Natuurcentrum Slabroek :
Genieten van een stukje Noord-Brabant !
Een aanrader om meer te weten te komen over natuurgebied de Maashorst, de natuur in het algemeen en
te genieten van de prachtige omgeving die zich bij uitstek leent om te wandelen en te fietsen. U kunt hier
ook genieten van een lekker kopje koffie op het mooi aangelegde erf met terras.
Het Centrum :
Het Natuurcentrum Slabroek is gevestigd in een oude boerderij in het gehucht Slabroek, gelegen in
Natuurgebied De Maashorst. Aan de balie kunt u terecht voor informatie over wandelingen, fietstochten,
flora en fauna. Er zijn o.a. wandelkaarten te koop, maar ook natuurboeken, fietsroutes, ansichtkaarten,
honing, enz.

Educatie :
Behalve een informatiecentrum voor recreanten is Slabroek tevens een centrum voor natuur- en
milieueducatie. Voor leerlingen van het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn er allerlei
onderzoekende en ontdekkende activiteiten gericht op de natuur en het milieu.
Beheer :
Het Natuurcentrum Slabroek wordt beheerd door de Stichting Natuurcentrum Slabroek. Participanten in
deze stichting zijn de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Daarnaast geeft Staatbosbeheer
jaarlijks een financiele bijdrage aan de Stichting.
Activiteiten :
Het centrum organiseert vele wandelingen, fietstochten, kindermiddagen en andere gezinsactiviteiten.
Onder de kop 'activiteiten' vindt u een overzicht van de mogelijkheden, data en onderwerpen.
Kijk ook eens op de website van Natuurgebied De Maashorst voor infomatie over activiteiten en
mogelijkheden bij andere bedrijven en organisaties in De Maashorst.
Het Erf :
Ook het erf van Slabroek is een bezoekje waard. Het erf is namelijk een onderdeel van de tentoonstelling.
Kinderen worden door de dieren in de tentoonstelling naar buiten gestuurd om daar allerlei opdrachten uit
te voeren. Een doolhof met sporen, in een uitkijktoren op zoek naar vogels, een dassenburcht waar je in
kunt kruipen en een grote tractor met een glijbaan.
Over het hele erf zijn banken en picknicktafels verspreid waar u kunt genieten van het terrein, het weer en
een kopje koffie.
In de bijenstal is het mogelijk om veilig achter glas de bijen in kasten en korven te bekijken. In lente en
zomer kunt u binnen en buiten de bijen in een observatiekast van heel dichtbij bekijken.

Tentoonstelling 'Bewogen landschap in beweging'
De tentoonstelling van Natuurcentrum Slabroek heet 'Bewogen landschap in beweging'. Het doel is om
bezoekers het bijzondere te laten ervaren van De Maashorst, het natuurgebied waarin het natuurcentrum
gevestigd is. Natuurcentrum Slabroek is HET informatiepunt van Natuurgebied De Maashorst. De
tentoonstelling wordt vier maal per jaar aangepast aan het seizoen en gaat uit van de thema’s Beweging,
Maas, Horst, Diversiteit en Stilte.

Natuurcentrum Slabroek
Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Telefoon 0412-611945
Fax 0412-613426
Het centrum is geopend op:
maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

