Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort de Spartelvijver 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

Natuurpoort
de Spartelvijver

Natuurpoort
de Spartelvĳver
• Informatie
• Gratis fiets- en
wandelroutes

Benieuwd welke locaties nog meer
deel uitmaken van het netwerk? Bekijk
bovenstaande kaart, scan de QR-code
of kijk op www.natuurpoorten.nl.
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Weeldse Heide
Het landschap rondom de Spartelvijver kenmerkt zich door een afwisseling
van akkers, weide, bossen, lanen en houtwallen. Ontdek de verschillende
vennen in het gebied, zoals ’t Panneven, waar Hagedissen en Heikikkers
leven. Of kijk eens uit naar de Patrijs of de Wulp; grote broedvogels die
zich thuis voelen op de heideontginningen.

Speelbos Weeldse Heide
Direct naast de Spartelvijver is het gemeentelijk Speelbos gelegen. Dit ruime
speelbos beschikt voer diverse toestellen voor groot en klein.

Natuurpoort de Spartelvĳver,
Reusel - de Mierden
Gelegen in de Brabantse Kempen en op een steenworp
van België is Natuurpoort de Spartelvijver hét startpunt van
een mooie tocht door een groene grensstreek met een rijke
historie. Ervaar de stilte van de Weeldse Heide of ontdek
het statige Landgoed de Utrecht. Pak de wandelschoenen,
ontdek het gebied per paard of de fiets en maak kennis
met het land van de ‘contente mens’.
Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/despartelvijver
Bij natuurzwembad de Spartelvijver is het heerlijk
spetteren in het water, maar ook voor koffie met
appelgebak op het terras of een rondje over de trimbaan
ben je hier aan het juiste adres. Paardenbedrijf Academy
Bartels, nabij de Spartelvijver, biedt diverse buitenrij
mogelijkheden.
Openingstijden de Spartelvijver:
Woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.
Weeldsedijk 1
5095 EC Hooge Mierde
Tel. 013 509 1155
info@spartelvijver.nl
www.spartelvijver.nl

Wandelroutes

Fietsroute

Naar ‘t Panneven (7,3 km)
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Door de Brabantse Kempen (40,5)
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Rondje Weeldse Heide (8,5 km)
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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.

