
1   bezoek de vestingsteden
Binnen de grenzen van Oss liggen 
de twee vestingstadjes Megen en 
Ravenstein. Ze maken deel uit van 
de oudste en meest gebruikte waterlinie 
van Nederland: de Zuiderwaterlinie. 
Kloosters, molens en delen van oude 
vestingwerken, je vindt ze hier.

2   ga op avontuur in keent
Keent is een door water en natuur 
afgebakend eiland. Waterrijke 
moerasgebieden, ruige ooibossen en 
open graslanden maken deze oude 
Maasarm een prachtig gebied om 
doorheen te struinen. Wilde grazers 
spotten? Het natuurgebied wordt ook wel 
de kraamkamer van de Tauros genoemd. 

oss
www.uitpuntoss.nl

volg je 
oerinstinct 
en ga! 
365 dagen 
per jaar

1   blijf slapen 
in unieke accommodaties
Landerd is rijk aan accommodaties om 
bij weg te dromen. Van avontuurlijke 
tipitent en romantische hooiberg tot 
authentieke boomhut en comfortabele 
bungalow, jong en oud zijn verzekerd van 
een bijzonder verblijf in een bijzonder 
gebied. Toch liever iets vertrouwds 
in een omgeving vol avontuur? Boek 
een overnachting in het fonkelnieuwe 
Roompotpark te Schaijk. 

2   overnacht middenin het groen
Wakker worden van tjirpende vogels, 
ritselende takken en het zonnetje op je 
gezicht, dichter bij de natuur kom je niet. 
Voor welke slaapplek je ook kiest, de 
prachtigste natuurparels bevinden zich 
op een steenworp afstand.

landerd
www.vvvlanderd.nl

regio 
maashorst

Bernheze, Uden, Landerd en Oss 
maken ieder deel uit van het oergebied 
in Brabant. Door hun eigen specialiteiten, 
cultuur en historie zijn zij allemaal uniek. 
Doorkruis het ruige landschap en reis 
van kern naar kern. Volg je oerinstinct en ga!

meer 
dan groen!

proef, struin 
en ontdek 

uden
www.hierhoudenwevan.nl

1   vier het leven in het centrum
Ben jij klaar om het bourgondische 
leven te beleven? Plof neer op een van 
de terrassen in het centrum van Uden 
en laat je verwennen met de lekkerste 
hapjes en drankjes. Eenmaal bijgetankt, 
kun jij naar hartenlust shoppen bij zowel 
de trendy ketens als gezellige boetiekjes.

2   beleef uren speelplezier
Van BillyBird park Hemelrijk en 
Hullie Speelboerderij tot Klimpark Uden 
en Dierenpark Zie-ZOO, in Uden is 
er volop speelplezier voor kleine én 
grote avonturiers.

bernheze
www.bezoekbernheze.nl

1   beklim het historische 
kasteel heeswijk
Hét Kasteel van Brabant bestaat bijna 
duizend jaar. Bij een bezoek aan 
het kasteel en de prachtige omgeving 
ontdek je de bewogen geschiedenis 
van de voormalige residentie van de 
eerste gouverneur van de koning. 
Een topmonument in Noord-Brabant!

2   kijk rond in het aa-dal
Langs de Aa komen natuur, cultuur 
en kunst samen. Kom varen met 
de fl uisterboot, volg de verschillende 
wandel- en fi etsroutes, proef de verse 
streekproducten en neem een kijkje 
in de unieke Kilsdonkse Molen.

het oergebied in brabant
1   spot wilde grazers

De wilde grazers zorgen ervoor dat 
het gebied weer wordt zoals het was: 
wild, puur en authentiek. Volg je oer-
instinct en je spot gegarandeerd 
een wisent, Tauros of Exmoorpony 
tijdens je avontuur.

2   beleef eeuwenoude natuurparels
Struin door Herperduin, wandel over 
de Bedafse Bergen en baan je weg 
langs de unieke Peelrandbreuk en de 
wijstgronden. Laat de schoonheid 
van de natuur op je inwerken.

3   ontdek spannende oerschatten
Van vorstengraf uit de vroege 
ijzertijd tot begraafplaats uit de 
late prehistorie, oerschatten zijn 
spectaculaire archeologische vondsten 
die in het huidige landschap nog 
steeds aanwezig én zichtbaar zijn.



van boer tot bord
oerlekker maashorst 
Wie van lekker eten houdt, moet in 
De Maashorst wezen. Het gebied 
kookt over van trotse boeren en 
(h)eerlijke streekproducten. 
Wil jij weten wat er voor jou op 
het menu staat? Kijk gauw op 
www.oerlekkermaashorst.nl. 

volg ons op social media
Je vindt ons op Facebook en 
Instagram via @bezoekdemaashorst

Dit initiatief is ontwikkeld door VVV Noordoost-Brabant
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ga op 
avontuur

het oergebied in brabant.nl

landerd thuisbasis 
van iedere avonturier
Verblijven in Landerd is genieten. 
Zelfs met je ogen dicht! Met het 
oergebied in Brabant als achtertuin 
bevindt het avontuur zich op een 
steenworp afstand. Kom slapen bij 
een van de bijzondere accommodaties 
in Reek, Schaijk of Zeeland en word 
wakker met dat échte oergevoel. 

bernheze waar oude 
verhalen herleven
Prachtige natuur en bijzondere verhalen, 
ze komen tezamen in het dal van rivier 
de Aa. Wie de waterwegen van de 
rivier volgt en uitkijkt naar een groot 
middeleeuws kasteel, vindt vanzelf haar 
weg naar het dorpje Heeswijk-Dinther; 
het historisch middelpunt van Bernheze. 
Van eeuwenoude boerderij tot unieke 
watervluchtmolen, kom jij de oude 
verhalen beleven?

maas

Een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft. Waar bomen, 
planten en beesten de baas zijn. Net zoals vroeger. Waar vind je dat 

nog in Nederland? In De Maashorst. Het oergebied in Brabant. 

Baan je weg langs bomen, beken en beesten. Spot de wisent, 
Tauros en de Exmoorpony, de oerbewoners van het gebied. 

Beleef de wijst: de natuurparel van het landschap. Ontdek de 
historische opgravingen en alle andere oerschatten van De Maashorst. 

Of je nu te voet, op de fi ets of per paard gaat, je bent verzekerd 
van een buitengewone tocht door een prachtig gebied.

trek stevige 
schoenen aan. 

volg je oer-
instinct en ga!

oss 
meanderen langs de maas
In het noorden van Oss kabbelt en klotst 
de Maas. Meander mee en ontdek in 
een stroomversnelling de historie die 
het gebied rijk is. Volg de Maas en de 
Zuiderwaterlinie langs de vestingstadjes 
Ravenstein en Megen, keer terug naar de 
oorsprong van het oergebied in de oude 
Maasarm Keent of ga op zoek naar de 
overblijfselen van het Romeinse rijk.

uden een stad om 
van te houden
In het gezellige centrum van Uden is 
het pas écht genieten. Leuke restaurants, 
winkels en cafés, je raakt hier niet 
uitgekeken. Ook aan de allerkleinsten 
wordt gedacht. Genieten en spelen 
gaan hier hand in hand. Breng een 
bezoekje aan Uden en jij snapt waarom 
het een stad is om in je hart te sluiten. 

den bosch even 
loskomen van 
de maashorst 
Shoppen in een historisch centrum, 
de machtige Sint-Janskathedraal 
beklimmen en uiteindelijk met 
een Bossche Bol neerploff en op een 
van de bourgondische terrassen.

<< den bosch
  20 min

meer 
dan groen!

proef, struin 
en ontdek 


