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Docus fietstocht
startpunt De Heische Tip 

 lengte 22 km

 door de Maashorst

 bezoek avonturenpad

 natuurcentrum 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 Heidebloem, Noordhoekstraat 5, Schaijk 
- 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

Zo dat was lekker hè jongens. Kom laten we nu 
lekker naar het Docus de Das Avonturenpad 
fietsen. Tring tring tring. Ik hoef eigenlijk niet te 
bellen op de fietspaden in het bos want het is hier 
heerlijk rustig, maar de bel van onze familiefiets 
klinkt zo leuk.

Kijk, daar zie ik al mijn eigen Avonturenpad. Ben 
je er ook al eens geweest? Ik ben er dassentrots 
op. Op mijn Avonturenpad kun je lekker klimmen, 
klauteren en spelen. In de zomer spelen mijn 
vriendjes en ik graag bij de waterspeelplaats.  
Lekker kliederen met zand en water, dat is pas 
fijn. Mijn mooie stropdas was ik daarna wel weer. 
Ik vergeet hier helemaal de tijd. Ik zou bijna 
vergeten dat ik deze te gekke familiefiets weer 
moet inleveren. Zo’n fiets zou ik graag zelf willen 
hebben, want dan kunnen jullie altijd met mij 
meefietsen. Zie ik jullie nog een keertje terug?

Met veel dassengroetjes 
van Docus de Das



1. Je vertrekt vanaf Camping De Heische Tip in Zeeland.
2. Ga RA naar fietsknooppunt 56 en bij punt 56 weer RA 

richting knooppunt 55. Je fietst nu dwars door het bos. 
3. Bij knooppunt 55 ga je via het “Slingerpad”(een erg 

slingerend fietspad dwars door het bos en langs 
drinkplaatsen voor de dieren) naar knooppunt 54. 

4. Bij de picknickplek midden in het bos, ga je op de 
driesprong LA naar knooppunt 53.

5. Vanaf knooppunt 53 fiets je naar knooppunt 69. Hier 
bevindt zich Natuurcentrum de Maashorst. Je kunt 
hier lekker uitrusten en wat drinken, picknicken in de 
speeltuin en de tentoonstelling over natuurgebied De 
Maashorst bezoeken.

6. Daarna weer lekker op de fiets richting knooppunt 44. Je 
fietst hierbij op smalle paadjes langs weilanden en het 
bos. Vanaf knooppunt 44 fiets je richting knooppunt 68 
en dan kom je weer uit bij het natuurcentrum.

7. Je neemt nog even pauze of je fietst weer verder richting 
knooppunt 54, 55 en daarna naar knooppunt 56. Hier 
ga je richting knooppunt 38 en dan kom je weer uit bij 
Camping De Heische Tip.

1. Je vertrekt vanaf Camping De Heische Tip in Zeeland 
en gaat linksaf richting knooppunt 38. Daar ga je naar 
knooppunt 46 en vervolgens LA naar knooppunt 66. 
Je fietst langs “Groepsaccommodatie en wellness De 
Buitenhorst” en bij knooppunt 66 ga je LA het bos in 
naar knooppunt 45.

2. Bij knooppunt 45 kom je aan bij het Docus de 
Das Avonturenpad. Hier kun je de fiets even 
parkeren en genieten van de 1,5 kilometer lange 
avonturenwandeling. Je kunt uitrusten bij het meer 
en op de diverse natuurlijke speeltoestellen klimmen, 
kruipen en klauteren.

3. Vanaf knooppunt 45 ga je richting knooppunt 65. Hier 
ga je LA naar knooppunt 44. Je fiets hier dwars over de 
heide die vooral in september prachtig paars kleurt. Let 
goed op of je een paar koeien of paarden tegenkomt! Zij 
zorgen ervoor dat de heide kan blijven groeien.

4. Bij knooppunt 44 ga je naar knooppunt 69. Hier bevindt 
zich natuurcentrum de Maashorst. Je kunt hier lekker 
uitrusten en wat drinken, picknicken in de speeltuin en 
de tentoonstelling over natuurgebied De Maashorst 
bezoeken.

5. Als je bent uitgerust, fiets je weer verder richting 
knooppunt 53 en daarna naar knooppunt 54. Vervolgens 
fiets je via het slingerpad naar knooppunt 55.

6. Daarna ga je richting knooppunt 56. Hier ga je linksaf 
richting knooppunt 38 en je ziet aan je linkerhand dan 
weer Camping de De Heische Tip.

Docus fietstocht routebeschrijving

  docus op 
de familiefiets

Hallo jongens en meisjes! Leuk dat jullie er zijn, 
want ik wilde net iets gaan doen. Gaan jullie 
mee? Vandaag ga ik met m’n vrienden met de 
familiefiets op pad. Zie je wat een leuke fiets dit is. 
We kunnen er met z’n allen op en als je moe bent, 
trappen je papa en mama gewoon door en ga je 
toch lekker vooruit! 

Spring er maar snel bij en trap … en trap …. 
en trap. Ho! Stop! Hier is een mooie plek om te 
picknicken, want we zijn bij natuurcentrum 
De Maashorst. Lekkere bankjes en een fijne 
speelplek. Heb je de dassenburcht van mijn neefjes 
en nichtjes al gezien? Je kunt hier zelf ook lekker 
door heen rennen en kijken hoe huizen van dassen 
er uit zien. Pff ik heb het warm van het spelen 
en fietsen en heb wel zin in een ijsje. Gauw naar 
binnen om zo’n koude rakker te kopen. Wat zie 
ik hier nu binnen? Hier kun je heel veel leren over 
de natuur! Dat is nog eens leuk. Gauw kijken of er 
ook een foto van mij te zien is. Help je mee zoeken?
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