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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Reuselhoeve 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.

De Natuurpoorten zijn 
herkenbaar aan een grote 
stalen sleutel van 4 meter 
hoog. 

www.natuurpoorten.nl

Benieuwd welke locaties nog meer 
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk 
bovenstaande kaart, scan de QR-code of 
kijk op www.natuurpoorten.nl.

Natuurpoort 
De Reuselhoeve



Moergestels Broek en de Reusel
Vanaf de uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht op het Moergestels Broek. 
De eerste vermelding van dit voormalige overstromingsgebied stamt uit 
1349. Rond 1950 is het Moergestels Broek ontgonnen en ontwaterd 
om landbouw mogelijk te maken. Het Moergestels Broek is nu weer 
natuurgebied en in beheer van Natuurmonumenten. 
 
De kilometerslange struin- en slingerpaden langs de Reusel bieden 
prachtige wandelmogelijkheden langs het kronkelende riviertje. Ontdek de 
meanderende beek ook eens per kano vanaf de Reuselhoeve.

Fietsroute

Natuurpoort de Reuselhoeve, Moergestel
Hét startpunt voor een prachtige wandel- of fietstocht door 
het Land van de Hilver. Het land van zeven bourgondische 
dorpskernen, zoals Oisterwijk en Hilvarenbeek. Een 
gebied met een rijk verleden, te beleven in de vele musea, 
monumentale panden en bij de gastvrije inwoners die dit 
nog uitstralen. Maar ontdek vooral ook de Reuselhoeve. 
Daar beleef je de natuur vanaf de grond, in de lucht en op 
het water!
Adres: Heizenschedijk 1, 5066 PL Moergestel 
Meer info: www.natuurpoorten.nl/dereuselhoeve 

De Reuselhoeve
Voor avontuur én rust ben je hier aan het juiste adres. 
Vanaf de uitkijktoren heb je een wijds uitzicht over 
natuurgebieden de Hilver en het Moergestels Broek, 
waar het prachtig wandelen is. Of wat te denken van 
een klimparcours tussen de bomen of kanovaren over 
de Reusel. Je bent ook van harte welkom voor een hapje 
en een drankje op het terras of binnen in de sfeervolle 
boerderij. Kijk voor de actuele openingstijden op de 
website. 
Tel. 013-5136031  
info@reuselhoeve.nl   
www.reuselhoeve.nl

Wandelroute

35  - 38  - 40  - 34  - 
41   

10  - 12  - 13  - 18  - 17  - 19  - 22  - 86  - 
9  - 8  - 23  - 3  - 2  - 4  - 10Dal van de Reusel (8,4 km) 35  - 32  - 30  - 33  - 

34  - 41

Deze fietsroute staat ook op Route.nl. Scan de 
QR-code (bijvoorbeeld met de app van Route.
nl) en bekijk de route op je telefoon.

De recreatieve routes in Brabant worden zorgvuldig onderhouden. Heb je 

opmerkingen of suggesties over de bewegwijzering of paden, geef dit dan door via 

info@routesinbrabant.nl of via tel. nr. 0800-4050050.

Rondje Hilver (4,8 km)  Door het land van de Hilver (34,5 km)


