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Brabantse natuurpoorten
Natuurpoort TerSpegelt 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.



Cartierheide
Dit gevarieerde heidegebied dankt haar naam aan baron de Cartier de 
Marchiennes, die het ernaast gelegen Duizels Hof in 1863 kocht. Sinds 
1932 is het gebied eigendom van Natuurmonumenten, maar tegenwoordig 
wordt de Cartierheide beheerd door Staatsbosbeheer. In het gebied 
groeien onder meer ronde zonnedauw, bosbessen en klokjesgentiaan. 
De veldparelmoervlinder, de gladde slang en de levendbarende hagedis 
hebben er hun leefgebied. Staatsbosbeheer probeert de heide te bewaren 
door te plaggen, maaien en te laten begrazen door Bazadaise runderen. Dit 
leidt tot een afwisselende heide en een prachtig wandel- en fietsgebied.

Wandelroutes
 Bosbessen en Heidewandeling / 3 km
 Cartierheidewandeling / 7 km
 Hondenlosloopwandeling / 2 km
 Laarvenloopje / 2 km
 Spijkerste Heidewandeling / 5 km
 Trimroute / 1,6 km
 Kabouterpad / Toegankelijk Ommetje

Fietsroute
  Door het groene hart van de Kempen / 31 km

Natuurpoort TerSpegelt, Eersel
Gelegen in de Brabantse Kempen en in het Land van de 
Acht Zaligheden is Natuurpoort TerSpegelt hét startpunt 
van een mooie tocht door een prachtige bourgondische 
grensstreek met een rijke historie. Op de Cartierheide 
liet Napoleon zijn sporen na en de bossen vormden 
eeuwenlang het terrein van smokkelaars. Het landschap 
van de Kempen vertelt verhalen, maar biedt ook een 
oase van rust. Ga heerlijk fietsen of wandelen door het 
bos en op de heide en geniet van een lunch, borrel 
of diner bij De Keizer eten & drinken. Voor kinderen is 
er een uniek Kabouterpad en voor mensen met een 
beperking een Toegankelijk Ommetje. Liever wat meer 
actie? Bij Natuurpoort TerSpegelt starten diverse 
mountainbikeroutes en een ruiterpad.

Meer informatie: www.natuurpoorten.nl/terspegelt

De Keizer eten & drinken is geopend van woensdag t/m 
zondag vanaf 11.00 uur.
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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.


