Meer lezen….

Meer informatie vindt u op:
www.np-demaasduinen.nl.
• Gemeente Bergen: www.bergen.nl;
0485-348383.
• Stichting het Limburgs Landschap:
www.limburgs-landschap.nl; 077-4737575.
• Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl;
013-7074800.

Deze folder is
mogelijk gemaakt
door:

Algemeen alarmnummer: 112
In niet-levensbedreigende
situaties:
Ambulance (077) 357 57 57
Brandweer (077) 356 56 56
Politie (0900) 88 44

Wij wensen u
veel plezier!

Mountainbikeroutes
in Nationaal Park
De Maasduinen

Laat u verrassen

U fietst dwars door een
labyrint van zeventig jaar
oude bospercelen, begroeid
met heideplantjes en bosbes.
Wilde dieren gebruiken dichte
kreupelbosjes als schuil, en
rustplaats. De routes voeren
door bijzondere gebieden met
namen zoals: de Paddenhoek,
Wolfsven, Jan d’n Duvel en de
Wellsche Hut.

De grote diversiteit van natuurgebieden geeft ruime mogelijkheden om op de mountainbike Nationaal Park De Maasduinen
te ontdekken. 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.

Respect voor natuur en elkaar
In Nationaal Park De Maasduinen is voldoende ruimte
voor verschillende vormen
van recreatie zoals paardrijden, fietsen en wandelen. Om
iedereen te laten genieten
van de prachtige omgeving,
moet u zich natuurlijk wel
aan de vastgestelde regels en
gedragscode houden.
Nationaal Park De Maasduinen is in beheer bij Stichting het
Limburgs Landschap, de Gemeente Bergen, Staatsbosbeheer
en particuliere grondbezitters. Het Nationaal Park De Maasduinen 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.

Uitdagende routes voor
mountainbikers
De gemeente Bergen is het
hart van Nationaal Park De
Maasduinen: een uniek en
afwisselend natuurgebied met
heidevelden, gevarieerde bossen, vogelrijke vennen
en uitgestrekte stuifzanden.

Ook mountainbikers kunnen
volop genieten van deze schitterende natuur. Voor hen is
het gebied een echte aanrader
vanwege de glooiende
stuifduinen en de uitdagende
routes.
U kunt kiezen uit drie mountainbikeroutes:
• Rode route 28 km.
• Groene route (grensover
schrijdend) 27 km.
• Blauwe route 16 km.

Er zijn drie startpunten:
• Restaurant de Wellsche Hut,
Wezerweg 13 in Well.
• Café zaal Vink, Sterrenbos 1
in Well.
• Dorpsservicecentrum,
Catharinastraat 18 in
Wellerlooi.
Bijzondere gebieden
De mountainbikeroutes lopen
door de omgeving rondom
het Reindersmeer en de Rode
Hoek ten noorden van het
dorpje Wellerlooi. De Rode
Hoek maakt deel uit van een
stuifduinencomplex van zo’n
tienduizend jaar oud.

Heb respect voor de natuur
en voor elkaar.
Gedragscode voor mountainbikers
• Fiets alleen daar waar het is
toegestaan.
• Respecteer de natuur: plant
én dier.
• Fiets in kleine groepjes.
• Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
• Benader andere recreanten
en drukke locaties stapvoets.
• Voorkom onnodig remmen:
spaar de ondergrond.
• Maak geen onnodig lawaai.
• Laat geen afval achter.
• Draag een helm.

