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Fietsrondje Well, Wellerlooi, Tuindorp, Putjesberg  
Fietsroute, circa 44 km. 

Deze fietsroute start en eindigt bij Parkeerplaats Putjesberg aan de 
Kevelaarsedijk in Well, 200 meter voorbij brasserie de Huiskamer. 

www.np-demaasduinen.nl 
www.facebook.com/NationaalParkDeMaasduinen 
twitter.com/NPDeMaasduinen  
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Rondje Putjesberg – Bezoekerscentrum De Maasduinen - Putjesberg  
(44 km.) 

De route gaat via Tuindorp, langs het Heerenven, voorbij Jachthut Op den Hamer weer naar 
Wellerlooi, onderlangs de Geysselberg naar Well en Aijen. Vervolgens naar de schaapskooi 
in de nabijheid van de Toeristenweg. Bovenlangs het Reindersmeer tot bij het 
Bezoekerscentrum Maasduinen. Dan even terug naar Knooppunt 29 om via de Wezerweg 
langs het Evenemententerrein richting Putjesberg te gaan, waarbij U de in aanbouw zijnde 
schaapskooi passeert aan de linkerzijde van de weg. Bij knooppunt 28 niet meer naar 
knooppunt 64 fietsen maar rechts aanhouden om zo weer bij parkeerplaats Putjesberg te 
komen. Vlakbij de parkeerplaats van de Putjesberg vindt u Brasserie de Huiskamer 
(Kevelaarsedijk 6, Well). Wij wensen u een fantastische rit toe en hopen dat u zult genieten 
van al het moois dat Nationaal Park De Maasduinen ons te bieden heeft. 

Raadpleeg tijdens het fietsen ook de fietsroutenetwerkkaart bij de knooppunten. U 
controleert dan of u nog steeds op de route zit maar u kunt ook zelf bepalen hoe u moet 
fietsen om de route langer of korter te maken. 

Start: Parkeerplaats Putjesberg aan de Kevelaarsedijk in Well, 200 

meter voorbij brasserie de Huiskamer.

Routebeschrijving: 

� Vanaf de parkeerplaats gaat u linksaf de niet geasfalteerde Kevelaarsdijk op tot bij 
knooppunt 28.  

U komt langs diverse verbindingszones die recent zijn aangelegd. 

� Langs knooppunt 64, 73 en 74 komt u bij de Jachthut Op den Hamer 
(Twistedenerweg 2, Wellerlooi).  

Onderweg bent u langs het Heerenven gekomen.  

� Knooppunt 62, 27, 15 en 71 brengen u naar Well. Hier komt u langs B&B La Belle 
Meuse (Grotestraat 36, Well). In dezelfde straat ligt de aanlegsteiger van de Filia 
Mosae (Grotestraat (bij nummer 11)). 

� Knooppunt 66 laat U de Baend zien. 

Bij het gehucht Elsteren op de oostoever van de Maas in de omgeving van Well ligt de 
Baend, een 24 ha. groot terrein dat is ontstaan door kleiwinning ten behoeve van 
kadeaanleg. Nu is het een reliëfrijk terrein waar plasjes en hoger gelegen kleiruggen elkaar 
afwisselen. 

� Langs knooppunt 67 en 68 passeert u VIOS Bed en Breakfest (‘t Leuken 12, Well) en 
komt u in het pittoreske Aijen.  

� Vanuit Aijen naar knooppunt 80, 81, 82, 31.  

U komt langs de schaapskooi.  

� Via knooppunt 79, 29 en 30 bereikt u het Bezoekerscentrum Maasduinen. 
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� Fiets bij knooppunt 30, 100 meter richting knooppunt 80. Daar ligt rechts het 
Bezoekerscentrum Maasduinen (Bosserheide 3E, Well). 

� Na uw bezoek aan het bezoekerscentrum gaat u terug naar knooppunt 30 en weer 
naar knooppunt 29. U kunt er voor kiezen om nog even langs de Theetuin in Well te 
fietsen deze ligt in de nabijheid van knooppunt 30 (Bosserheide 15, Well). 

� Vervolgens naar knooppunt 65 en dan 28.  

U passeert het Evenemententerrein, blauwe bessen cultuur, Putjesberg en de schaapskooi 
in aanbouw. 

� Bij knooppunt 28 niet weer naar knooppunt 64 fietsen maar rechts aanhouden. U 
eindigt bij parkeerplaats Putjesberg. 

In Nationaal Park De Maasduinen vindt u de langste rivierduinengordel van Nederland die is 
ontstaan door een samenspel van water, wind en mens.  


