilde Buiten Dagen, speciale kindermiddagen
en kinderfeestjes. De nadruk ligt hierbij op
beleving.
Van Tienhovenlaan 5 - 5062 SK Oisterwijk
T (013) 523 18 00
www.natuurmonumenten.nl/bcoisterwijk

Oertijdmuseum De Groene Poort - Boxtel Thema: Historie en Natuur
De Groene Poort is het bekende Oertijdmuseum in Boxtel, waar dinosaurussen tot leven komen en
jong en oud veel kunnen leren over de geschiedenis van de aarde. Dit bezoekerscentrum ligt vlak bij het
Dommeldal, de Geelders en Landgoed Velder, in een gevarieerd landschap van bossen, hooggelegen
zandverstuivingen, moerassige gebieden, rivieren en beken zoals de Dommel, de Essche Stroom en het
Smalwater. In het bezoekerscentrum is informatie te vinden over arrangementen, folders, routes en
streekproducten. Ook zijn er cadeautjes en boeken over Het Groene Woud te koop.
Bosscheweg 80 - 5283 WB Boxtel | T (0411) 61 68 61 | www.oertijdmuseum.nl

Philips Fruittuin – Eindhoven Thema: Streekproducten
De Philips Fruittuin is een boomgaard bij Eindhoven,
opgericht door Anton Philips. De tuin bestaat onder meer
uit twaalf hectare met appel-, peren- en pruimenbomen.
Al het fruit wordt er geteeld met respect voor de natuur.
De Fruittuin is een prima uitvalsbasis voor tochten door
onder meer de heidegebieden bij Oirschot en Best.
Bij de Fruittuin is een pannenkoekenhuis en een landwinkel met biologische streekproducten en vers fruit
uit de boomgaard. Van speeltuin tot speurtocht, van
rondleidingen tot picknick en appelplukdagen, er is van
alles te beleven.
Oirschotsedijk 14A - 5651 GC Eindhoven
T (040) 262 14 53 | www.philipsfruittuin.nl

