Culinaire fietsroute (44 km)

Smaakparelroute Siebengewald
Hoeve Carpe Diem
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Imkerij Welbers
Maasduinen honing en shi-take
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Limburgse vlaaien

Boerderijwinkel Cornelissen
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Bezoekerscentrum Maasduinen
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Bosbrasserie In de Sluis
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Start- en eindpunt
Bezoekerscentrum Maasduinen aan de
Bosserheide 3 te Well. Aan het einde van de
route komt u weer terug bij de parkeerplaats
van het bezoekerscentrum. Hier kunt u gratis
parkeren.
Boerenland en natuurschoon: dat is wat deze
prachtige tocht rondom Siebengewald u
brengt. Deze route maakt onderdeel uit van
het Smaakparel-fietssnoer dat van Mook tot
aan Wellerlooi leidt. Ze kunnen op zichzelf en
als meerdaagse tocht gefietst worden. Er zijn
voldoende verblijfsaccommodaties aanwezig
waar u kunt overnachten en de fiets kan opladen.
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uit in de top van limburg

Route
Vanaf het Bezoekerscentrum Maasduinen vertrekt u
noordwaarts richting knooppunt 80 en 90. Vanaf knooppunt 80 maakt u een lus via de Bergse Heide, waar
boerderijwinkel Cornelissen gevestigd is, om vervolgens
de Valkstraat te volgen richting het centrum van Bergen.
In het centrum van Bergen vindt u aan het Raadhuisplein
Arts Bakkers. Vanuit het Raadhuisplein slaat u de Sint
Petrusstraat om vervolgens op de Siebengewaldseweg
rechtsaf te slaan. Deze weg brengt u bij knooppunt 90
en leidt u langs Imkerij Welbers.
Eenmaal aangekomen bij knooppunt 90 rijd u rechtdoor
richting Siebengewald. Wanneer u de bebouwde kom
van Siebengewald ingaat stopt het knooppuntennetwerk.
Vanaf hier vervolgt u uw route via de Gochsedijk, de
Augustinusweg, waaraan Ingebleek Asperges gevestigd is,
De Boterdijk en het Verlengde van de Boterdijk. Hier slaat
u bij de T-splitsing rechtsaf de Pannerweg in, die u langs de
Bourgondische Hoeve brengt. Deze blijft u volgen totdat u
bij de Nieuweweg aankomt en linksaf slaat om vervolgens
kort daarna rechtsaf de Flieraijseweg in te slaat. Op de
T-splitsing die volgt slaat u linksaf de Vrij in. Vanaf hier blijft
u de Nederlands-Duitse grens volgen (Grensweg) tot en
met Pluimveebedrijf Slingenbergh. Vanaf hier volgt u
wederom de Grensweg en steekt u rechtdoor de grote
weg over. Vergeet hierbij niet om nog even kort linksaf
te slaan naar Boerderij De Korenhof. Via de Beltweg
komt u weer uit op het knooppuntennetwerk waar u, in
chronologische volgorde, knooppunt 88 bij Hoeve Carpe
Diem, 87, 86, 33, 83, 32, 89, 68, 67 en 80 aanhoudt om
vervolgens weer uit te komen bij het Bezoekerscentrum
de Maasduinen.

Bezienswaardigheden
Onderweg komt u langs een aantal Smaakparels; mooie
regionale bedrijven waar heerlijke activiteiten rondom
eten worden georganiseerd:
• Stel uw eigen picknickman samen bij Boerderijwinkel
Cornelissen
• Eet Limburgse vlaaien bij Arts Bakkers
• Ontdek bij Imkerij Welbers de enige echte Maasduinen
honing en shi-take
• Neem een kijkje in de steek- en verstoptuin bij
Ingebleek Asperges
• Neem een high tea in de koffie- en theeschenkerij de
Bourgondische Hoeve
• Bezoek de kippentuin van Pluimveebedrijf Slingenbergh
• Ga op koesafari of koop uw biologisch rundvlees bij
boerderij De Korenhof
• Neem een lekkere lunch in de sluis van het Bezoekerscentrum Maasduinen

Blijft u langer in de streek?
• Naast een eetbaar terras biedt Hoeve Carpe Diem
ook fijne kampeerplaatsen aan.

Openingstijden
Voor de openingstijden van de Smaakparels
kunt u kijken op de (mobiele) website
www.smaakparels.nl.

Contactgegevens routebeheerder
Stichting Top van Limburg bereikbaar via
info@smaakparels.nl

www.smaakparels.nl

