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AANGEPASTE VERSIE: 6 AUGUSTUS 2010

Van Duivelskuilen en Bleye Beken
Maasduinen: Afferden tot Nieuw Bergen

Van Duivelskuilen en Bleye Beken

Maasduinen: Afferden - Nieuw Bergen
Door: Frans Sijben - Nijmegen
Een verkenning door de Maasduinen.........Altijd een natuurlijke belevenis. Ook deze
wandelroute is op en top natuur. Drieentwintig kilometer over stuifduinen door bossen en
langs vennen. Natuur, natuur en nog eens natuur. In alle jaargetijden bent u in de Maasduinen
op het juiste adres voor een natuurtocht. Ook in het noordelijke stuk van de Maasduinen
rondom Afferden. Ga naar Afferden en zoek deze natuur op....................

Struinbulletin 10: Afferden Nieuw Bergen
Augustus 2010 – http://home.kpn.nl/ms30ms10/index.html

1

Struinbulletin
Hoe bereikt u het startpunt?
U begint deze wandeling in Afferden bij restaurant-camping 'T Rimpelt: Rimpelt 31.
Per auto:
Rij via de A73 naar de N281 via de N270 (Oostrum, Wanroy, Well) of via de A74 (afslag
Nieuwbergen). Op de N281 neemt u bij Afferden de afslag naar "Afferden, Siebengewald". Al gauw
komt er aan de linkerkant De Rimpelt.
De samenstelling van de route
Deze wandeling is ongeveer 23 kilometer lang. Ook kunt u de wandeling in twee afzonderlijke delen
lopen:
- ofwel de afkorting ABCA van 13 kilometer
- ofwel vanaf B naar C en terug naar B ongeveer 13 kilometer.

De route
Van Restaurant De Rimpelt (punt A) naar kasteel Bleyenbeek (punt B): 10,5 kilometer
Ga met de rug naar het restaurant naar links over de asfaltweg. Loop aan de linkerkant van de weg tot
voorbij de tuin van huisnummer 37. Dan komt er aan de linkerkant een bosje.
Sla achter de eikenboom linksaf: een smal paadje door het bos. U bent nu op de route van de rode
paaltjes. Volg dit paadje rechtdoorgaand tot op de kruising met een asfaltweggetje. Steek deze weg
iets naar links over. Ga aan de overkant rechtdoor verder over een smal paadje door het bos. Volg dit
slingerend paadje door het bos. Ga rechtsaf op de y-splitsing: u loopt de heuvel omhoog (rode
paaltjes). Volg het slingerpaadje over de rug van de heuvel. Na wat golvende bewegingen komt u
na een afdaling over een trappenpad van zand tussen een kapel en een zitbank uit. U bent nu bij de
Paoterskapel. Dit is een bidkapel die de paters Jezuiten van kasteel Bleyenbeek in 1880
gebouwd hebben. De kapel is tijdens de 2e wereldoorlog beschadigd: daarom een restauratie
in 1948. In 1986 is de kapel opnieuw grondig opgeknapt vanwege baldadige vernielingen
daarvoor. Tot nu toe is de kapel in gebruik gebleven. Op de 3-sprong achter de kapel en de
bank gaat u rechtsaf verder (rode route). Op de T-splitsing gaat u naar links. U bent op een pad met
veel eikenbomen. Sla de eerste zandweg in naar rechts. Direct komt er een 4-sprong: steek over en
ga rechtdoor verder over het golvend pad door het dennenbos. Uiteindelijk wordt het pad vlak en loopt
door een gemengd loofboos. Op de t-splitsing met een breed graspad gaat u bij het bordje
Maasduinen rechtsaf: u klimt het graspad op. Bovengekomen bent u op een 3-sprong: ga door het
klapdeurtje het begrazingsgebied binnen (blauwe route).
U bent nu op de Hopberg: een groot rivierduin in de Maasduinen. Het is een heuvelrug met een
hoogte van 32 meter. Deze Hopberg is een belangrijk natuurgebied omdat het open
heidegronden met elkaar verbindt. Daardoor kunnen koudbloedige dieren als zandhagedis,
gladde slang of hazelworm in contact komen met andere populaties. Dat voorkomt inteelt. De
zonnige open plekjes hebben de koudbloedigen nodig om op te warmen. Ook voor vlinders zijn
deze linten van open gebieden belangrijk in hun voortbestaan.
Volg het slingerend pad over de heuvelrug. Ga op de 3-sprong bij de bank rechtdoor. Het pad eindigt
op een brede 4-sprong: ga daar linksaf. Ga via het klapdeurtje het gebied weer uit. Ga dan rechtsaf: u
loopt verder langs de omheining. In de bocht naar links gaat u op de 3-sprong naar links: u daalt dor
het bos af. Beneden komt er een 4-sprong: ga daar rechtdoor verder. Aan uw linkerkant heeft u een
weide en een huis. Na de slagboom gaat u rechtsaf de grindweg op. Meteen daarna slaat u linksaf
een bosweg in. Negeer alle zijwegen. Aan de linkerkant van het pad komt er na een bosperceel
een grasvlakte. Ga daar rechtdoor verder. Dan komt er in een bocht naar links een 3-sprong:
sla rechtsaf - bij het bordje "stiltegebied" - het graspad in door het bos. Ga op T-splitsing naar links (u
bent nog steeds in het bos). Vervolgens komt u uit op de T-splitsing met een brede grindweg: ga hier
rechtsaf. Deze eindigt een T-splitsing. U gaat op de T-splitsing naar rechts. Was u op de T-splitsing
echter naar links gegaan dan kwam u uit bij de werkschuur van Staatbosbeheer: nu
infocentrum Maasduinen. U slaat meteen daarna voor het bord "Stiltegebied" het bospad in naar
links: langs de slagboom en het bordje "Maasduinen". Was u rechtdoor gegaan dan kwam er aan
uw rechterkant de parkeerplaats Maasduinen met informatieborden over het gebied.
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U bent nu op de paarse route. Maak de bocht naar links. Op de t-splitsing gaat u naar links. Na de
slagboom houdt u op de 3-sprong bij de weide rechts aan: u loopt door een bosje. Ga op de 3-sprong
rechtsaf.......
Steek de asfaltweg bij het huis over en ga rechtdoor verder via bospad op de paarse route. Bij
de schuur aan uw linkerkant gaat u rechtdoor verder: loop naar het hek van een begrazingsgebied. Ga
via het klapdeurtje het gebied in; steek het veepad over en met een volgend klapdeurtje staat u echt in
het gebied van de runderen. Loop rechtdoor langs de 7-stammige eik. Volg het pad en maak de bocht
naar rechts. U loopt tot voorbij de heuveltop. Dan gaat u op de T-splitsing naar rechts: een zandpad
tussen de heuvels (paarse route). Loop rechtdoor: links heeft u zandheuvels. Aan de rechterkant komt
er eerst een bosje, dan een akker en tenslotte een dennenbos. Maak met het pad de bocht naar
rechts: het bos in. Maak dan de bocht naar links: u loopt langs de omheining. Ga rechtsaf: ga door het
klapdeurtje het gebied uit. Ga linksaf: volg de brede weg langs de omheining. Ga op de Tsplitsing naar links: door het klapdeurtje komt u weer in een begrazingsgebied. Volg de brede veldweg
rechtdoor: steek de 4-sprong over. Op de T-splitsing met de bank en infoborden gaat u naar links. U
loopt langs een omheining. Meteen daarna gaat u rechtsaf het klapdeurtje door: u bent alweer in een
begrazingsgebied. Volg dit zandpad dat langzaam tegen de hoge zandheuvel opklimt.
Aan de rechterkant heeft u een prachtig uitzicht op enkele vennetjes, gelegen in de diepte. U
bent in het gebied dat 't Quinn heet.
U loopt tot helemaal op de top van deze heuvel. Daar gaat u op de 3-sprong rechtsaf.
Daardoor verlaat u de paarse route. Aan de linkerkant van het pad komt een paaltjes-bank. Volg het
pad over de heuvelrug. Maak de bocht naar rechts en daal met het pad mee de heuvel af. Bijna
beneden gaat u op de y-splitsing naar rechts: u gaat dus over het graspad verder en maakt dus
niet met het zandpad de scherpe bocht naar links. Aan de rechterkant liggen de vennen.
Tenslotte maakt het pad een bocht naar links en verlaat u door een klapdeurtje het gebied. U slaat
rechtsaf op de brede grindweg met het fietspad van asfalt. De omheining ligt aan uw rechterkant. Bij
het einde van het heideveld slaat u de zandweg in naar rechts: u bent op een ruiterroute. Tussen de
bosrand (links) en de omheining (rechts) loopt u tot aan de 3-sprong waar het hek een hoek maakt
naar rechts. U gaat rechtdoor en duikt het bos in. Volg het stijgend pad door het dennenbos met
enkele bochten. Op de 3-sprong met een bank aan de rechterkant slaat u linksaf. Meteen daarna komt
u op een 3-sprong.
OVERSTAP 15 (naar STRUINROUTE 15 Van Gennep naar het Quin bij Afferden): Ga linksaf op
3-sprong. Volg in STRUINROUTE 15 de route vanaf INSTAP 10.
Ga op 3-sprong rechtdoor: het dennenbos in. Ga op de T-splitsing naar rechts: een pad door het bos.
Volg dit pad en negeer alle zijwegen van links en rechts.
INSTAP 15 (vanuit STRUINROUTE 15 Gennep naar Quin).
Voor een deel valt de paarse route samen met uw weg. Uiteindelijk komt u op een 3-sprong: ga hier
linksaf. U passeert een bank aan de linkerkant van het pad. Het pad eindigt voorbij een slagboom op
een brede grindweg. Deze steekt u over. Aan de overkant gaat u na de slagboom meteen naar rechts:
een graspad (blauwe route). Maak de bocht naar links. Bij een ven gaat u op de 3-sprong naar
rechts. Volg dit pad met het ven aan uw linkerkant. Maak de scherpe bocht naar rechts (met links og
steeds een uitloper van het ven). Voorbij het ven gaat u op de 3-sprong rechtsaf. Na slagboom steekt
u de brede grindweg over. Aan de overkant gaat het langs een slagboom verder. Volg rechtdoorgaand
de blauwe route. Er komt een T-splitsing voor een omheining: ga hier naar links. Meteen daarna
komt een 3-sprong: loop hier rechtdoor langs de omheining. Steek bij het einde van het hek op de 4sprong de grasweg over: via een smal pad gaat u het bos in. Ga rechtdoor op de 3-sprong in het bos.
Het smalle bospad maakt dan een bocht naar links en dan een naar rechts. Op de 4-sprong gaat u
rechtdoor. Op de t-splitsing voor het veld gaat u naar links. Dan komt er een 4-sprong van brede
grindwegen. Ga rechtsaf: een bomenlaan in. Aan het eind van de weg komt er aan uw
rechterkant eerst een bank en dan een houten kruisbeeld. Ga linksaf de asfaltweg op. Sla bij
het kapelletje met de bank rechtsaf de brede grindweg in. Aan de rechterkant ligt de slotgracht van
kasteel Bleijenbeek
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Achter de slotgracht ziet u het restant van kasteel Bleijenbeek. Het is een oud landhuis dat al in
1228 genoemd wordt. Na de Franse tijd heeft het landhuis een tijdlang dienst gedaan als
klooster voor jezuiten. In de 2e wereldoorlog werd het kasteel door de geallieerden
kapotgebombardeerd. Nu zijn de kelders van het kasteel de woonplek van vele vleermuizen.
Negeer de zijweg naar links: deze gaat het golfveld op. Daarna komt aan de linkerkant een
infobord van het waterschap Peel en Maas. Hierop staat te lezen dat tussen Afferden en
Siebengewald de Eckeltse beek weer losgelaten is. Zij kan weer slingerend door het oude
natuurlijke beekdal stromen. Door dit nieuw water ontstaat er nieuwe natuur. Dit
heeft inmiddels een succes opgeleverd: er zitten bevers in de beek. Maak de bocht naar rechts
en ga op de 3-sprong linksaf. Op de T-splitsing gaat u rechtsaf de volgende kasteellaan in. Meteen
daarna komt er een pad naar links: dit is een vroegere laan van het kasteeldomein.
Kort van B naar C: langs de golfbaan (2 kilometer)
Sla niet linksaf de bomenlaan in maar ga rechtdoor verder. Steek de beek over tussen de boerderij
(rechts) en het golfterrein (links). Na de beek gaat u rechtdoor verder. Maak vervolgens een bocht
naar links en dan een naar rechts. Ga op de 3-sprong naast de schuur over de zandweg rechtdoor.
Achter het huis maakt het pad een bocht naar links. Negeer de zijweg naar links en loop langs
de bosrand aan uw linkerkant. Dan komt er een 4-sprong met houten palen en de bordjes
"Opengesteld" en "Bleijenbeek 2-4". U heeft punt C bereikt. Ga op deze 4-sprong rechtdoor
verder.
Lang van B naar C: via Eendenmeer en Duivelkuil (11,5 kilometer)
Voor de lange route slaat u linksaf deze laan in. U bent nu op de rode route. Meteen steekt u de beek
over. Op de 4-sprong daarachter gaat u rechtdoor door de laan verder. Sla de eerste zijweg in naar
links: dit is een grindweg op de rode route. Na een bocht naar rechts houdt u op de 3-sprong rechts
aan: een boslaan van berken, beuken en eiken. Aan de linkerkant ziet u een beek en weilanden. Na
een bankje (links) gaat u rechtdoor verder nadat u een beekje hebt overgestoken. Op het eind van de
laan gaat u na de slagboom rechtsaf de brede grindweg op. Op de 4-sprong daarachter gaat u
linksaf: een brede grindweg met een fietspad. De grindweg passeert een boerderij aan de linkerkant.
Dan komt er een asfaltweg: deze steekt u over. Aan de overkant gaat u door de groene poort(door de
bovenhandel op te tillen). Dan steekt u het fietspad over en gaat bij het bordje Opengesteld via een
klapdeurtje het stuifduinengebied in: Eckeltse Bergen. Dit natuurgebied toont hoe begraasde
zandgronden er van nature hebben uitgezien. Er is heide, struikgewas en open zandstukken.
Volg het brede pad daarachter: eerst komt u door een bosje daarna bent u in open gebied van heide
en stuifduinen. Volg het brede karrenspoor parallel aan de rij stuifduinen aan uw linkerkant. Het pad
stijgt iets en loopt naar een stuifduin toe. Op de brede 4-sprong gaat u rechtdoor verder - nog steeds
met een gordel stuifduinen aan de linkerzijde. U komt uit bij een houten hek. Ga voor
de omheining.naar rechts. Na 20 meter gaat u linksaf door een klapdeurtje. Het paadje daarachter
(rode route) brengt u door en bosje en maakt heuvelopwaarts een bcht naar rechts. Volg het
kronkelpad over de heuvelrug. U passeert aan uw linkerkant een bank met het opschrift: "U zit goed
bij het Limburgs Landschap".
U heeft een prachtig uitzicht op laagvlakten in de grensstreek met Duitsland: het Gocher Veen.
De aaneengesloten paraboolduinen hield de afwatering van het erachterliggende lage land
tegen. Gevolg: kletsnatte grond waardoor uitgestrekte hoogveengebieden ontstaan zijn.
Daal met het pad af tot in een dal met aan de linkerkant een infobord "Eckeltse Bergen"
en een picknicktafel voor een parkeerplaats. U gaat echter met het pad rechtdoor verder:
heuvelopwaarts. Maak de bocht naar rechts. Op de T-splitsing gaat u rechtsaf: een brede grindweg op
(rode en roodgele route). Iets verderop gaat u door het klapdeurtje het begrazingsgebied in. U bent nu
in een bosgebied.
Ga na het klapdeurtje rechtdoor: over het bospad met een omheining aan uw rechterkant. Sla met de
rode paaltjes af naar links: tegenover het klapdeurtje en houten hek aan uw rechterkant. Op de Tsplitsing gaat u rechtsaf: over het fietspad door het bos. Iets verderop slaat u de 1e weg in naar links:
een bosweg op de ruitersroute. Maak voor de poort en klapdeurtje van een nieuw begrazingsgebied
de bocht naar links. Op de volgende 3-sprong gaat u rechtdoor over een bospad.
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Op de 4-sprong gaat u naar rechts:hier lopen ruiterroute en fietspad naast elkaar. Verderop draait het
fietspad af naar links: u gaat echter nog even rechtdoor. Loop langs de slagboom. Ga op de Tsplitsing daarachter naar links: over een brede grindweg.Volg de bocht naar rechts in de richting van
de stuifduinen en heidevelden.
Rondom het Eendenmeer van Nieuw-Bergen
Het pad kronkelt door heidevelden. In augustus is dit gebied met een prachtig purperen kleed bedekt.
Links ligt een rug van stuifduinen parallel aan het pad; rechts zijn de vennen die onderdeel vormen
van het Eendenmeer.
Het Eendenmeer is ontstaan doordat de wind door het wegstuiven van het zand een laagte
gemaakt heeft tussen de stuifduinen. Er ontstond een meertje dat echter weer verlandde.
Daardoor ontstond er hoogveen dat men in het verleden heeft afgestoken in "turfkoelen". In het
Eendenmeer komen vele amfibieen voor: rugstreeppadden, hei- en poelkikkers en
vinpootsalamanders.
Op de 4-sprong gaat u naar rechts: een smal pad in de richting van de vennen. Na een klimmetje gaat
u op de 3-sprong boven naar links. Volg dit smalle paadje met het ven aan uw rechterkant. Steeds
rechtdoorgaand het paadje volgend komt u weer uit op de brede zandweg: ga hier naar rechts.
OVERSTAP 8 (naar STRUINROUTE 8 Maasduinen Well Nieuwbergen): Volg in STRUINROUTE 8
de route vanaf INSTAP 10.
Meteen daarna gaat u bij de berk op de schuine 4-sprong naar rechts. U passeert een bank aan de
linkerkant. Op de volgende kruising gaat u naar rechts: de grindweg met de rode streeppaaltjes
tevens rolstoelroute. Volg dit pad rechtdoorgaand. Hou de hoge heuvel aan uw linkerkant. Tenslotte
loopt u tussen de hoge zandheuvel (links) en een ven (rechts). Ga daar rechtdoor verder door het
bosje bomen. Na het bosje loopt u verder in de richting van de kruising met de twee houten borden.
Hou op de y-splitsing rechts aan en u komt naast het houten bord met de tekst "Einde Ceresweg". Sla
op de kruising bij dit bord rechtsaf. Volg de brede grindweg met de paaltjes van de rolstoelroute. Aan
de linkerkant ligt het bos en komen er later zandheuvels. Aan uw rechterkant kijkt u uit op een prachtig
vennengebied. Het grindpad kronkelt door en langs het bos over de heuvels. Na een bank en een
paadje van links duikt het grindpad weer het bos in. Het kronkelt door dit bos. Na een bank (links)
in een bocht naar links komt er een 4-sprong met aan de overkant een slagboom.
INSTAP 8 (vanuit STRUINROUTE 8 Maasduinen Well Nieuwbergen).
Op weg naar de Duivelskuil
Ga aan de overkant verder langs de slagboom en het bordje Opengesteld. De linkerkant heeft
begroeide zandheuvels; rechts ligt een bos van grove den. Ga op de 3-sprong: vóór de omheining
van een pas aangelegd begrazingsgebied naar links: een brede weg met een omheining aan uw
rechterkant. Verderop ligt er aan uw rechterkant de resten van een huis. Negeer de veldweg van links:
daartegenover ligt aan uw rechterkant een hek en klapdeurtje naar het begrazingsgebied. Loop nu
nog 20 meter verder en sla achter de bomen rechtsaf. Loop naar het klapdeurtje en ga het
begrazingsgebied binnen. Steek rechtdoor het gebied over via de brede zandweg. Maak aan de
overkant voor de omheining de bocht naar links. Volg nu deze zandweg door de kale vlakte. Ga via
het volgend klapdeurtje het gebied weer uit. Ga dan rechtsaf: volg een brede bosweg. Bij het volgend
klapdeurtje slaat u linksaf: een brede bosweg in. Volg de zandweg met een bocht naar rechts: u loopt
door een bos. Aan de linkerkant ligt achter het dennenbosje een akker; rechts staan eiken.
De bossen op de woeste stuifgronden stammen overwegend uit het begin van de 20ste eeuw.
Toen zijn hoofdzakelijk naaldbomen aangeplant bestemd voor de mijnen in Zuid Limburg.
Daardoor zijn de bossen erg eentonig samengesteld: 70% is naaldbos. Grove den, corsicaanse
den, Douglas spar en fijnspar vormen het naaldbos. Natuurbeheer wil die eenzijdige samenstelling doorbreken. Daarom wordt na de kap van het naaldbos gestreefd naar een
bosverjonging met zomereik, berk of grove den. Kenmerkend in het bos als van de Eckeltse
Bergen is de vergrassing met pijpestrootje en smale. Het bos is de woonomgeving van veel
vogelsoorten: groene specht, zwarte mees, kuifmees, goudhaantje, boomklever, vlaamse gaai
of ekster. Van de zoogdieren zijn wezel, hermelijn, bunzing, vos, ree, das., muis en
vleermuis vaste bewoners in het bos.
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Op de kruising gaat u naar links: een brede grindweg met daarnaast alweer het fietspad. U loopt
tussen bos (rechts) en akkers (links). Aan het eind van de weg - voorbij de slagboom - gaat u naar
links over het fietspad. Na ongeveer 40 meter gaat u rechtsaf: steek de asfaltweg over en ga aan de
overkant bij het bordje Maasduinen weer langs een slagboom. Volg dan het graspad door het bos:
een ruiterroute. Voorbij de slagboom komt u op een brede grindweg: ga hier naar rechts.Iets verderop
gaat u naar links: bij slagboom met bordje Opengesteld. U gaat in de richting van een weiland. Ga
voor de wei over het graspad naar rechts. Met een bocht naar rechts komt u weer in een bosje. Op de
T-splitsing slaat u linksaf: rechts is bos en links ligt weer de wei. Ga op de 4-sprong over het beekje
rechtdoor verder. Na het weiland komt u in een dennenbos. Dan komt er een T-splitsing: ga hier naar
rechts. Daarna gaat u op de 4-sprong linksaf het graspad in. Links staan dennen en rechts ligt een
open strook. Op de 3-sprong maakt u de bocht naar rechts: een grasweg door een bos met grove den.
Ga op T-splitsing naar links. Dan komt u op een Y-splitsing bij de omheining van het begrazingsgebied
"De Duivelskuil". Ga linksaf: het pad omhoog met de omheining aan de rechterkant. Na een bocht
naar links gaat u rechtsaf door het klapdeurtje bij het bordje Maasduinen en bij het paaltje E. Hou links
aan bij het infobord "Grote Grazers": volg de brede grasweg het bos in. Sla het bospad in
naar rechts: u bent weer op de rode paaltjesroute. Volg dit pad met een bocht naar links langs het ven
aan uw rechterkant. Iets verderop komt u bij een 3-sprong: hier ligt een boomstam en aan de
linkerkant ligt een groot ven. Ga voor de boomstam naar rechts. U steekt de open vlakte over en komt
bij de bosrand bij een bankje aan uw rechterkant. U volgt het pad door het bos rechtdoor tot bij een
klapdeurtje. Bent u daardoor dan komt u buiten het begrazingsgebied op een 4-sprong. Steek de
kruising over en ga achter de slagboom over de veldweg verder. Aan uw linkerkant ligt een akker;
rechts ligt de bosrand. Deze komt uit op een kruisende grindweg met palen aan de linkerweg. U bent
op punt C. Ga hier naar links.
Van C terug naar de Rimpelt (1 kilometer)
Ga tussen de houten palen en de bordjes "Opengesteld" en "Bleijenbeek 2-4" verder. Links staan
bomen; aan de rechterkant ligt achter de akker nog een deel van de golfbaan van Bergen. U passeert
twee huizen aan uw rechterkant. Voorbij huisnummer 2 loopt u nog ongeveer 100 meter verder. Ga
dan op de 3-sprong rechtsaf: het uitgehold paadje in de richting van het bruggetje over de Eckelse
beek. Steek het bruggetje over. Volg dan het kronkelpad door het bos. Uiteindelijk komt u met een
bocht naar links op een nieuw bospad. Meteen daarna steekt u weer een beek over. Ga verder
rechtdoor door het volgende bosje. Ga op de 4-sprong verder rechtdoor het bos. Op de volgende 4sprong gaat u verder tot aan de asfaltweg. Ga hier linksaf: loop aan de linkerkant van de
weg. Passeer het bord "Afferden". Voorbij camping Roland bent u weer bij Restaurant
't Rimpelt (rechterkant van de weg). U heeft het eindpunt van deze wandeling bereikt.

Vragen of reacties?
Zend uw reactie naar het STRUINBULLETIN!
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?
Open de website STRUINBULLETIN op adres:

http://home.kpn.nl/ms30ms10
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Routekaart: de Maasduinen van Afferden naar Nieuwbergen

Meld routeveranderingen voor andere wandelaars
Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) opgetreden
routewijzigingen of voor schade van welke aard dan ook ten gevolge van handelingen of
beslissingen gebaseerd op bovenstaande informatie

BEFCO 2010
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