
   “Gevarieerde bossen, prachtige vennen, uitgestrekte      

  stuifzanden. Nationaal Park De Maasduinen is een  

   uniek natuurgebied. Met zijn glooiende   

  stuifduinen en uitdagende routes is het park voor  

 moutainbikers een echte aanrader”
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Belangrijke telefoonnummers

Terreinbeheerders van Nationaal Park De Maasduinen:
Gemeente Bergen (0485) 34 83 83
Limburgs Landschap (077) 473 75 75
Staatsbosbeheer (013) 707 48 00

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 fietsplezier!

Bergen, december 2008.

Deze folder is een uitgave van de gemeente Bergen.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Mountainbikeroutes 
gemeente Bergen

Respect voor natuur en elkaar

In Nationaal Park De Maasduinen is voldoende ruimte 
voor verschillende vormen van recreatie zoals paardrij-
den, fietsen en wandelen. Om dat perfect samen te laten 
gaan met de prachtige omgeving, moet u zich natuurlijk 
wel aan de vastgestelde regels en gedragscode houden. 
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.



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	(grensoverschrijdend)				27	km
•	 Blauwe	route	 	 16	km

Er	zijn	drie	startpunten:
•	 Restaurant	de	Wellsche	Hut	in	Well
•	 Café	zaal	Vink	in	Well
•	 Dorpsservicecentrum	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.  
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.	Elk	met	hun	eigen	geschiedenis	en	
verhalen.


