
Docus fietstocht
startpunt De Heidebloem

 lengte 21 km

 door de Maashorst

 bezoek avonturenpad

 bezoekerscentrum Maashorst

 diverse terras- en horecamogelijkheden

De familie Docus de Dasroute is een afwisselende 
fietsroute voor het hele gezin. De route gaat grotendeels 
door de bossen en steeds over (vrijliggende) 
fietspaden. Onderweg zijn voldoende rustplaatsen en 
horecagelegenheden om van de omgeving te genieten. 
Een groot deel van de route voert door natuurgebied De 
Maashorst. Gestart kan worden in Schaijk en in Zeeland.

Er zijn nog 2 familie Docus de Dasroutes, 
deze starten en zijn tevens verkrijgbaar bij
- Recreatiepark De Heische Tip, Straatsven 4,  Zeeland 
- Restaurant en ijssalon Nieuw Schaijk, Rijksweg 46, Schaijk
Ze zijn ook te downloaden op vvvlanderd.nl

Familie Docus de Dasroute

meer mogelijkheden om te genieten?

www.vvvlanderd.nl
facebook.com/toerismelanderd

docus gaat een 
  dagje spelen

Spelen doe ik als das heel erg graag. Jullie toch 
zeker ook wel. Heb je een emmer en schepje mee! 
Op camping de Heidebloem ga ik graag van de 
glijbaan af. Oh ik wordt een beetje misselijk van 
de draaimolen, wat ga ik hoog. Laten we maar 
snel gaan fietsen, dan wordt het vast weer beter. 
Voelen jullie de wind ook zo lekker in jullie oren 
suizen? Fietsen kan ik als de beste. Maar ga niet 
te snel want op het Slingerpad zijn de paadjes 
heel bochtig en slingerig. Let er op dat je niet valt. 
Gelukkig zijn we bijna bij het natuurcentrum. 
Ik lust wel een lekker maashorst ijsje. En wat 
een mooie dassenburcht hebben ze daar. Mijn 
favouriet is de tractor, daar kun je zo lekker op 
klimmen. Als jullie weer uitgerust zijn wil ik jullie 
de paarden en runderen laten zien. Die wonen 
hier in de Maashorst ook hoor. Zij zorgen ervoor 
dat het hier mooi open blijft en dat er geen grote 
bomen kunnen groeien. Hoor je de vogeltjes ook, 
het lijkt wel een concert speciaal voor ons. We 
moeten nog een klein stukje fietsen en dan zijn we 
bij mijn huisje en avonturenpad. Klim en klauter 
maar rond, zand en water is er genoeg. Modderen 
maar!

Met veel dassengroetjes 
van Docus de Das

 docus gaat 
een dagje 
     spelen



Natuurcentrum De Maashorst

Avonturenpad
Docus de Das

1. Bij Recreatiepark De Heidebloem ga je LA richting 
knooppunt 46 en vervolgens naar knooppunt 38.

2. Via buurtschap Zevenhuis fiets je naar knooppunt 
56. Je passeert hier Recreatiepark De Heische Tip. 
Je kunt hier lekker zwemmen en spelen aan het 
recreatiestrand.

3. Bij knooppunt 56 ga je RA naar knooppunt 55 en via 
het Slingerpad fiets je naar knooppunt 54. 

4. Vervolgens ga je op de driesprong bij de picknickplek 
midden in het bos RA naar knooppunt 68. Let op dat 
als je RA bent gegaan en het fietspad LA buigt, je 
RD blijft fietsen. Je ziet aan je rechterhand een groot 
drinkgebied voor de dieren.

5. Bij knooppunt 68 ben je bij Natuurcentrum de 
Maashorst.  Je kunt hier uitrusten en wat drinken, 
spelen in de speeltuin en de tentoonstelling over 
natuurgebied De Maashorst bezoeken. Kruip ook eens 
door mijn dassenburcht!

6. Als je bent uitgerust fiets je weer verder richting 
knooppunt 44. Dit fietspad loopt dwars door het bos. 
Bij knooppunt 44 ga je RA naar knooppunt 65. Je 
fietst hier over de heide, die in september prachtig 
paars kleurt. Let maar eens op of je paarden of koeien 
tegenkomt. Zij zorgen ervoor dat de heide kan blijven 
groeien.

7. Bij knooppunt 65 ga je RA naar knooppunt 45. Zie je 
tussen de bomen door al mijn eigen avonturenpad 
liggen? Bij knooppunt 45 kun je de fiets even parkeren 
en genieten van het 1,5 km lange Docus de Das 
Avonturenpad.

8. Heb je genoeg geklauterd, gekropen en met de 
waterpomp gespeeld en alle dieren ontdekt op mijn 
eigen avonturenpad? Stap dan weer op de fiets en ga 
RA en en dan vrij snel LA naar knooppunt 66. Aan het 
einde van het fietspad ga je LA naar knooppunt 67. 
Vanaf knooppunt 67 ga je richting knooppunt 46 en 
onderweg kom je vanzelf weer bij Recreatiepark 

 De Heidebloem.
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