MTB-route in de Loonse en Drunense Duinen (beginner)
16 km mountainbiken
Ontdek de nieuwe 'groene' mtb-route in de Duinen van 16 km. Een mooie route, die ook voor de beginnende mountainbiker
geschikt is. Wil je kilometers maken? Combineer hem dan met de zwarte mtb-route van 26 km.

De MTB-route
Natuurmonumenten heeft de groene mountainbikeroute in 2016 aangelegd in nauwe samenwerking met ervaren mountainbikers en lokale
sponsoren. De groene mtb- route ligt in het oosten van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.
Het is een single track van ruim 16 kilometer lang die door de Margriet en langs
het Hengstven kronkelt. De route heeft weinig hoogteverschillen en is hierdoor
makkelijker te rijden dan de zwarte route in de Duinen.
Volg de groene mtb- symbolen voor de route. Kijk bij de 'Praktische informatie'
voor de startpunten.

MTB op facebook
Deel jouw ervaringen met bijna 2.000 andere mtb- ers.
Meld je aan bij de mtb- groep facebook >>

Let op: vergunning verplicht
Om de mountainbiketracks te mogen rijden heb je een dag- of jaarvergunning
nodig.
Koop direct je vergunning >>

Met respect voor de natuur
Natuurmonumenten heeft in de Duinen twee mtb- routes speciaal aangelegd, zodat jij je goed in het zweet, zand en modder kunt werken. Daarnaast
kunnen we zo de kwetsbare stukken in de natuur beschermen en ontzien. Bovendien zorgen mtb- , ruiter- en wandelroutes ervoor dat alle gebruikers
ieder op hun eigen pad kunnen genieten van de natuur. Het is dus belangrijk dat je op de route blijft.

De Buitencode
In de natuurgebieden van Natuurmonumenten geldt een buitencode waarin aandacht wordt
gevraagd voor respectvol gedrag richting elkaar en de natuur.
Bekijk de buitencode >>

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.
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