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                                             Fietsen door Nationaal Park De Maasduinen 
 
Uitganspunt van onze fietsvakantie is het Asteria Hotel Venray. Vanuit het hotel kunnen 

diverse fietsroutes gemaakt worden. In de omgeving van het hotel ligt ook het Nationaal 

Park De Maasduinen dat zijn vorm heeft gekregen door zand en grind dat is aangevoerd 

in de ijstijd. Rivieren die er stroomden, de Maas en destijds ook de Rijn, hebben er hun 

sporen achtergelaten. Tenslotte heeft de wind het landschap afgemaakt door prachtige 

zandduinen bij elkaar te blazen. De ontstane duinen liggen in hoefijzervorm en worden 

daarom parabool-duinen genoemd. Het Natuurpark De Maasduinen strekt zich 20 kilometer 

langs de Maas uit. Binnenkort zal ook het gebied wat zuidelijk aan het park grenst officieel 

worden toegevoegd. De huidige 4500 hectare wordt daarmee flink uitgebreid. Wat opvalt in 

dit gebied is de grote diversiteit aan landschappen en de bijbehorende flora en fauna. Een 

van de mooiste plekjes in Nederland, waar je als natuur en fiets liefhebber geweest moet 

zijn. Laat u heerlijk verwennen in hotel Asteria. 

 
 

Reisprogramma: (wijzigingen voorbehouden) 

 

Dag 1: maandag 26 juni: Cuijk – Venray – 30 km 

Vanuit de opstapplaatsen in Fryslân rijden we met de Topclass fietsbus naar Cuijk, voor de 

start van onze vakantie en daar stappen we op de fiets om naar Venray te fietsen langs de 

Maas via Afferden en Wanssum. De bus brengt onze bagage naar het hotel.  
 

Dag 2: dinsdag 27 juni: Rondje Peel – 48 km 
Vanuit het hotel naar het buurtschap Weverlo met de Weverlose berg, het grootste stuifduin 

met uitzichtpunt het hoogste punt van De Peel. Vervolgens door het natuurgebied 

Rouvennen. In Ysselsteyn vindt u de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in Nederland. Er is 

een bezoekerscentrum met een horecagelegenheid. Als u de tijd heeft fiets dan even naar 

Griendtsveen. (ca. 7 km extra) Griendtsveen is een prachtig dorpje waar u onder het genot 

van een hapje en drankje op het terras van Herberg De Morgenstond van het 

schilderachtige uitzicht kunt genieten. Via de Schadijkse bossen fietst u terug naar uw hotel. 



 

 

Dag 3: woensdag 28 juni: Rondje Maasduinen – 55 km 
Vanuit het hotel fietst u naar Blitterswijck of naar Vierlingsbeek gelegen aan de Maas hier 

steekt u met de pont over. U bent dan direct in het gebied van de Maasduinen. Hier kunt u 

een ronde fietsen die u zo lang en zo kort kan maken als u wilt door middel van de 

knooppunten. Het kaartje ontvangt u bij de receptie van het hotel. De natuur van de 

Limburgse Maasduinen is uniek, met heide-, stuifzand- en boslandschappen en natuurlijk de 

rivier de Maas. En in het seizoen laat de aspergeteelt haar markante, langgerekte bedden 

zien. In Bergen komen natuur en toerisme samen! Met een beetje geluk treft u daar de 

herder met zijn schapen aan bij de schaapskooi. 

 

 

Dag 4: donderdag 29 juni: Ballonzuilbossen en Overloon – 57 km 

Deze fietsroute gaat langs de rand van de Overloonse Duinen en het Schaarven. Hier komt 

u langs het Britse oorlogskerkhof en het Liberty Park, het oorlogsmuseum. Via het fietspad 

vanaf de doorgaande weg kunt u als fietser gratis een blik werpen op de tentoonstelling. 

Want in het museum ligt de eerste fietsbrug, wereldwijd, die letterlijk dóór een museum 

gaat. Ook fietst u langs het ZooParc, van Overloon. Een verrassend natuurlijk dierenpark 

met een botanische tuin. De bronzen dieren staan al in het centrum. Ook is het aan te 

raden om op de terug weg de Sint Petrus Bandenkerk (grote Kerk) van Venray van binnen 

te bezichtigen. 

 
Dag 5: vrijdag 30 juni: Rondje langs de Maas naar Arcen – 45 km 

De route gaat naar Blitterswijk, we steken met de veerpont de Maas over en fietsen in 

zuidelijke richting naar Arcen, weer met de veerpont over de Maas daarna fietsen we via 

Meerlo een andere route terug naar het hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de afscheidslunch in het hotel gaan we terug met de fietsbus naar de uitstapplaatsen in 

Fryslân. 

 

 

 

Fietsroute 

Fietspaden en –wegen door overwegend vlak landschap. De routes worden onderweg met 

knooppunten aangegeven. De lengte van de tochten is in overleg vast te stellen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hotelgegevens: 

U verblijft 4 nachten in ****Hotel Asteria 

Venray. Een hotel op 2,4  km uit het 

centrum van Venray direct aan de bossen en 

vlakbij het Nationaal Park de Maasduinen. 

Alle kamers beschikken over bad of douche  

en toilet, airconditioning en zijn per lift 

bereikbaar.  

Er zijn koffie en theefaciliteiten op de kamer  

en gratis wifi. 

Er is een sfeervol restaurant, bar en gezellig 

terras. www.asteria.nl 

Er is een afsluitbare fietsenstalling voor de  

e-bikes en mogelijkheid om op te laden. 

 

http://www.asteria.nl/

