
   

Op Den Hoek 

Natuur-inclusieve landbouw 

circa 6,2  km 

Theater, cultuur en educatie 
 
Laat je verassen door het aanbod van de diverse 
seizoensactiviteiten. 
 
Theater, natuur, muziek en educatie. 
 
Kijk op de site  naar de agenda en maak een af-
spraak. 
 
Rondleidingen en een proeverij  horen ook bij de 
mogelijkheden. 
 
Een tip voor de toekomst. 
Voor mei staat op het programma: 

De opvolger van hun enorm succesvolle eerste    
theaterproductie, ‘Weg uit de Peel’, is bekend: De 
Theatermakers (Jacques Vriens, Bas Leenders en 
Casper Vriens) gaan van ‘Strijd om de Kathedraal’, 
opnieuw een verhaal van de bekende kinderboeken-
schrijver Jacques Vriens, weer een heel bijzonder 
theaterspektakel maken. 

Inspiratie bedrijf 

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel 

 

VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 

Onze Serrestal bestaat uit een                              
aaneenschakeling van lichtkoepels. 
Gordijnen beschermen de koeien tegen hitte en 
kou. De stal is van alle kanten open en is hierdoor 
een comfortabel onderkomen. 
Het klimaat geeft onze koeien rust en een goede 
gezondheid. 

Wij zijn door de Provincie Noord-Brabant aange-
wezen als inspiratiebedrijf natuur-inclusieve land-
bouw 

Onze koeien liggen zacht op stro. 
Zij hebben grip en bewegen hierdoor vrij door     
de stal. 
Dit geeft onze koeien de ruimte voor natuurlijk 
kuddegedrag. 

Het stro rijden wij samen met de mest uit over ons 
land. 
Stromest bevat veel voedingsstoffen voor de    
bodem en is goed voor de biodiversiteit. 
 
Het liefst staan onze koeien buiten. 
Zij bepalen welke kruiden en grassen zij eten. 
Op een zachte ondergrond kiezen zij een    rust-
plek in de schaduw. 
Het liefst staan onze koeien buiten. 
Zij bepalen welke kruiden en grassen zij eten. 
Op een zachte ondergrond kiezen zij een     rust-
plek in de schaduw. 
De weidegang geeft hen ruimte voor             ont-
spanning.   
 
De Omgeving 
 
Het is een ideale plek om te genieten van de na-
tuur en de ruimte  om je heen.. 
 
Wanneer je de tocht gaat lopen is er op  ongeveer 
de helft de gelegenheid  om een kopje koffie te 
nuttigen bij een prachtige vijver en/of de manege 
Van Het Zwarte water. 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/natuurinclusieve+landbouw/natuurinclusieve+landbouw+in+de+praktijk/default.aspx


   Routebeschrijving 

1 Start bij  Boerderij Op Den Hoek 

 Den Hoek 31 5425XK De Mortel 

2 Loop  terug richting bosje. 
3. Ga voor bosje RA en volg wandelknooppunten. 

 
 
 
 
 

 
4. Van KNP 92 ga je terug richting KNP 67  
5. Eindpunt  

Verklaring afkortingen: 

 
LA: linksaf       
RA: rechtsaf 
RD: rechtdoor 
g.o.i.: gaat over in 
PNB: plaatsnaambord 
KNP: knooppunt 
Doodlopende wegen en zandwegen tellen niet mee als 
afslag  
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord 
hangt. 
Hangt een straatnaambord pas verderop, dan is er 
“g.o.i.” toegevoegd  


