
Met deze drie toppers 
ontdek je Bergen en omgeving! 
Mooie wandelroutes zijn 
voor je samengesteld door 
de inwoners van Bergen. 
Zo weet je zeker dat je 
geen enkel mooi plekje 
in Bergen mist! 

 winter
fonkel
wandel
tochten

Ontdek nog meer in bergen en

maak kans op mooie prijzen

Scan de Qr-cOde

Natuur lijkt zo vanzelfsprekend, 

ze is er altijd en vraagt niks. 

Maar de natuur is kwetsbaar.  

En daarom is het zo geweldig 

dat jij goed voor de natuur 

zorgt, zoals zij dat voor jou doet. 

Geweldig dat je je lege verpak-

king mee terug neemt, niks 

vernielt en alles goed achterlaat. 

Voor jouw volgende bezoek,  

de volgende bezoeker en voor 

de volgende generatie.

Ontdek
Bergen

Deel jouw foto
op social media 
#visitnoordlimburg
#winterfonkeltime



Topper 1
EDDY EEND ROUTE, DE LEUKE, 
LEERZAME ROUTE VOOR KINDEREN 
(EN HUN OUDERS!)

Bij het Eendenmeer in Bergen kun je samen met 

Eddy Eend op onderzoek. Je maakt met het hele 

gezin kennis met de natuur en bezienswaardig- 

heden rondom het Eendenmeer. Deze spannende 

belevingstocht is geschikt voor kinderen van 6 tot 

en met 9 jaar. De route is 3,5 kilometer lang en  

ook geschikt voor wandelwagens. De deelnemers 

moeten 7 opdrachten uitvoeren. De opdrachten 

zitten samen met een invulblad, de routekaart, de 

zoekkaart en onderzoeksmateriaal in een rugzak.  

In één rugzak zit voldoende materiaal voor vier 

kinderen. 

De belevingstocht Eddy Eend kun je reserveren  

bij Ger Welbers, telefoon 06 10 27 19 25. De kosten 

bedragen € 2,50 per rugzakje (huur). De borg is  

€ 12,00 per rugzakje. Er zijn 8 rugzakjes beschik-

baar, bij een feestje of verjaardagspartijtje kunnen 

dus 32 kinderen tegelijk deelnemen. Bij het afhalen 

wel even een legitimatiebewijs mee te nemen.

Afstand  3,5 km 

Startpunt Ceresweg in Bergen 

Parkeren  Parkeerplaats bij het Eendenmeer aan  

de Ceresweg  

Topper 2

NATIONAAL PARK DE MAASDUINEN
LANDGOED DE HAMERT

Wandelen over de toppen van echte Maasduinen, 

struinen door de wildernis van de Maasnatuur, 

stilstaan bij de cultuurhistorie van het vorstengraf  

of geniet van het uitzicht over het diep uitgesleten 

dal met de snelstromende beek van het Geldernsch- 

Nierskanaal. Dit is wandelen over prachtige Land-

goed de Hamert, onderdeel van Nationaal Park de 

Maasduinen. Vergeet niet vanuit de vogelkijkhut te 

kijken naar de soms wel honderden trekvogels die 

gebruik maken van het Heerenven. 

Kies de blauwe wandelroute en ontdek het zelf. 

Afstand  Hier starten 6 prachtige wandelingen 

varierend van een kinderwandeling van 2,7 km  

tot een wandeling over de duinen van 5 km. 

Allemaal bewegwijzerd met paaltjes in rood,  

blauw, groen en wit. 

Startpunt  Jachthut Op den Hamer, Twistederweg 2 

in Wellerlooi 

Parkeren  Ruime parkeerplaats voor Jachthut  

Op den Hamer 

Topper 3

DE DUVELSKUULROUTE 

Je kan deze prachtige route door de afwisselende 

natuur van Nationaal Park de Maasduinen, starten 

vanaf camping Roland en restaurant ’t Rimpelt in 

Afferden. Vanaf ‘t Rimpelt volg je de rode palen.  

Voor het fietspad sla je linksaf naar het bospad. Dit 

pad volg je tot aan knooppunt 41. Starten kan ook 

bij de Kasteelruïne Bleijenbeek, vlakbij knooppunt 9. 

De Duvelskuul is een prachtig gebied waar nog  

niet veel mensen wandelen. De Duvelskuul is een 

groep vennen in de uitgestoven kommen van de 

rivierduinen van de Maas. Vanaf de duinentoppen 

kijk je uit over deze vennen, zo het natuurgebied 

Maasduinen in.

Afstand  7 km

Startpunt  Rimpelt 31, 5851 EK Afferden

Herkenningspunt  Restaurant ‘t Rimpelt

Parkeren  Parkeerplaats restaurant ’t Rimpelt

Knooppunten

35 • 41 • 43 • 9 • 97 • 98 • 18 • 36 • 35


