Nationaal Park

Ontdek de Maasduinen
Niet alleen de herder met zijn kudde en de schaapskooi zijn een bezoek aan de Bergerheide waard.
De Bergerheide ligt in Nationaal Park De Maasduinen. Een afwisselend natuurgebied met
schaduwrijke bossen, grote stuifzandgebieden, vogelrijke vennen, uitgestrekte paarse heidevelden
en heel veel fiets-, wandel- en ruiterroutes. En natuurlijk komt u onderweg de Maasduinen tegen;
bijzondere stuifduinen die nog dateren uit de laatste ijstijd in Europa. Deze stuifduinen verklaren
de naam van het nationaal park. Tijdens een tocht door de Maasduinen is de schaapskooi met zijn
picknickbankjes een ideale plek om even te pauzeren.

Bezoekerscentrum De Maasduinen
Een mooi startpunt voor uw ontdekkingstocht over de Bergerheide of door De Maasduinen is het
bezoekerscentrum in de Bosserheide in Well. Informatie en recreatie zijn in en rondom het
bezoekerscentrum op een speelse manier met elkaar gecombineerd. Er is voldoende
parkeergelegenheid en vanaf het terras kunt u onder het genot van een kop koffie genieten van het
prachtige uitzicht over het Reindersmeer.

De gemeente Bergen is het hart van Nationaal
Park De Maasduinen. Het park is zo’n 25
kilometer lang en ruim 4200 hectare groot, het
grootste deel hiervan ligt in de gemeente
Bergen. De Maasduinen is een
samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Bergen en Gennep, Stichting het Limburgs
Landschap, Staatsbosbeheer en een aantal
particuliere eigenaren. Zij stemmen het
beheer van hun natuurterreinen op elkaar af
en vormen zo een geheel. De speciale
landschapsvormen en de plant- en diersoorten
die hier voorkomen maken De Maasduinen
van landelijk en zelfs van Europees belang.

Meer informatie
Meer informatie over de schaapskooi op de
Bergerheide, de vele fiets-, wandel- en
ruiterroutes kunt u krijgen bij het
gemeentehuis, het Klant Contact Centrum,
Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Of bij een
van de folderposten in Nieuw Bergen,
Afferden, Well en Wellerlooi. Kijk ook eens op
de volgende websites:

www.bergen.nl
www.bergenaandemaas.nl
www.liefdevoorlimburg.nl
www.nationaal-parkdemaasduinen.nl
www.maasduinen.nl

De Bergense schaapskooi kon worden gebouwd dankzij bijdragen van Nationaal Park de
Maasduinen, gemeente Bergen, stichting De Marke, de provincie Limburg in het kader van het
Reconstructie-uitvoeringsprogramma Maasduinen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.
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De Bergense
		schaapskooi
De schaapherder met zijn kudde is op de Bergerheide al
eeuwenlang een vertrouwd beeld. Maar het is méér dan een
aardige traditie. De grazende schapen zorgen ervoor
dat het heidelandschap zo mooi blijft als het is.

Als u een wandeling of fietstocht maakt door natuurgebied de Bergerheide,
is de kans groot dat u een herder met een kudde schapen tegenkomt. Van
voorjaar tot najaar lopen deze dieren daar namelijk te grazen in het
prachtige heidelandschap. En op de grens van heide en bos ligt de Bergense

Lammetjesroute
Ook voor kinderen is een bezoek aan de schaapskooi een leuke ervaring. Temeer omdat de schaapskooi
het beginpunt is van de Lammetjesroute: een korte, educatieve tocht waarbij kinderen uit de laagste
klassen van basisschool van alles leren over schapen, heidebeheer en natuur. Antwoordformulieren
voor deze tocht en een prachtige kleurplaat kunt u downloaden via www.bergen.nl, of ophalen bij het
gemeentehuis in Nieuw Bergen, tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Ook bij
restaurant de Wellsche Hut, in de directe omgeving van de schaapskooi, kunt u het antwoordformulier
ophalen.

schaapskooi, daar brengen de schapen de nacht door. Beslist een bezoekje
waard.

Hoe komt u bij de schaapskooi?
Lopend

De schaapskooi
De Bergense schaapskooi werd in 2002 gebouwd naar authentiek model. Voor die tijd graasden de
schapen ook al op de heide, ze sliepen toen in een verplaatsbare kraal op landbouwgrond. Nu
hebben de schapen een vaste plek in het landschap om het behoud van de heidevelden zeker te
stellen. De schaapskooi is altijd open, u kunt deze van binnen bezichtigen. De herder en zijn
schapen zijn meestal van 09.30 uur tot 16.30 uur ergens op de Bergerheide te vinden.

Een unieke traditie
Het is geen toeval dat er schapen
rondlopen op de Bergerheide. Heide is
namelijk een halfnatuurlijk landschap dat
in stand moet worden gehouden door
mensen. Of liever gezegd: door schapen.
Grazende schapen eten overtollig gras en
jonge boompjes, zodat de heide weer kan
groeien en bloeien. Begrazing door schapen
is zelfs de oudst bekende vorm van
heidebeheer. Een unieke traditie dus die u
met eigen ogen kunt komen bekijken.

Bij restaurant de Wellsche Hut in Well begint een wandelroute van 4 kilometer die langs de
schaapskooi voert.

Met de fiets
Bent u met de fiets, houd dan knooppunt 79 van het fietsroutenetwerk aan. Op circa 200 meter van
dit knooppunt ligt de schaapskooi.

Met de auto
Volg de N271 naar Well, houd vanaf hier Kevelaer aan. Na ongeveer 3 kilometer draait u bij de
eerstvolgende kruising linksaf de Ceresweg op. Na ongeveer 800 meter is aan de rechterkant een
kleine parkeerplaats.

