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Tijdens deze vlakke wandeling langs de waterkant wandelt u helemaal om het Leukermeer en 
Reindersmeer heen.  De route gaat over zandpaden door mooie heidegebieden en biedt prachtige 
uitzichten op de meren.  Neem zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken en er zijn mooie 
picknickplekjes aan het meer. In aug/sept. bloeit de heide.  Na de wandeling kunt u naar het centrum van 
Well rijden, hier ligt Familierestaurant Fantasia, Moleneind 5 Well. 
 
Startadres: Parkeerplaats camping Leukermeer, De Kamp 5, Well. 
Parkeer links voor de slagbomen op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,28 km  2.45 uur  16 m  22 m 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

567. WELL 12,3 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u terug richting  
doorgaande weg en 10 m vóór deze weg gaat u R 
over het grindpad met links de doorgaande weg. 
Na 300 m passeert u een boerderij.  100 m verder 
bij wandelknooppunt (wkp) 59 gaat u R 
(60/Halvemaanseweg).  Meteen daarna aan de 3-
sprong RD. Na 150 m voor ijzeren hek gaat u L 
over de asfaltweg, die na 200 m naar rechts buigt.  
Aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u RD (11).  Na 
250 buigt bij groene trafokast de weg rechts en 
150 m verder naar links.  Na de volgende 150 m 
gaat u tegenover paardenweide R (blauw) over 
het grindpad en meteen daarna gaat u L over het 
pad met rechts het Leukermeer.   
 

(Deze 80 ha. grote recreatieplas, die in open 
verbinding staat met de Maas,  is ontstaan in 1965-
1969 door zandafgraving t.b.v. de betonindustrie). 
 

Bij infobord gaat u RD verder langs het meer. 
Negeer zijpaden en loop onder het viaduct door 
van de N271.  
 

(U loopt hier langs het verbindingskanaal tussen het 
Leukermeer en het Reindersmeer. Tussen 1971 en 
2001 voeren 22.500 schepen met zand en grint door 
dit kanaal/sluis). 
 

Volg het pad omhoog (blauw) en dan loopt u het 
bos in.   
 

2. Aan de asfaltweg bij wkp 11 gaat u L (37). 
Meteen daarna  bij picknickbank en volgende wkp 
11 gaat u R (37) over de doodlopende (bos)weg.  
Bij wkp 37 gaat u bij afsluitboom R (67) over het 
pad  Aan de T-splitsing gaat u L.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij het 
bezoekerscentrum met terras. Het is een uniek 
gebouw, letterlijk hangend in de oude sluisbak die het 
Reindersmeer verbindt met het Leukermeer. De 
permanente tentoonstelling in het Bezoekerscentrum 
geeft behalve informatie over de Maasduinen ook 
algemene natuurinfo. Er zijn voelwanden, geurdozen 
en op de WC vind je weetjes over de ontlasting van 
de fauna in dit gebied.  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 67 en bij smalle houten 
brug gaat u L (66( het pad omhoog.   
 

(Vanaf de brug heeft u mooi uitzicht op 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. 
 

Het pad loopt omlaag en buigt dan links langs het 
meer.  Bij een open stuk komt u vlak bij het water 
en ga R vlak langs het meer.  Negeer zijpaden en 
u loopt door het mooie heidegebied om het meer.   
 

3. Aan de 3-sprong bij wkp 66 gaat u RD (99) 
langs een mooi vennetje. Aan de 3-sprong bij 
grasveldje, picknickbank en infobord gaat u R 
(witte pijl).  Aan de 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 een links gelegen 
houten trap, een prima pauzeplekje na 5,7 km.  
Volg verder het pad met rechts beneden een mooi 
vennetje  U loopt 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 en 
volg RD het zanderige pad. Bij wkp 49 gaat u R 
(48/geel-rood).  
 

(U kunt hier via het trekveer overvaren).  
 

U passeert een zandvlakte en houdt dan R aan 
verder langs het meer.  
 

4.  Na ruim 500 m buigt het pad naar links. Aan de 
3-sprong bij 2 picknickbanken (7,1km) gaat u RD 
(geel-rood) en volg het brede zandpad verder 
langs het meer. Aan de 3-sprong bij volgende 
picknickbank gaat u R over een verhard grindpad.  
Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R (geel-rood) 
over het zandpad langs het meer. Negeer pad 
links en blijf langs het water lopen. (U verlaat  hier 
even geel-rood). Negeer volgende pad en loop RD 
(geel-rood).     
 

5. Bij zandvlakte met vuilnisbank gaat u RD (witte 
pijl/geel-rood). Let op! Even verder gaat u L (geel-
rood/rood) over het pad. Negeer zijpaden en blijf 
RD lopen langs kleine vennetjes en een infobord.  
Boven aan de T-splitsing bij picknickbank gaat u 
R (geel-rood) over het verharde grindpad. Aan de 
3-sprong bij picknickbank en wkp 47 gaat u L 
(63). Aan de 5-sprong bij de bosrand gaat u RD 
(witte pijl/geel-rood) langs de haag.  Aan de 
asfaltweg bij huis gaat u L.  Aan de kruising bij 
wkp 63 gaat u RD (93).  Na  25 m gaat u bij 
afsluitboom R over de klinkerweg/asfaltpad. 
 

https://www.wellaandemaas.nl/toerisme-en-recreatie/natuur/maasduinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Maasduinen
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6. Het asfaltpad buigt naar links.  (Een eind verder 
passeert u een zitbank (10 km)).  Aan de T-splitsing 
gaat u R over de asfaltweg en loop onder het 
viaduct door. Na bijna 50 m gaat u over het rechts 
(blauw/witte pijl) van de weg gelegen pad lopen.  
Het pad buigt naar links. Aan de 4-sprong bij wkp 
93 gaat u R (56/blauw).  Voorbij zitbank negeert u 
zijpad links en loop RD met links het strandbad 
Seurenheide en rechts het Leukermeeer.  
 

7 Aan de 3-sprong bij wkp 56 gaat u R (58) over 
het betonnenpad.  
 

(Rechts aan de overkant van het meer ziet u al het 
terras liggen van de Beachclub).    
 

Volg het pad omhoog en boven gaat u R (blauw) 
langs een picknickbank.  Het pad kronkelt langs 
de jachthaven. Aan de T-splitsing voor de 
jachthaven gaat u L en loop om de jachthaven 
heen. Voorbij restaurant gaat u L omhoog en loop 
parkeerplaats en botenherstelbedrijf RD tussen 2 
paaltjes door. Bij wit anker negeer pad links en 
rechts. Loop RD (59) over de parkeerplaats langs 
het infobord.  Volg dan RD (blauw) het bospad 
langs de weg.  Aan de doorgaande weg gaat u R 
de brug over.  
 

(Op de brug heeft u links ook mooi uitzicht).  
 

Voorbij de brug volgt u verder RD (blauw)  het 
pad. Bij de inrit van de camping gaat u R terug 
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 

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