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Fietsrondje Well, Bergen, Nieuw-Bergen, Aijen en 
Afferden  
Fietsroute, circa 41,5 km. 

Deze fietsroute start en eindigt bij Bezoekerscentrum De Maasduinen, 
Bosserheide 3-E in Well 

www.np-demaasduinen.nl 
www.facebook.com/NationaalParkDeMaasduinen 
twitter.com/NPDeMaasduinen  
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Rondje Bezoekerscentrum De Maasduinen – Activiteitencentrum De 
Zevenboom – Bezoekerscentrum De Maasduinen (41,5km.) 

Deze fietsroute voert u langs een aantal prachtige natuurgebieden in de omgeving van Well, 
Bergen, Nieuw-Bergen, Aijen, Afferden. De variatie in het landschap maakt deze tocht erg de 
moeite waard. 
U zult tijdens deze fietstocht klimmen en afdalen en we hopen dat u op mooie plekjes komt 
waar u nog nooit bent geweest. 
We 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: Bezoekerscentrum De Maasduinen, Bosserheide 3-E in Well 

Routebeschrijving: 

� Vanaf de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum gaat u circa 100 meter naar links. 
Daar vindt u knooppunt 30.  

� Langs knooppunt 29, 79, 31 

Hier fietst u door een stuk heidegebied van de Bergerheide. Bij de Schaapskooi van de 
Gemeente Bergen kunt u de schapen bewonderen.  

� Langs knooppunt 82,  

Als u bij knooppunt 82 een klein stukje verder fietst over de Ceresweg dan komt u uit bij het 
Eendenmeer. Hier vindt u een speeltuin en de Eendenhut (Ceresweg, Nieuw-Bergen) 

� Langs punt 81 naar 83. 

U passeert tussen knooppunt 81 en 83 de Siebengewaldseweg. Aan deze weg vindt u vlak 
bij elkaar Camping de Smal (Siebengewaldseweg 101, Nieuw-Bergen) en de 
Imkerij/Vogelasiel Bergen (Siebengewaldseweg 108, Nieuw-Bergen).  

� Knooppunt 33, 86 en dan vervolgens richting knooppunt 85 tot aan 
Activiteitencentrum De Zevenboom (Kapelstraat 71, Afferden). 

U kunt hier een bezoek brengen aan Activiteitencentrum De Zevenboom. 

� Fiets vervolgens door naar knooppunt 85. 

� Daarna richting knooppunt 27. U fiets echter niet helemaal door tot het knooppunt 
maar tot de kruising met de weg Bleijenbeek. Hier slaat u rechtsaf waarna u ook aan 
uw linkerhand de kasteelruïne van Bleijenbeek ziet liggen. 

� U fietst vervolgens richting Afferden. Hier komt u langs Eetcafé ’t Vertier (Rimpelt 33 
in Afferden). 
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� Vlak voor u de rijksweg bereikt slaat u rechtsaf de Dorpstraat in. U fietst door tot u 
weer bij knooppunt 86 bent. U vervolgt u route via knooppunt 34. 

� Langs 32, 89, 68. Als u het dorpje Aijen binnen fietst, komt u langs Bed & Breakfast 
en Eetcafé Maeszicht (Aijenseweg 20B, Bergen) 

� Via knooppunt 80 en 30 komt u weer bij uw startpunt, Bezoekerscentrum De 
Maasduinen uit.  

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


