IVN Trektocht De Maashorst:
“De mysterieuze munt”
5-daagse wandeltrektocht door het Oergebied in Brabant

Foto: Hans Koster Fotografie

Hallo wandelaar!
Wat leuk dat je een IVN Trektocht gaat doen, of je aan het oriënteren bent! IVN Trektochten zijn
meerdaagse wandelingen dwars door Nederlandse natuurgebieden. Je loopt de IVN Trektocht met de
app IVN Routes, uitgestippeld door onze lokale IVN-natuurvrijwilligers. Zo kom je langs de mooiste
plekken!
Onderweg kun je uitrusten en overnachten bij onze trotse en enthousiaste Gastheren van het
Landschap: lokale recreatieondernemers die onderdeel zijn van het gelijknamige IVN-programma,
zodat zij jou alles over hùn natuurgebied kunnen vertellen. Gaandeweg op de route lees je in de app op
verschillende plekken interessante informatie over de natuur en hoor je een speciaal voor de IVN
Trektocht geschreven audioverhaal. Een IVN Trektocht is een ervaring die je niet gauw vergeet. Dus
waar wacht je nog op? Trek je stevige stappers aan en trek erop uit!

In een notendop: IVN Trektocht De Maashorst
Duur:

5 dagen (4 overnachtingen)

Startpunt:

Vakantiepark Zevenbergen, Vergaertweg 4 in Heesch
(www.vakantieparkzevenbergen.nl)

Eindpunt:

Vakantiepark Zevenbergen, Vergaertweg 4 in Heesch

Te bereiken:

OV: regiotaxi vanaf NS station Oss
(reserveren: 0900-8294467 of www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/)
Auto: parkeren op start-/eindpunt Vakantiepark Zevenbergen

Totale afstand:

88,7 (of 93,5) km (16,6 – 16,6 – 21,2/23,6 – 16,4/18,8 – 17,9 km)

Periode:

het hele jaar

Bezoekerswebsite gebied:

www.bezoekdemaashorst.nl

Route samengesteld door IVN Oss, IVN Bernheze, IVN Uden, IVN Brabant en studenten Buas
Financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant

Overzichtskaart

Overnachtingsplekken Gastheren van het Landschap
Overnachting 1:
B&B Bed in Brabant (kamers)
Gastheer van het Landschap: Emiel Diks en Lidewij Rombout
Scheiweg 6 te Vorstenbosch.
Website: www.bedinbrabant.nl
OF
ByRoozen op Leijland (veldhut of Bell-tent)
Gastheer van het Landschap: Marlien Flipse en Mark (Daan) Daandels
Scheiweg 7 te Vorstenbosch.
Website: www.bijroozen.nl

Overnachting 2:
B&B De Brabantse Hoeve
Gastheer van het Landschap: Hugo van Zutphen & Lieke Roefs
Zeelandsedijk 29 te Volkel.
Website: www.brabantsehoeve.nl

Overnachting 3:
Charme Camping Hartje Groen
Gastheer van het Landschap: Joep Manders & Alice van den Broek
Udensedreef 14 te Schaijk.
Website: www.hartjegroen.com
Of
B&B Maashorstpoort
Gastheer van het Landschap: Jos en Grietje van Schijndel
Rijksweg 12 te Schaijk.
Website: www.maashorstpoort.nl

Overnachting 4:
Gastenverblijf Het Voorhuis
Gastheer van het Landschap: Tom en Thea van Leeuwen
Erfdijk 20 te Herpen.
Website: www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl

Foto: Marcel Willems

Reserveren
Je boekt IVN Trektochten als geheel pakket bij duurzame reisorganisatie Avontuur Dichtbij,
waarmee IVN een samenwerking is aangegaan. Na je reserveringsaanvraag via de boekingsknop
op www.ivn.nl/trektochten regelt Avontuur Dichtbij de overnachtingen voor je.
Extra leuk: voor iedere boeking via Avontuur Dichtbij ontvangt IVN Natuureducatie €25,-,
waarmee je het werk van IVN ondersteunt!

Let op! Bij beginpunt Vakantiepark Zevenbergen krijg je van Gastheer Twan van Bakel, evt. onder
het genot van een drankje, persoonlijke en onmisbare informatie mee voor het verhaal tijdens
de IVN Trektocht! Om er zeker van te zijn dat Twan aanwezig is, laat je hem één of twee dagen
van tevoren via 06-51311301 (WhatsApp of bellen) weten hoe laat je ongeveer bij hem wilt
starten.
Let op: download de route met de app IVN Routes vooraf op je telefoon, zodat je de route
vervolgens offline (alleen locatie aan) kunt wandelen. Ook raden we aan om vooraf al eens een
andere korte IVN Route met de app te lopen, om te wennen aan het gebruik. Zie ‘Praktische en
belangrijke informatie vooraf’ achterin dit boekje voor meer belangrijke voorbereidingstips!!

wandelen. De app vereist wat handigheid, dus wij raden aan om de app vooraf eens uit te
proberen met een van de ca. 350 korte routes die erin staan. Zet je locatie voorzieningen aan! Zie
‘Praktische en belangrijke info vooraf’ achterin het boekje voor meer tips over de voorbereiding
en het gebruik van de app IVN Routes!

Foto: Hans Koster Fotografie

De Maashorst, het oergebied in Brabant
De Maashorst is het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Een gebied bestaande uit een
prachtige natuurkern, met bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen en oude dreven. De
natuurkern wordt omgeven door een kleinschalig dynamisch landschap en de kernen van de
gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Samen vormt dit De Maashorst.
Een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft. Waar bomen, planten en beesten de baas
zijn. Net zoals vroeger. Waar vind je dat nog in Nederland? In De Maashorst. Het oergebied in
Brabant. Baan je weg langs bomen, beken en beesten. Spot de wisent, Tauros en de
Exmoorpony, de oerbewoners van het gebied. Beleef de wijst: de natuurparel van het landschap.
Ontdek de historische opgravingen en alle andere oerschatten van De Maashorst. Trek stevige
wandelschoenen aan en neem je verrekijker mee. Volg je oerinstinct en ga!
Website: www.bezoekdemaashorst.nl

Het verhaal: ‘De mysterieuze munt’

‘Wat is mijn oorsprong?’ is de mysterieuze tekst die
Willeke van der Wijst leest op een oude kaart van De
Maashorst. Willeke heeft bij het opruimen een oude
koffer van haar vader gevonden, waarin naast zijn
wandelschoenen en de kaart ook mysterieuze oude
munten en een plantenboekje met aantekeningen zitten.
Willeke weet dat haar vader ooit in De Maashorst op
zoek is gegaan naar zijn duistere familieverleden en
besluit letterlijk in zijn voetsporen te treden. In de app vertelt ze op verschillende plekken haar
ervaringen tijdens haar trektocht. Ze ontdekt waar haar sterke verbinding met de natuur vandaan
komt. Maar ontdekt zij ook wat haar vader ontdekte? En hoe zit het met jouw verbinding met de
natuur? Wie weet kom je er in De Maashorst achter!

Foto: Naturescanner

IVN Trektocht De Maashorst van dag tot dag
DAG 1 (16,6 km)
Vakantiepark Zevenbergen (Heesch) – B&B Bed in Brabant (Vorstenbosch)

Gastheer Twan van Bakel
Gastheer Twan van Bakel

De Trektocht door De Maashorst begint op Vakantiepark
Zevenbergen. Gastheer van het Landschap Twan van Bakel laat
je graag de koffer zien die Willeke van der Wijst hier heeft
achtergelaten. Je krijgt een van de oude munten uit de koffer
mee, die je tijdens de Trektocht nodig hebt om bij Gastheren van
het Landschap te laten zien in ruil voor een verhaal over Willeke.

Vervolgens ga je op pad door bos en kleinschalig
akkerlandschap, langs natuurgebiedjes met
mooie namen als Kanonsberg en Brobbelbies en
enkele mooie grafheuvels. Onderweg kun je op
verschillende plekken achtergrondinfo over de
natuur en historie lezen in de app. Ook kun je
soms een audiofragment beluisteren, waarin
Willeke van der Wijst een puzzelstukje legt in haar
zoektocht naar haar oorsprong in De Maashorst.
Dichtbij het hart van De Maashorst kom je in het oeroude akkerdorpje Slabroek langs
Natuurcentrum De Maashorst (www.natuurcentrumdemaashorst.nl) , een van de Gastheren
van het Landschap langs de route. In het Natuurcentrum is
enorm veel informatie over De Maashorst te vinden. Laat bij
de receptie je munt zien en laat je verrassen door de kruiden
van De Maashorst in je thee!
Vanuit Slabroek vervolg je je weg richting een ecoduct over de
A50 en de Bedafse Bergen, een grote zandverstuiving die in
de Middeleeuwen is ontstaan. Vanuit Bedaf loop je langs
Foto: Naturescanner Vorstenbosch en kom je aan bij je eerste overnachtingsplek.

Overnachting 1a

B&B Bed in Brabant

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Emiel Diks en Lidewij Rombout

Adres

Scheiweg 6 te Vorstenbosch

Website

www.bedinbrabant.nl

Type overnachting

Deluxe 2p-kamer (incl. eigen sanitair en ontbijt) of
studio 2p (incl. sanitair, kitchenette en ontbijt) (beide
incl. beddengoed en handdoeken)

Extra’s (svp bij boeking aangeven)







Favoriete Maashorstplekje

lunchpakket (€ 10,- pp)
fietshuur
BBQ in overleg
avondeten in de buurt (Restaurant Smook in
Vorstenbosch; meerdere gelegenheden op 15
min. fietsafstand in Uden en Veghel)
diverse Maashorst-tips en routes van de
Gastheer

De prachtige beek De Leijgraaf, vlakbij onze B&B. En
lekker struinen door de zandverstuivingen en de
bossen van Bedaf!

Overnachting 1b

ByRoozen op Leijland

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Marlien Flipse en Mark (Daan) Roozen

Adres

Scheiweg 7 te Vorstenbosch

Website

www.bijroozen.nl

Type overnachting

Veldhut of Bell-tent (NB: alleen doordeweeks buiten
de schoolvakanties)

Extra’s (svp bij boeking aangeven)









Favoriete Maashorstplekje

ontbijt (tegen bijbetaling)
lunchpakket (tegen bijbetaling)
spantent om een spelletje te doen of een
boek te lezen
diverse kindervoorzieningen
regelmatig activiteiten, zoals kampvuur,
yogalessen en pop-up-restaurant ‘Aventous’
avondeten in de buurt (Restaurant Smook
in Vorstenbosch; meerdere gelegenheden
op 15 min. fietsafstand in Uden en Veghel)
diverse Maashorst-tips en routes

De bospaadjes rondom de Bedafse Bergen en de
mooie wandeling er naartoe. Ook de wandeling
rondom de Leijgraaf is prachtig! Iets verder is de
wielerbaan bij Vluchtoord (Uden) favoriet.

Foto: Hans Koster Fotografie

DAG 1

Foto: Hans Koster Fotografie

Start

DAG11
DAG

Eind

Dag 2 (16,6 km)
B&B Bed in Brabant / ByRoozen op Leijland
(Vorstenbosch) – B&B De Brabantse Hoeve (Volkel)
Na een heerlijk ontbijt loop je op de tweede dag al gauw langs
Gastheer van het Landschap De Mastworp (www.mastworp.nl),
fietsverhuur en klimpark. Het aangrenzende Fletcher Hotel Teugel
heeft een terras. Laat je bij de Mastworp verrassen door een
indrukwekkende vondst uit de oernatuur van De Maashorst. Als
Gastheer Walter Pepers aanwezig is, vertelt hij je op vertoon van de
mysterieuze munt graag het oerverhaal bij deze vondst!

Gastheer Walter Pepers van
De Mastworp

Daarna wandel je door een van de
meest bijzondere geologische verschijnselen van
Nederland, namelijk de wijstgronden van de oeroude
Peelrandbreuk. Een knuppelbrug (zie coverfoto), die door
een crowdfundingsactie van o.a. IVN Uden en Vrijwillig
Landschapsbeheer Uden is gerealiseerd, zorgt ervoor dat
je deze moerassige wijstgronden kunt bewandelen. Ook
Willeke van der Wijst doet hier een bijzondere ontdekking.
Na de wijstgronden passeer je de Bitswijkse Loop, die
ontspringt in De Maashorst en stamt uit de ijstijd, en de
beek de Leijgraaf. Je nadert Uden en loopt langs een
stadsweide en het klooster in het centrum van Uden
(diverse horeca aanwezig) zuidwaarts richting de Kooldert.
Ook hier kun je het wijstverschijnsel zien.
Na de Kooldert loop je door akkerlandschap richting de tweede
overnachtingsplek van de IVN Trektocht: Gastheer van het
Landschap De Brabantse Hoeve. Gastheer Hugo van Zutphen
en Gastvrouw Lieke Roefs zullen je met veel authentieke
Brabantse gastvrijheid ontvangen!

Gastheer Hugo van Zutphen
van De Brabantse Hoeve

Overnachting 2

B&B De Brabantse Hoeve

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Hugo van Zutphen & Lieke Roefs

Adres

Zeelandsedijk 29 te Volkel

Website

www.brabantsehoeve.nl

Type overnachting

Standaardkamer of suite, evt. met 1 of 2 kinderen
(incl. beddengoed en handdoeken), incl. ontbijt

Extra’s (svp bij boeking aangeven)







Favoriete Maashorstplekje

lunchpakket (€ 8,50 pp)
avondeten (tegen bijbetaling)
diverse wandelroutes in de omgeving
loopafstand van pretpark Billy Bird Park
Hemelrijk
Brabantse gastvrijheid

De stoere wilde grazers in het natuurgebied en de
stuifduinen van Herperduin, aan de noordkant van
De Maashorst.

DAG 2

Start

DAG 2

Eind

Foto: Hans Koster Fotografie

DAG 3 (21,2 of 23,6 km)
B&B De Brabantse Hoeve (Volkel)– Charme Camping
Hartje Groen (21,2 km) of B&B Maashorstpoort (23,6
km)(Schaijk)

Gastvrouw Carla Jacobs van
De Steltenberg

De derde dag is een lange(!), maar afwisselende etappe met enkele
enthousiaste Gastheren van het Landschap in de route. Je loopt
eerst door buurtschappen bij Volkel, een stukje industrieterrein en
dan langs visvijver De Kleuter. Daarna loop je over de voormalige
spoorbaan “het Duits Lijntje”. Vroeger stoomde hier ‘de Blauwe
Brabander’ en vervoerde o.a. koningen en tsaren. De rails van het
Duits Lijntje zijn weliswaar verdwenen, maar je ziet het traject nog
duidelijk liggen.
Je komt bij Gastheer van het Landschap Bezoekerscentrum De
Steltenberg (www.steltenberg.com), waar Carla en Piet Jacobs van
alles kunnen vertellen over de natuur en historie van de omgeving.
Beluister hier ook het audiofragment van Willeke, die hier weer een
ontdekking doet.
Je loopt verder door de Trentse Bossen in de richting van het dorp
Zeeland, waar Gastvrouw van het Landschap Mijke Hoogakker van
Innis Ãrd (www.innis-ard.com) speciaal voor de IVN Trektocht een
kunstwand aan de gevel heeft gemaakt. Welke elementen uit het
verhaal ‘De mysterieuze munt’ herken jij?
Na Zeeland passeer je Gastheer van het Landschap Camping De
Heische Tip (www.heischetip.nl), waar je even heerlijk kunt
uitrusten op het terras. Op vertoon van je mysterieuze munt kan
het personeel kijken of Gastheer Patrick van den Berg of Gastvrouw
Mieke de Greeff in de buurt is. Leuk om te weten: de podtrekkershutten waar je vanaf het terras op uitkijkt, zijn een
overnachtingsplek in de driedaagse variant van de IVN Trektocht.

Gastvrouw Mijke Hoogakker
(rechts) van Innis Ãrd

Na de Heische Tip loop je door de doorgaans rustige bossen van De Maashorst richting Schaijk. Je
passeert onderweg nog Gastheer van het Landschap Natuurbegraafplaats De Maashorst

(www.natuurbegravennederland.nl/maashorst) . Op deze plek vinden mensen net als duizenden
jaren geleden hun laatste rustplek in de natuur. Je zult horen dat hier ook familie van Willeke van
der Wijst begraven ligt. Als er geen dienst bezig is, ben je van harte welkom in de aula voor een
kopje koffie of thee.
Na een afwisselende tocht kom je aan bij je derde overnachtings-Gastheer: Charme Camping
Hartje Groen of (2,4 km verder) B&B Maashorstpoort. Hier is het heerlijk nagenieten van een
mooie wandeldag.
Overnachting 3a

Charme Camping Hartje Groen

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Joep Manders & Alice van den Broek

Adres

Udensedreef 14 te Schaijk

Website

www.hartjegroen.com

Type overnachting

Trekkershut (4p) (let op: beperkte beschikbaarheid in
schoolvakanties en in de weekenden in de
zomermaanden) of kamperen (voor wandelaars is
altijd plek!)

Extra’s (svp bij boeking aangeven)














Favoriete Maashorstplekje

beddengoed en handdoeken (tegen bijbetaling)
ontbijt (tegen bijbetaling)
lunchpakket (tegen bijbetaling)
in schoolvakanties worden incidenteel eetactiviteiten aangeboden (zie website voor het
programma)
Fietshuur
Gezelligheid in en rond de Boshut
Geen avondeten, maar wel avondeten in de
buurt (o.a. restaurants Charlies, Ons Eethuis en
Nieuw Schaijk)
Ontdektassen en -karren te huur
Maashorstinfo in De Boshut
Docus de Das Avonturenpad
Schitterende vlinder-idylle

Struinen door De Maashorst is het mooiste wat er is;
er zijn zoveel mooie plekjes. Wij zijn heel trots op ons
fijne plekje waar we onze gasten kunnen ontvangen
in de prachtige natuur van hét oergebied in Brabant.

Overnachting 3b

B&B Maashorstpoort

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Jos en Grietje van Schijndel

Adres

Rijksweg 12 te Schaijk

Website/facebook

www.maashorstpoort.nl

Type overnachting

Kamers Exmoor, Tauros en Wisent (1-3p), incl.
beddengoed en handdoeken

Extra’s (svp bij boeking aangeven)









Favoriete Maashorstplekje

ontbijt (incl.)
lunchpakket (incl.)
BBQ mogelijk
in overleg fiets te leen
avondeten in de buurt (op 10 minuten
loopafstand 3 restaurants, en nog enkele
restaurants in het centrum van Schaijk)
voucher bij geselecteerde restaurants voor
gratis consumptie
Uitkijktoren in de hoek tussen de A50 en A59,
met uitzicht naar het vorstengraf

Het mysterieuze van deze omgeving is dat op deze
plaats het gekromde zwaard is gevonden plus
talloze voorwerpen uit de brons- en ijzertijd. Ook
stond hier het Zevenbergse Huis vlakbij, de legende
van de 7 heuvelen en als je geluk hebt lopen hier
ook de Taurossen. Iets dichter bij onze B&B
bevinden zich de zandafgravingen van de Hofman.

DAG 3
Start

DAG 3

Eind B

Eind A

Foto: Hans Koster Fotografie

DAG 4 (16,4 of 18,8 km)
Charme Camping Hartje Groen of B&B Maashorstpoort (Schaijk) Gastenverblijf Het Voorhuis (Herpen)
Als je hebt geslapen bij B&B Maashorstpoort wandel je eerst richting de Boshut van Hartje Groen.
Van hieruit voert de route ten zuiden van Schaijk in de richting van het dorp Reek. Onderweg
passeer je een eenzame grafheuvel op de Gaalse Hei, de witte molen van Reek, de Reekse Hei en
buurtschap Gaal.
Je laat Reek rechts liggen en komt in het gebied waar
ooit de Maas stroomde. De Hertogswetering, de
Hamelspoel en de Putwielen herinneren hier nog aan.

Putwielen (foto: www.allemaalmaashorst.nl)

Het laatste stukje van de route gaat over een prachtig
stukje landschappelijk erfgoed: de Erfdijk. Aan deze dijk
is ook je overnachtingsplek gelegen: Gastenverblijf
Het Voorhuis. Gastheer en Gastvrouw van het
Landschap Tom en Thea van Leeuwen zullen je hartelijk
ontvangen in hun mooie gastenverblijf met
bijbehorende tuin.

Overnachting 4

Gastenverblijf Het Voorhuis

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Tom en Thea van Leeuwen

Adres

Erfdijk 20 Herpen

Website

www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl

Type overnachting

Kamers, incl. beddengoed en handdoeken

Extra’s (svp bij boeking aangeven)
















Favoriete Maashorstplekje

ontbijt (tegen bijbetaling)
lunchpakket (tegen bijbetaling)
avondeten mogelijk (tegen bijbetaling)
2 leenfietsen beschikbaar
avondeten in de buurt bij:
- Restaurant Trien - Herpen
- Restaurant De Kriekeput – Herpen
- Restaurant Pan en Zo – Herpen
- Restaurant De Keurvorst – Ravenstein
speciale fruit/groenten pluk tuin
(seizoensgebonden)
op safari met Shetland pony’s
kampvuur
vuurkoken
houtgestookte hottub bij te boeken
gelegen in/aan de Zuiderwaterlinie
onderdeel van de Beerse Overlaat
natuurgebied Keent (thuisbasis voor Tauros
fokprogramma)
vestingstadjes Ravenstein, Megen en Grave op
fietsafstand

Ganzeven in Herperduin heeft een prachtige open
plek met een bosven en uitgestrekte heidevelden.
Hier kun je grote grazers aantreffen en de
bloeiende heide is een lust voor het oog!
Zandverstuiving De Zandvlakte en het Klompven in
Herperduin, hier is het heerlijk om even pootje te
baden en te relaxen in de beschutting van de kom
van de zandduinen.

Start B

Start A

DAG 4

DAG 4

Eind

DAG 5 (17,9 km)

Foto: Bezoek De Maashorst

DAG 5 (17,9 km)
Gastenverblijf Het Voorhuis (Herpen) - Vakantiepark Zevenbergen (Heesch)
De laatste dag alweer! Na een heerlijk ontbijt vervolg je je weg over de Erfdijk in de richting van
de A50. Na het passeren van deze snelweg loop je natuurgebied Herperduin in. Dit gebied is
enkele jaren geleden middels twee ecoducten verbonden met natuurgebied De Maashorst. Je
loopt door de bossen van Herperduin, afgewisseld met enkele stuifzandgebiedjes.
De route voert richting het gehucht Koolwijk en verder
door Herperduin. Je komt aan de westkant ervan bij
een mooi stukje nieuwe natuur, de Rijsvennen. Via
twee ecoducten kom je in de buurt van het eindpunt
van de IVN Trektocht. Vlak voor het eindpunt kom je
bij het prehistorisch grafveld Paalgraven in het gebied
Zevenbergen. Je moet hiervoor een klein lusje maken,
maar het is een bijzondere plek met een bijzonder
verhaal! Ook voor Willeke. En misschien ook voor jou?
Vanaf Paalgraven is het nog maar een klein stukje naar Vakantiepark Zevenbergen, waar je je
stOERe verhalen van de Trektocht eventueel kunt delen in de Jachthut van Gastheer Twan. De
IVN Trektocht zit erop; het nagenieten kan beginnen.

Gastheer Vakantiepark Zevenbergen Twan van Bakel

Start
DAG 5

Eind
DAG 5

Praktische en belangrijke info vooraf
Een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker bij een meerdaagse IVN Trektocht. Lees
daarom onderstaande praktische tips goed door.
Voorbereiding
 Oriënteer je op de route. In deze info-pdf hebben we de route globaal beschreven.
Daarnaast vind je een overzichtskaart en kaartjes per dag. Deze zijn niet bedoeld om mee
te navigeren, hiervoor is de app IVN Routes waarin je de dagetappes downloadt. De
kaartjes bieden je wel inzicht in het globale verloop van de route.
 Aansprakelijkheid: IVN biedt je informatie om een meerdaagse trektocht zo toegankelijk
mogelijk te maken. Het daadwerkelijk regelen en bewandelen van de trektocht ligt bij jou
zelf. Het bewandelen van de tocht is op eigen risico; IVN en de Gastheren kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor omstandigheden als slecht weer, slechte
voorbereiding, ongevallen of delen van de route die door omstandigheden afgesloten
zijn. Informeer altijd voor vertrek bij je Gastheer naar bijzonderheden op de route.
 Let op het weer. Niets is zo veranderlijk als het weer. Op sommige trajecten kom je
urenlang geen schuilmogelijkheden tegen. Check daarom ‘s ochtends altijd het
weerbericht en neem – zeker bij voorspeld onweer - geen risico!
 Kleding. Het spreekt voor zich dat goede, en liefst waterdichte, wandelschoenen en
goede wandelsokken een vereiste zijn. Welke kleding je verder aantrekt en meeneemt,
hangt sterk af van het seizoen. Wij adviseren om standaard regenkleding, zonnecrème,
een zonnepetje en slippers (voor ’s avonds) in je rugzak te stoppen.
 Vervoer naar startplek. IVN stimuleert duurzaam reizen, dus de startplek is altijd met
OV bereikbaar. Bij iedere IVN Trektocht geven wij hiervoor specifieke informatie.
Daarnaast geven wij parkeertips voor wandelaars die met de auto willen komen. Een IVN
Trektocht komt altijd weer uit bij de startplek, of loopt van NS-station naar NS-station.
Overnachten en verpozen bij Gastheren van het Landschap
 Door middel van het programma Gastheer van het Landschap leidt IVN in het hele land
recreatieondernemers op tot Gastheer of Gastvrouw van het Landschap. Je vindt ze op
www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap. De IVN Trektochten voeren je langs deze trotse en
enthousiaste ambassadeurs van hùn natuurgebied. Ook spelen de Gastheren subtiel in
op het verhaal dat tijdens je tocht via de app wordt verteld. Vraag hen tijdens je pauze of
verblijf gerust het hemd van het lijf over de mooie omgeving waarin zij ondernemen.
Gebruik van de app IVN Routes (vooraf)
 De routes van de IVN Trektochten zijn te lopen met de gratis app IVN Routes.
Ook de natuurinfo (korte tekstjes) en het storytelling-verhaal (korte
audiofragmenten) zijn via de app te bekijken/beluisteren. Download daarom de
gratis app IVN Routes vooraf (via de app-store) op je smartphone.


Zoals bij alle nieuwe apps en apparaten moet het wandelen met de app IVN Routes in het
begin even wennen. Om niet tijdens de IVN Trektocht verrast te worden, raden wij sterk
aan om de app alvast met een kortere wandeling uit te proberen. Zo kun je wennen aan
de navigatie (het in- en uitzoomen komt bijvoorbeeld best precies) en de pop-ups tijdens

de route. Er staan meer dan 350 routes in de app, dus er is vast een leuke IVN-route bij
jou in de buurt te vinden.


Download voor aanvang thuis met wifi de verschillende dagetappes van de IVN Trektocht.
Alle benodigde teksten, foto’s en audiofragmenten worden dan op je mobiel geplaatst. Je
hebt dan tijdens de tocht geen verbinding met internet nodig. Het downloaden van de
route gaat als volgt:

1. Open de app IVN Routes op je mobiel. Je ziet onderstaand startscherm. Klik op het
venster ‘in de buurt’.

2. Je ziet vervolgens onderstaand scherm. Voer bij ‘zoek plaats’ het gebied in waar je de IVN
Trektocht gaat lopen, bijv. Maashorst.

3. Je ziet dan onderstaand scherm, waar je je zoekterm (in dit geval Maashorst) in het
groene vlak aanklikt:

4. Je komt nu weer in het beginscherm, waarin nu je zoekterm is ingevuld. Klik hier op het
vergrootglas onderaan (zoekfunctie).

5. Alle routes in het gebied (in dit geval De Maashorst) verschijnen nu. Scroll naar de 1e dag
van de IVN Trektocht (let op: soms zijn er twee varianten, bijv. een driedaagse – en een
vijfdaagse IVN Trektocht). Klik dag 1 van de IVN Trektocht aan.

6. Klik op ‘download deze route’.

7. Doe hetzelfde voor de andere dagen van de IVN Trektocht. Alle
dagetappes worden opgeslagen bij ‘downloads’ (te vinden in het
menu rechtsboven (3 liggende streepjes). Door de route (via dit
menu) te lopen met de gedownloade bestanden, kun je de IVN
Trektocht (incl. navigatie, tekst en audio) geheel offline lopen.

Gebruik van de app IVN Routes (tijdens de Trektocht)
 De app wordt tijdens de tocht vrij intensief gebruikt voor de GPS. Daardoor verbruikt je
mobiel veel energie. Aangeraden wordt de mobiel iedere dag bij aanvang volledig op te
laden!
 Ook raden wij aan om alle andere programma’s te stoppen en uit te zetten. Doe dit door
bij aanvang je mobiel een keer volledig te stoppen en weer opnieuw op te starten.
Daardoor worden alle programma’s gestopt.
 Zet tijdens de wandeling wifi, dataverbinding, bluetooth en NFC uit. Deze verbruiken
onnodig energie. GPS moet wel aanstaan. Controleer of dit ook het geval is. Bij de meeste
moderne mobiele telefoons staat GPS altijd aan. Met GPS wordt je positie bepaald.
 Bij voorkeur download je de app IVN Routes en de dagetappes ook op de smartphone(s)
van je medewandelaar(s), zodat je iedere dag samen voldoende batterijvoorraad hebt!
 Ben je in het bezit van een powerbank, dan kan het geen kwaad om deze als backup mee
te nemen.
Eten en drinken
 Alle overnachtings-Gastheren bieden (soms tegen bijbetaling) de mogelijkheid voor een
ontbijt. Ook kan vaak op verzoek (tegen betaling) een lunchpakketje worden verzorgd.
 Bij de meeste overnachtings-Gastheren kun je ook een avondmaaltijd nuttigen. Wanneer
dit niet zo is, dan geven zij graag tips voor restaurants of bezorgmogelijkheid in de nabije
omgeving. Vaak is hiervoor een huur- of leenfiets beschikbaar.
 De meeste Gastheren met poosplekken hebben horeca. Soms liggen deze poosplekken ver
uit elkaar. Bekijk de route daarom vooraf goed en plan je belangrijkste rustmomenten.
 Neem ook zelf altijd voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
Neem je afval mee
 Heb je afval, bijvoorbeeld van je eten of drinken? Stop het in je rugzak en doe het later in
een afvalbak. Op die manier kunnen ook wandelaars na jou genieten van de mooie
natuur.
 Zie je veel zwerfafval langs de route liggen? Meld het dan bij je overnachtings-Gastheer, of
neem zo nu en dan iets mee. Op die manier dragen we samen duurzaam bij aan een
schone IVN Trektocht.
Foto’s delen
 Wij vinden het leuk om je IVN Trektocht mee te beleven. Deel je foto’s op instagram met
de tag @ivn_trektochten en @ivnnatuureducatie of op facebook met de tag
#ivn_trektochten en @ivnnatuureducatie. De mooiste foto’s en verhalen delen wij
vervolgens graag met onze volgers!
Vragen?
 Heb je na het bestuderen van alle info op de website nog vragen, stuur dan een bericht
naar trektochten@ivn.nl

Veel plezier!!
Team IVN Trektochten
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