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Tijdens deze  vlakke wandeling door het prachtige natuurgebied De Maasduinen wandelt u een mooi stuk 
langs het Reindersmeer.  Dan door prachtige heide en bossen naar het mooi gelegen Driessenven. De 
terugweg gaat ook door mooie heide.  Onderweg zijn een paar zandheuvels.  De hele route is onverhard en 
gaat over zandpaden.  Neem zelf proviand mee, na 7 km staat een picknickbank.  Aan het eind is een ruim 
terras. Het restaurant is dagelijks open vanaf 10.00 uur.  
 

Startadres: Restaurant De Welsche Hut, Wezerweg 13, Well.  
 

Vanuit Well neemt u de Wezerweg richting Kevelaer.  Na geruime tijd, waar de weg naar rechts buigt, rijdt u L de 
parkeerplaats op.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,87 km  2.25 uur  3 m  3 m 
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578. WELL 10,9 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R en 
loop dan meteen bij afsluitboom RD (oranje 
driehoek) over het asfalt- fietspad.  Negeer 
meteen  zijpad rechts. Aan de 5-sprong gaat u L 
(rood) over het bospad. (Dus het meest linkse 
onverharde pad). Aan de T-splitsing gaat u R 
(rood/witte pijl).  Voorbij afsluitboom gaat u L 
naar de asfaltweg.  Steek de asfaltweg over en 
loop bij wandelknooppunt (wkp) 50 RD (44/rood) 
over de grindweg langs het asfalt- fietspad.   Volg 
geruime tijd de rechte weg. Na 700 m aan de 3-
sprong, met links de asfaltweg (Wolfsven), gaat u 
bij afsluitboom schuin R over de brede bosweg.  
Negeer zijpaden en volg de grindweg geruime tijd 
RD.  Bij  wkp 44 RD (43)   
 

2. Na 500 m bij grasveld met 2 picknickbanken  
gaat u  R en volg het zandpad met links 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. 
 

Steek precies RD de zandvlakte over en volg 
verder het zandpad langs het meer. Aan de 3-
sprong bij wkp 49 gaat RD (99) verder langs het 
meer.   
 

(U kunt hier via het trekveer overvaren en een 
bezoekje brengen aan het bezoekerscentrum.  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. Tussen 
1971 en 2001 voeren 22.500 schepen met zand en 
grint door deze sluis). 
 

Let op!  U loopt langs een rij naaldbomen en 
infobord “Reindersmeer”.  Aan het eind van de 
naaldbomen gaat u meteen L het paadje omlaag 
en u loopt tussen het ven en het meer door.  Volg 
het brede zandpad omhoog. Boven aan de 
kruising gaat u L (rood/geel-rood) over het 
hoofdpad langs een trap. Negeer zijweg scherp 
rechts. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 
99 R (95/geel-rood).   
 

(Aan de overkant van het meer is bij het 
bezoekersinfocentrum een sluis, die niet meer in 
gebruik is).  
 

Meteen daarna gaat u aan de kruising RD over de 
brede zandweg, die u geruime tijd RD volgt. Na 
600 m gaat u aan de T-splitsing voor mooi ven en 
bij wkp 95 gaat u L (96).   
 

3.  Let op!  Voorbij het grotere ven passeert u  
een klein ven en ga dan meteen bij bordje 
ruiterroute 67 R over het begroeid pad door het 
berkenbos. Bij de bosrand maakt het pad een  
haakse bocht naar links (geel).   Volg nu geruime 
tijd dit mooi begroeide paadje RD dwars door de 
heide. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L over 
de zandweg.  200 m verder gaat u aan de 4-
sprong bij wkp 96 R (97) over de brede bosweg  
Voorbij afsluitboom gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp 97 R (98).  Negeer bosweg links. 50 m verder 
aan de 4-sprong bij houten hek gaat u RD (witte 
pijl/ fietsroute 82) over het asfalt- fietspad. Volg 
geruime tijd het rechte bospad. (Na bijna 500 m 
passeert u rechts  een mooi stukje heide).  Na 750 m 
gaat u aan de 4-sprong bij wkp 98 R (88).   
 

4. Een eindje verder bij zandheuvel passeert u 
een picknickbank, een mooi pauzeplekje na 7 km.   
Aan de 3-sprong bij wkp 88 gaat u R (72) door het 
klaphek en volg het zandpad. Na 400 m loopt u  
langs het rechts gelegen mooie Driessenven.   
 

(Links van u achter de heuvel ligt net over de Duitse 
grens Airport Weeze/Niederhein).  
 

Voorbij het Driessenven gaat u aan de 3-sprong 
RD over het pad. Negeer pad links en u passeert 
een kleiner ven.  Ga door het klaphek en volg RD 
het graspad. Aan de 4-sprong bij wkp 72 gaat u 
RD (68) over de zandweg.  (Loop langs de kant van 
de weg, daar is de ondergrond wat harder).  Negeer  
zijpaden en blijf geruime tijd de zandweg RD 
(witte pijl) door de heide volgen.  Na ruim 600  
gaat u aan de 3-sprong, waar links een bos 
begint, RD (witte pijl).   
 

5. Aan de 3-sprong bij wkp 68 gaat u RD (94) 
langs de schaapskooi.  
 

(De schaapskudde, die overdag op de hei graast, 
overnacht in deze kooi. Deze schaapskooi is in 2002 
gebouwd naar een authentiek model). 
 

Aan de 4-sprong bij zitbanken en infobord gaat u 
RD (witte pijl) over de bosweg.  Negeer zijpaden.  
Steek schuin R de doorgaande weg (Cereswg) 
over langs een infobord, steek RD de 
parkeerstrook over en loop RD (wandelroute 
Wellsche Hut/rood) over het bospad.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Maasduinen
https://www.wellaandemaas.nl/toerisme-en-recreatie/natuur/maasduinen
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Voorbij rood paaltje gaat u aan de T-splitsing L de 
heuvel omhoog door het heidegebied.  Houd links 
aan het smalle pad omhoog.  Boven negeert u 
zijpad rechts. 20 m verder gaat u aan de 3-sprong 
R (rood) het pad omhoog. Boven gaat u RD (witte 
pijl/rood) door het heidegebied Het pad kronkelt 

over enkele zandheuvels. Aan de 3-sprong bij 
picknickbank loopt u RD omlaag (U verlaat de rode 
route).  Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u L over het asfalt- 
fietspad.  U komt weer bij het restaurant waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 

  
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.   

 


