
Fietsen, ruiters en honden…
Naast wandelen via de 
wandelroutes en het wan-
delroutenetwerk kunt u met 
de fiets de omgeving via het 
uitgebreide fietsknooppunten-
netwerk verkennen.  

Meer lezen….

Meer informatie vindt u op 
www.np-demaasduinen.nl.
Bergerbos en landgoed Bleijenbeek: Staatsbos-
beheer, www.staatsbosbeheer.nl, 0485-531558;
Eckeltse Bergen: Stichting het Limburgs Land-
schap, www.limburgs-landschap.nl, 
077-4737575;
Eendenmeer: gemeente Bergen, 
www.bergen.nl, 0485-348383.

Welkom in Bergerbos | 
Bleijenbeek | Eckeltse Bergen

Dwars door het nationaal park 
loopt een ruiterpad. Honden 
zijn aangelijnd toegestaan. 
Bij het Eendenmeer en in het 
Bergerbos is een losloopge-
bied voor honden. 

Deze folder is 
mogelijk gemaakt 
door: 



Wandelen in het Bergerbos
[Rivierduinenroute 6,2 km, 
[3,1 km], Broederbosroute 8 
km [5 km]]
Vertrek vanaf de parkeerplaats 
200 meter voorbij Activitei-
tencentrum De Zevenboom, 
Kapelstraat 71 in Afferden. 
Bereikbaar via N271 door 
bordjes Zevenboom te volgen 
(buslijn 83 | halte Gening | 

15 minuten wandelen tot aan 
startpunt). 

De vennen Quin [ ], Zeven-
boomsven [ ] en Esven [ ], 
heide [ ], oude rivierduinen  
[ ] en uitgestrekte bossen  
[ ], uitkijktoren[ ], vogel-
kijkwand [ ].

Wandelen rondom Bleijenbeek
[Duvelskuulroute 7 km]
Vertrek vanaf parkeerplaats bij 
restaurant ’t Rimpelt, Rimpelt 
31 in Afferden. Bereikbaar via 
N271 door de weg Eckeltse 
dijk/Rimpelt te volgen (buslijn 
83 | halte Gening | 22 minuten 
wandelen tot aan startpunt). 
Ruïne en Landgoed Bleijen-
beek, vennen- en heide-
complex de Duvelskuul en 
gevarieerde bossen[ ].

Wandelen op de Eckelte 
Bergen [ 4 km]
Vertrek parkeerplaats aan de 
Ceresweg in Nieuw-Bergen. 
Heide en stuifduinen en in het 
bos aangelegde vlinderstroken
[ ].

Wandelen rond het Eenden-
meer [ 3 km]
Vertrek parkeerplaats aan de 
Ceresweg [Eendenmeer] in 
Nieuw-Bergen. Bereikbaar via 
N271 door bordjes Eenden-
meer te volgen.
Vennen en moeras van het 
Eendenmeer en heide [ ]. 

Het Quin 
Rivierduinenroute [ ]
Het vennencomplex van 
het Quin is omsloten door 
paraboolduinen en ligt op een 
kleilaag. Omdat ze volledig 
afhankelijk zijn van regen, 
kunnen de vennen in droge 
periodes zelfs droog komen te 
staan. In en om de voedselar-
me vennen groeien bijzondere 
planten als lavendelheide en 
witte snavelbies. 

Bleijenbeek en Duvelskuul
Duvelskuulroute [ ]
Van kasteel Bleijenbeek is 
alleen nog maar een ruïne 
over. Het kasteel is tijdens de 
laatste stuiptrekkingen van de 
Tweede Wereldoorlog bezet 
door Duitsers waarna de 
geallieerden het kasteel bom-
bardeerden. Vandaag de dag 
biedt de romantisch uitziende 
ruïne een goede schuilplaats 
aan vleermuizen. Op het 
landgoed is tegenwoordig een 
golfbaan aanwezig.

Eendenmeer
Eendenmeer [ ]
Aan de Ceresweg in Nieuw-
Bergen ligt het Eendemeer, 
een open landschap van 
moeras en water. Het Eenden-
meer wordt omsloten door 
verschillende parabool- en 
stuifduinen. Voor kinderen is 
er een natuurspeeltuin en bij 
de kiosk De Eendenhut is de 
leuke rugzakroute Eddy Eend 
te huur. 

Padvinder App
Via de Itunes store kunt u de 
Padvinder App downloaden. 
Deze App is een digitale wan-
delroute die start bij Activitei-
tencentrum De Zevenboom. 
Leuke weetjes en spannende 
opdrachten voor jong en oud. 

Laat u verrassen

De grote variatie van bossen, vennen en heide bieden ruime 
mogelijkheden om heerlijk te wandelen of te fietsen in dit deel 
van het Nationaal Park De Maasduinen.

Nationaal Park De Maasduinen is in beheer bij Stichting het 
Limburgs Landschap, de Gemeente Bergen, Staatsbosbeheer 
en particuliere grondbezitters. Het Nationaal Park De Maasdui-
nen is ongeveer 20 km lang en ruim 4500 hectaren groot en is 
van landelijk en zelfs Europees belang vanwege het voorkomen 
van speciale land¬schapsvormen en bijbehorende plant- en 
diersoorten.

De regio Maasduinen vormt een afwisselende streek met fraaie 
en hoge rivierduinen, uitgestrekte heidevelden, gevarieerde 
bossen en talrijke vennen op de oostoever van de Maas in 
Noord-Limburg. Kortom talloze plekjes met een ongerepte 
uitstraling, waar u zich ver van de bewoonde wereld waant. 


