
Heb jij de 
7 werelden 
van Bergen 
al ontdekt?

G
R

AT
IS

 U
IT

G
AV

E

Gemeente Bergen

Colofon
Deze folder is een uitgave van het 
Toeristisch Recreatief Platform  
Maasduinen - Venlo - Mookerhei  
en is mede mogelijk gemaakt door  
de gemeente Bergen.

© 09-2021

Contact
 info@visitnoordlimburg.nl

 www.visitnoordlimburg.nl

 @visitnoordlimburg

 _visitnoordlimburg De Maasduinen,
      een wereldpark 
   om te ontdekken

Bever op zoek naar voedsel

Deel jouw foto’s en 

           b
ijzondere verhalen 

van jouw bezoek aan het 

      Hart van de Maasduinen!

de wijze bereid. Op de verschillende 
terrassen langs de Maas, in de dorpen 
en aan het Leukermeer kunt u onder 
het genot van een hapje en een 
drankje genieten van een prachtig 
uitzicht. Ontdek de vele restaurants, 
ijssalons en cafés in de Maasduinen!

Fietsen en wandelen
In De Maasduinen kun je eindeloos 
fietsen en wandelen in de allermooi-
ste natuur! 

Langs het water, door het bos en de 
weilanden of over de heide.

Nationaal Park De Maasduinen
Nationaal Park De Maasduinen is  
een van de twee Nationale Parken in 
Noord-Limburg. Het is een bos- en 
heidegebied, gelegen op een lang- 
gerekte zandrug tussen de Maas  
en de Duitse grens. Het park strekt 
zich uit over een lengte van ruim  
20 kilometer en heeft een breedte  
van gemiddeld twee à drie kilometer. 
In totaal is het ruim 4500 hectare 
groot. Het bevat de langste  rivier- 
duingordel van Nederland, in 
duizenden jaren ontstaan door een 
samenspel van water, wind en mens.

Bijzondere dieren en planten
In het Bergerbos komt de zeer zeld- 
zame nachtzwaluw voor. Ruim dertig 
verschillende dagvlindersoorten zijn 
in De Maasduinen waargenomen, 
waaronder het heideblauwtje en 
kleine ijsvogelvlinder. Het gentiaan-
blauwtje werd na 1982 niet meer 
gezien, maar zijn waardplant, de 

zeldzame klokjesgentiaan, is er nog 
wel. De gladde slang en de zand- 
hagedis zijn soms in bos of heide te 
zien. Elders in Limburg uitgezette 
bevers hebben zich op zoek naar  
nieuwe territoria ook in natte delen 
van De Maasduinen gevestigd.

Kraanvogel
Kraanvogels trekken in het voor-  
en najaar over De Maasduinen, en 
strijken dan neer in een van de vele 
vencomplexen zoals het Heerenven 
op Landgoed De Hamert om te rusten. 
Omdat deze voor Nederland vrij 
bijzondere vogel in De Maasduinen 
rust, is het dier opgenomen in het 
beeldmerk van het nationaal park.

Bourgondisch genieten.
In de Maasduinen geniet u van 
tongstrelende gastronomie. De 
verschillende streekproducten zoals 
asperges en aardbeien worden op 
traditionele, maar ook op vernieuwen-

Alles weten over De Maasduinen?
Volg de lokale media voor het laatste 
nieuws: www.maasduinencentraal.nl

Ontdek alle routes 
en ga op 
ontdekkingstocht



centrum De Maasduinen. Dit centrum 
is een ideaal start- en eindpunt voor 
diverse buitenactiviteiten. Lekker 
wandelen rondom het Reindersmeer 
of met de kinderen ravotten in het 
speelbos het kan hier allemaal. De 
tentoonstelling in het bezoekers- 
centrum vertelt u het verhaal over 
Nationaal Park De Maasduinen. Er  
zijn verrassende vondsten en kleur- 
rijke foto’s die u laten ontdekken  
wat er buiten te beleven valt. Horeca 
en informatievoorziening zijn op  
een originele manier met elkaar 
gecombineerd. Zo zit u lekker wat  
te eten of een kop koffie te drinken 
terwijl u op de tafelbladen allemaal 
weetjes kunt vinden, zodat u buiten 
meer kunt ontdekken. 

Het bezoekerscentrum is gebouwd in 
het sluizencomplex. Het deed vroeger 
dienst als doorvoersluis voor zand-  
en grindwinningschepen. Van deze 
historische plek heeft Stichting het 
Limburgs Landschap gebruik gemaakt 
voor de bouw van het Bezoekers-

centrum De Maasduinen. Midden  
in de sluisbak ligt nu een prachtig 
milieuvriendelijk gebouw. In het 
Pomphuis aan de andere kant van  
de weg, worden regelmatig kinder- 
activiteiten georganiseerd. En als u 
durft kunt u zelf ervaren hoe het 
vroeger was om als boot in de sluis- 
bak te liggen door via spannende 
trappen de diepe sluisbak in te gaan.

De Ruïne van Bleijenbeek
Kasteel Bleijenbeek is een van de 
kastelen die dateren uit de tijd van  
het Hertogdom van Gelre. Het is in  
de 14e eeuw gebouwd en werd 
sindsdien bewoond door diverse 
families. De meest bekende (en 
beruchte) bewoner is Maarten Schenk 
van Nydeggen, die er in de 16e eeuw 
gewoond heeft. Aan het eind van de 
tweede Wereldoorlog is het kasteel 
gebombardeerd door de Engelse RAF 
omdat Duitse soldaten zich in en 
rondom het kasteel verschansten.  

Na de oorlog veranderde het ooit zo 
statige kasteel in een ruïne. Sinds  
2011 is een werkgroep actief om 
ervoor te zorgen dat het kasteel 
bewaard (geconsolideerd) wordt en 
deels herbouwd. Het terrein van het 
kasteel is vanwege risico op vallend 
puin beperkt toegankelijk maar rond- 
om de grachten krijgen bezoekers  
een goed beeld van de ruïne.

De geheime wereld van Bergen om 
te ontdekken:

De Bergense Schaapskooi
De kans is groot dat u tijdens een 
wandel- of fietstocht op de Berger- 
heide een herder met zijn schapen 
aantreft. Deze schapen houden het 
heidelandschap open door begrazing. 
De schapen brengen de nacht door  
in de Schaapskooi, die in 2002 naar 

authentiek model werd gebouwd. 
Bezoek de Schaapskooi en bekijk  
een unieke traditie met eigen ogen! 
Speciaal voor kinderen vertrekt een 
Lammetjesroute vanaf de Schaaps-
kooi.

Bezoekerscentrum  
De Maasduinen
In het hart van Nationaal Park De 
Maasduinen staat het Bezoekers- 

7 Werelden vol natuur, 
historie, kunst, cultuur
en watersport
Midden in Nationaal Park De Maasduinen ontdek je het Hart van  
De Maasduinen... ons Bergen. Nee, niet het Bergen aan Zee maar  
het Bergen tussen het rivierenlandschap, de duinen van de maas. 
Gekenmerkt door haar afwisselende landschap: maasheggen,  
graslanden, bossen, heidevelden en waterpartijen. In de gemeente 
Bergen ontdek je 7 werelden vol natuur, historie, kunst, cultuur en 
watersport.

De wereld van Afferden
Hier moet je zijn voor de mooiste wandel- en fietsroutes. Ontdek de wetens-
waardigheden van de historische gebouwen die dit dorp rijk is. De ruïne van 
Landgoed Bleijenbeek kent een lange geschiedenis en hier worden nog steeds 
de granen van vroeger verbouwd en gebruikt voor de brouw van een lokaal 
biertje. Rondom Afferden is het maasheggenlandschap het meest voelbaar. 

De wereld van Aijen
Het creatieve dorpje van Bergen met kunstgalerieën, lijstenmakers en een 
geschiedenis van oude ambachten zoals klompenmakers, mandenmakers  
en de hoefsmid. De St. Anthoniuskapel vertelt het verhaal van ver voor de 
Tweede Wereldoorlog ongeschonden. 

De wereld van Bergen
In het pittoreske dorpje Bergen speelt natuur de hoofdrol. Midden in Nationaal 
Park De Maasduinen vertelt Bergen de verhalen van vroeger aan de hand  
van prachtige historische gebouwen, romantische straatjes, kleine kapelletjes  
en de vriendelijke inwoners. Op straat maak je hier gewoon nog een praatje. 
Over het weer of over de bijzondere plekjes die je moet ontdekken.

De wereld van Nieuw Bergen
De lokale lekkernijen van de beste bakker en beste slager van Noord-Limburg 
ontdekken? Dan moet je in Nieuw Bergen zijn! In winkelcentrum Mosaïque  
vind je nog veel meer lokale producten voor de thuisblijvers. Natuurlijk duik  
je na je aankopen op een terrasje voor een lekker drankje of een heerlijk stuk 
Limburgse vlaai.

De wereld van Siebengewald 
Een bijzonder dorpje direct aan de Duitse grens met een Duitse naam en een 
Franse geschiedenis. Hier komen werelden samen. Met de historie van een rijke 
geschiedenis vertellen hier de kloosters De Gaesdonk en Graefenthal bijzondere 
verhalen.

De wereld van Well
Aan de Maas met een prachtig uitzicht kun je in Well zo naar de overkant. De 
dorpskern met romantische straatjes en prachtige gebouwen neemt je mee  
naar andere tijden. Strijk neer op een terrasje en het is gewoon genieten. Het 
Leukermeer is de mooiste plek aan de Maas voor een boottochtje of vakantie  
in eigen land.

De wereld van Wellerlooi
Het kerkdorpje Wellerlooi ademt de sfeer uit van vroeger. Fiets door de buiten- 
gebieden en ontdek het boerenleven van weleer op De Droogstal en de Schaak. 
Vanaf 25 meter hoogte zien de Maasduinen er nog mooier uit. Geniet van het 
uitzicht vanaf Uitkijktoren Wellerlooi, dagelijks te beklimmen.

Bezoekerscentrum De Maasduinen

Bergense Schaapskooi

Kapel Aijen

Ruïne van Bleijenbeek

Nog meer 
ontdekken?
Laat je 
verrassen. 


