
REUSEL - DE MIERDEN

Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Brandtoren 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.

Natuurpoort
De Brandtoren

• Informatie
• Gratis wandel- en
   fietsroutes
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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 Brandtoren



Natuurgebied de Peelse Heide
Tot begin 1900 werd De Peelse Heide gekenmerkt door 
omvangrijke heide. Als gevolg van de grote vraag naar 
stuthout voor de mijnen werd in 1920 begonnen met de 
ontginning van het gebied. Hierna werd het bos aangeplant. 
Het natuurlandschap rond de Peelse Heide is zeer gevarieerd. 
Vanwege de combinatie van bos en heide voelen vele 
diersoorten zich hier thuis. De Peelse Heide is onderdeel van 
de Brabantse Kempen.
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Natuurpoort de Brandtoren, 
Reusel - de Mierden
Natuurpoort de Brandtoren is hét startpunt voor een 
wandeling of fietstocht door de Peelse Heide. Bekijk 
direct dit gebied vol heide en vennen op de ‘De Nieuwe 
Brandtoren’; een uitkijktoren van 25 meter hoog, inclusief 
een klimwand en tokkelbaan. Bij Taverne D’n Ouwe 
Brandtoren kun je terecht voor een hapje of een drankje. 
Voor actievelingen is er een outdoorpark en een trimbaan 
en voor avontuurlijke kinderen het ‘Keimennekespad’. 
Ontdek ook de prachtige bijentuin met insectenmuur.
Natuurpoort de Brandtoren is dagelijks geopend van 
09.30 uur tot 22.00 uur.
Meer informatie: natuurpoorten.nl/debrandtoren

D’n Ouwe Brandtoren
Op het grote terras van Taverne d’n ouwe Brandtoren 
is het genieten van een kopje koffie, één van de 40 
speciaal bieren of een heerlijke lunch. Voor kinderen is er 
een speeltuin.

Burg. Willekenslaan 2
5541 NA  Reusel – de Mierden
Tel. 0497-620311
info@ouwe-brandtoren.nl FietsrouteWandelroutes
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Rondom de Peelse Heide (9,4 km)

Rondje Brandtoren (3,8 km)  Van de Cartierheide naar de 
 Zaligheden (46,3 km)

Deze routes staan ook op Route.nl. Scan de 
QR-codes (bijvoorbeeld met de app van Route.
nl) en bekijk de routes op je telefoon.


