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Startpunt MTB-route

MTB-route licht

MTB-route lichter alternatief

MTB-route halfzwaar tot zwaar, 
niet geschikt voor beginners. 
In het gebied liggen enkele extra zware 
stukken, deze zijn in het veld aangegeven 
met het volgende symbool: 
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Niveau MTB-routes

Draag bij aan mooie MTB-routes

Het MTB-vignet van Natuurmonumenten 
is verplicht voor:
• Nationaal Park Veluwezoom (Rheden) 
•  Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 
• Bergherbos-Montferland (Zeddam) 
• Het Voorsterbos (Kraggenburg) 
• Beetsterzwaag

De opbrengst van de vignetten besteden wij aan het nood-
zakelijke en arbeids intensieve onderhoud van de MTB-routes. 
Dankzij de inzet van medewerkers, leden en vrijwilligers 
van Natuurmonumenten kunnen jij en duizenden andere 
MTB’ers het hele jaar door op deze routes blijven fi etsen. 
Naast onderhoud ontwikkelen we met jouwbijdrage ook 
nieuwe routes. Gezamenlijk is er meer dan 250 kilometer 
route! Door met een vignet te fi etsen help je mee aan de 
verbetering van de mogelijkheden voor MTB’ers en draag je 
bij aan het behoud van de natuur rondom de routes. Ga naar 
Natuurmonumentent.nl/MTB 

Blijf op de route 
De route ligt in de Duinen, een unieke en kwetsbaar gebied 
dat niet voor niets behoort tot het Europees Netwerk van 
beschermde natuurgebieden. Door op de route te blijven, 
breng je zo min mogelijk schade toe aan de natuur. En kunnen 
wij de unieke natuurwaarden beter in stand houden. Alvast 
bedankt!

NOODGEVALLEN: bel 112. 
Dringend, maar geen nood? Bel dan ons lokale alarmnummer: 
06 542 95 157. Op de paaltjes staan codes zodat je kunt 
aangeven waar je je bevindt.
 
Buitencode voor natuur
Wil jij optimaal genieten van jouw rit in de natuur? Houd je 
dan aan de Buitencode. Deze bestaat uit vijf regels:
• Geef elkaar de ruimte, en minder vaart als je andere 

bezoekers nadert.
• Wees vriendelijk. Ga respectvol en verantwoordelijk om 

met de natuur en haar gebruikers.
• Durf een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag.
• Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag 

bescherming.
• Blijf op de paden en geef natuur de ruimte.

Ontdek de twee mountainbikeroutes in de Duinen! Je hebt de groene 
route van 16 km die ook voor de beginnende mountainbiker geschikt is. 
Wil je kilometers maken? Combineer hem dan met de zwarte mtb-route 
van 26 km. Deze zwarte route kent veel singletracks, korte klimmetjes, 
losse zandige delen en heel weinig verharde stukken. Een technische 
route die vooral geschikt is voor de geoefende mountainbiker.

Mountainbiken in Nationaal Park 
De Loonse en Drunense Duinen
26 km + 16 km


