
Fietsen, spelen en klauteren

Streek om te zijn

De Docus de Das familieroute bestaat uit 2 afwisselende 
fi etsroutes (7 km en 23 km) door De Maashorst voor het hele 
gezin. Breng een bezoek aan Natuurcentrum De Maashorst 
en Docus de Das avonturenpad.

Streek om te zijn
Er is nog véél meer te beleven in Maashorst. 
Stel zelf je programma samen en check de agenda. 
Alle informatie vind je op www.exploremaashorst.nl.
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Fietsverhuur en tips voor de kids
• Hartje Groen, Udensedreef 14 Schaijk, tel 0486-461703
 Docus de Das verrassingstasje, bolderkar en speeltuin 

(knooppunt 45 )
• Roompot vakantiepark Schaijk, Hermanusweg 4 Schaijk, 
 tel 0857-430006, www.vakantieparkschaijk.nl
 Restaurant, bowling, indoor speeltuin, fi etsverhuur 

(knooppunt tussen 4 - 79 )
• De Heidebloem, Noordhoekstraat 5 Schaijk

tel 0486-461525, www.deheidebloem.nl
 Speeltuin, zwembad en fi etsverhuur 
 (knooppunt tussen 67 - 90 )
• De Heische Tip, Straatsven 4 Zeeland

tel 0486-451458, www.heischetip.nl
 Speeltuin, natuurbad en fi etsverhuur (knooppunt 92 )
• De Pannekoekenbakker, Udenseweg 31 Zeeland

tel 0486-452014, www.pannekoekenbakker.nl/zeeland
 Restaurant en smulbos (knooppunt 93 )
• Natuurcentrum De Maashorst, Erenakkerstraat 5 

Nistelrode
 tel 0412-611945, www.natuurcentrumdemaashorst.nl
 Informatie, tentoonstellingen, speeltuin en picknick 

(knooppunt 68 )
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Fietsroute 23 km, knooppunten:
45 - 66 - 91 - 92 - 56 - 55 - 54 - 81 - 53 - 69 - 68 - 44 - 65 - 45
Scan de QR code of ga naar de Route.nl-app en 
zoek op fi etsroute 1307942

Fietsroute 7 km, knooppunten:
45 - 66 - 79 - 4 - 3 - 2 - 65 - 45
Route.nl-app, fi etsroute 1307959
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Docus de Das familieroute
De Docus de Das familieroute bestaat uit 2 afwisselende 
fi etsroutes (7 km en 23 km) voor het hele gezin. De routes 
gaan grotendeels door bossen en over fi etspaden. 
Onderweg zijn voldoende rustplaatsen, speelmogelijkheden 
en horeca-gelegenheden. Geniet van de omgeving en van 
natuurgebied de Maashorst. De blauwe route is ook geschikt 
voor skeelers en mindervaliden.

Docus de Das Avonturenpad 
In dit speelbos in Schaijk, bij knooppunt 45 , kun je jouw 
fi ets even parkeren en genieten van de 1,5 kilometer lange 
avonturenwandeling. Je kunt uitrusten bij het meer en op 
de diverse natuurlijke speeltoestellen klimmen, kruipen en 
klauteren. Het halfverharde pad zorgt dat het bos goed 
begaanbaar is voor mindervaliden. En je leert er ook nog 
wat over de natuur! Het speelbos is gratis toegankelijk!

Natuurcentrum De Maashorst
Bij Natuurcentrum De Maashorst, knooppunt 68 , 
kun je uitrusten, wat drinken, picknicken, spelen in de 
speeltuin en de tentoonstelling over natuurgebied 
De Maashorst bezoeken. Kruip ook eens door een 
dassenburcht!
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