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  blz 2 van 3 

 

Bospaadjes, zandpaadjes, heidepaadjes water, klaphekjes, uitzichten, deze gemakkelijke maar 
afwisselende wandeling heeft het allemaal. U wandelt eerst over de lange loopbrug met schitterend uitzicht 
over het Reindersmeer en dan struint u geruime tijd over zandpaadjes door de heide rond het meer. Er zijn 
ook leuke strandjes waar u naar toe kunt lopen. Voorbij het meer duikt u de bossen in en wandelt u over 
leuke paadje naar de Provinciale weg die u oversteekt. Via verrassend paadje komt u in Well bij Bakkerij 
Lunchroom Smits waar u fijn kunt pauzeren. Er zijn heerlijke belegde broodjes verkrijgbaar en lekker 
gebak. Na de pauze wandelt u weer door de bossen en komt u bij een punt aan het Reindersmeer waar het 
voetpontje start. Als u wilt kunt u even naar de overkant varen. Dan is het niet ver meer naar de 
parkeerplaats. De route gaat over zanderige paadjes en onderweg staan zitbanken.  
 

Startadres: Parkeerplaats De Sluis, Bosserheide 3, Well. Start dan bij punt 1. vanuit Well  
 

 
 

Startadres: Bakkerij – Lunchroom Smits, Kasteellaan 8A, Well. Tel:0478-503702. Start dan bij punt 6. 
Geopend: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur. Zondag gesloten.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,37 km 2.45 uur  17 m  47 m 
 

 
 

1166. WELL 12,4 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het houten 
chalet (Tourist Information) en volg dan RD het 
grindpad.  Aan de 3-sprong bij infobord gaat u RD 
(rood) het zandpad omhoog. Voor houten 
platvorm met mooi uitzicht over het Leukermeer 
gaat u R.  
 

(Het 80 ha grote Leukermeer is ontstaan door   zand- 

en grintafgraving in de zestiger en zeventiger jaren van de 
vorige eeuw ten behoeve van de betonindustrie. Het is nu 
bestemd voor recreatiegebied).   
 

Aan de Y-splitsing gaat u L omlaag. Beneden aan 
de kruising voor speelbos gaat u L over de lange 
loopbrug met rechts mooi uitzicht over het 
Reindersmeer.  
 

(In 1971 is men hier begonnen met zandwinning 
t.b.v. de betonindustrie. Om te voorkomen dat het 
omliggende landbouwland verdroogde, is een sluis 
aangelegd in het kanaal tussen het Reindersmeer en 
Leukermeer.  
 

Rondom het 45 m diepe en 130 ha. 
grote Reindersmeer speelt de natuur de hoofdrol. De 
oevers zijn begroeid met heide, gras, mossen en 
andere planten. Mede onder invloed van 
milieubewegingen, werd besloten het grootste 
gedeelte van de Bergerheide waarin het 
Reindersmeer ligt, niet verder af te grave. Sinds 2001 
in beheer van de gemeente Bergen en sindsdien 
onderdeel van het Park Maasduinen. 
 

Voorbij brug gaat u aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 67 R (66) het pad 
omhoog.  Het pad loopt omlaag en buigt dan links 
langs het meer. Bij open stuk komt u vlak bij het 

water en ga dan R met rechts het meer. Negeer 
zijpaden en u loopt door het mooie heidegebied 
om het Reindersmeer.   
 

2. Aan de 3-sprong bij wkp 66 loopt u RD (99) 
langs een mooi vennetje. Aan de 3-sprong bij 
grasveldje, picknickbank en infobord gaat u R. 
Aan de volgende 3-sprong bij wkp 99 gaat u RD 
(49). Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing R (witte 
pijl/geel/rood) licht omhoog. U loopt over een 
zanderig hooggelegen pad met mooi uitzicht over 
het Reindersmeer. U passeert links een houten 
trap, waar boven een zitbank stond. Volg verder 
het pad langs het rechts beneden gelegen mooi 
vennetje en loop verder door het mooie 
heidegebied.  
 

(Rechts in de verte ziet u de brug en 
bezoekerscentrum).  
 

Het pad buigt naar links. Aan de 3-sprong bij 
picknickbank negeert u zijpad rechts omlaag.  Bij  
wkp 49 gaat u R (48/geel-rood) over het zanderige 
pad. U passeert een zandvlakte en blijf verder 
langs het meer lopen  
 

3. Na geruime tijd buigt het pad naar links. Aan de 
3-sprong bij 2 picknickbanken gaat u RD 
(pijl/geel-rood) en volg het brede zandpad verder 
langs het meer. Aan de 3-sprong bij picknickbank 
gaat u R over het verhard grindpad.  Na 50 m gaat 
u aan de Y-splitsing bij de volgende picknickbank 
L (rood/groen) verder over het grindpad. Aan de 
3-sprong gaat u L (pijl/rood/groen). Negeer 
ruiterpad rechts.  

https://www.bakkerijsmits.nl/
https://www.bakkerijsmits.nl/
tel:0478-503702
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Maasduinen
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Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
fietsknooppunt 29 gaat u R (pijl/geel/rood/fr. 30) 
over het grindpad.  Aan de volgende 3-sprong, 
waar het verharde grindpad naar rechts buigt, 
gaat u bij wkp 43 RD (39) over het bospad.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (pijl/groen) licht omhoog. Na 
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong RD 
(groen/ruiterroute).  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD (pijl/groen).  Circa 10 m vóór zitbank 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 39 L (40) over het 
smal paadje door het grasland en loop dan RD 
naar het houten hek.  
 

4. Voorbij klaphek steekt u bij wkp 40 de weg over 
en loopt u via volgend klaphek RD (31) over het 
pad.  Aan de 3-sprong steekt u RD (wit) de Wellse 
Molenbeek over. Vlak daarna gaat u aan de 
volgende 3-sprong RD (wit).  Aan alweer een 3-
sprong gaat u R (pijl/wit) over het bospad. Na 
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong RD (pijl/wit).  
Negeer zijpaadje rechts.  Aan de T-splitsing bij 
wkp 31 gaat u L (26).  Vlak daarna gaat u aan de 
T-splitsing bij afsluitboom R over de veldweg.  
Aan de 3-sprong gaat u RD over de asfaltweg.  
Vlak voor rotonde gaat u L over het fietspad. Na 
30 m steekt u aan de 3-sprong bij wegwijzer R de 
voorrangsweg over en ga dan R over het fietspad. 
Na 30 m gaat u aan de 3-sprong L over het 
fietspad richting Wanssum.   
 

5. Aan de 3-sprong gaat u RD de asfaltweg 
omlaag met rechts een greppel.  Na 40 m gaat u R 
het klinkerpad R omhoog. Steek voorzichtig de 
voorrangsweg over en loop RD over het bospad. 
Aan de ongelijke 4-sprong bij markeringspaal 
gaat u R (pijl) het grindpaadje omhoog langs het 
voetbalveld van WSV Well. Het pad buigt rechts 
langs de begraafplaats en aan het eind gaat u L 
over de parkeerplaats. Loop dan RD (pijl) over de 
klinkerweg langs de Vitusschool. U loopt Well 
binnen. Aan de kruising bij wkp 13 gaat u R (36).  
Aan de 3-sprong komt u bij Bakkerij Lunchroom 
Smits waar u iets kunt eten of drinken. Er zijn 
overheerlijke belegde broodjes verkrijgbaar tegen 
vriendelijke prijzen. Het personeel verneemt heel 
graag wat u van de wandeling vindt!   
 

6. Met uw rug naar de ingang van de bakkerij gaat 
u L. Steek de voorrangsweg over en ga L over het 
fietspad en u passeert een bushokje. Aan de 3-
sprong steekt RD de Wezerweg over en gaat u R 
over het fietspad.  Aan de kruising bij wkp 37 gaat 

u L (38) via klaphek over het bospad.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Na 10 m gaat 
u aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal en 
boom in het midden L.  Negeer zijpaadjes en dan 
loopt u langs een haag van coniferen en een huis.  
Voorbij de afsluitboom gaat u bij inrit van woning 
L over de bosweg.  Aan de T-splitsing voor haag 
gaat u R langs de afrastering. Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD (ruiterroute (rr)) over het 
pad. Na 10 m gaat u aan de volgende 3-sprong 
verder RD (rr).  Aan alweer een 3-sprong gaat u 
RD (pijl/rr) over het pad dat naar links buigt.  
Negeer zijpaden en blijf het pad RD (rr) volgen.   
 

7.   Aan de bosweg bij wkp 45 gaat u R (46).  Aan 
de kruising bij wkp 46 gaat u RD (43).  Na 20 m 
gaat u aan de Y-splitsing L (pijl) over het graspad.  
Let op! Het graspad buigt naar rechts en 25 m 
verder, waar aan de rechterzijde het grindpad 
loopt, neemt u het eerste bospaadje L gelegen 
tussen dunne berken. Na 25 m gaat u aan de T-
splitsing L over het bospaadje. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en volg dan 
RD (geel-rood) het zandpad langs het 
Reindersmeer. Aan de Y-splitsing gaat u R over 
het zandpad verder langs het meer. (Links boven 
staat een zitbank).  Boven aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD over het grindpad. Aan de 3-
sprong bij picknickbank en wkp 47 gaat u RD (48) 
langs het meer.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(rolstoelpad) langs de reling omhoog.  Let op! 
Boven gaat u rechts langs de vogeluitkijkhut en 
loop dan RD het holle zandpaadje omlaag. Houd 
links aan en dan komt u bij het kunstwerk 
“Communicatie” en het voetveerpontje/trekveer 
waar u eventueel mee naar de overkant kunt 
varen.  
 

8. Met uw rug naar het meer en kunstwerk gaat u 
R over het grindpad langs de picknickbank.  
Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij wkp 48 gaat 
u RD (67). Aan de Y-splitsing gaat u R (geel-ood/ 
rolstoelroute).  (U passeert een zitbank met mooi 
uitzicht over het meer). Aan de 3-sprong gaat u L 
(rolstoelroute).  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD (geel-rood/rolstoelroute). Aan de 3-
sprong gaat u RD. (U verlaat hier de rolstoelroute).  
Negeer zijpaden. Voorbij afsluitboom gaat u RD 
over het asfaltpad. Aan de kruising bij fikp 30 en 
wkp 63 gaat u R (11) en neem dan de eerste weg 
R naar de parkeerplaats. 

  
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 

 


