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Tijdens deze vlakke en zeer afwisselende wandeling wandelt u langs het mooie kasteel Well en een stuk 
langs de Maas naar het buurtschap Elsteren.  Dan zet u koers naar het natuurgebied De Maasduinen en 
komt u aan de landtong met voetveer. U kunt hier zelf eens het Reindersmeer oversteken.  Na een mooi 
stuk langs het meer wandelt u door de bossen terug naar de lunchroom waar u nog lekker wat kunt eten.   
U passeert ook het bezoekerscentrum Maasduinen en vlak na de brug bij het Reindersmeer is een leuke 
picknickplaats.  Loop de wandeling bij voorkeur niet op zondag want dan is het druk bij het Reindersmeer 
en is de lunchroom gesloten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,42 km  2.30 uur  21 m  52 m 
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Startadres: Bakkerij – Lunchroom Smits, Kasteellaan 8A, Well.  Tel:0478-503702.  Geopend: maandag – 
vrijdag 08.30 tot 17.30 uur, zaterdag 08.00 tot 15.00 uur, zondag gesloten. 
 

 
 

580. WELL 11,4 km 
 

1. Met uw rug naar de bakkerij gaat u R. Negeer  
zijwegen en bij huisnr. 16 volgt u RD het pad.  Bij 
groot wegkruis en wandelknooppunt (wkp) 34 
gaat u R (33) over het grindpad).  Aan de T-
splitsing voor de gracht gaat u R (pijl) en volg 
enige tijd de mooie bomenlaan langs de gracht..   
 

(Als u het kasteel aan de voorkant wilt bekijken, ga 
hier dan L en ga dan meteen R. Kasteel Well werd in 
de 15e eeuw als waterburcht gebouwd. Het huidig 
aanzicht dateert uit de 17e eeuw. Achter het huidige 
kasteel liggen de resten van een torenmolen uit de 
15e eeuw. Het huidige kasteel bestaat uit een 
vierkante hoofdburcht, die een zware vierkante toren 
heeft op de zuidoosthoek. Deze toren heeft een 
ranke, gewelfde knobbelspits en dateert uit de 15e 
eeuw. De binnenplaats van het kasteel is geheel 
volgebouwd. Aan de oostzijde sluit het poortgebouw 
de binnenplaats af. Een gemetselde brug voert naar 
de voorburcht (17e eeuw), die uit drie vleugels 
bestaat. Binnen omgrachting van de voorburcht ligt 
de oude tiendschuur, ook het jagershuis genoemd. 
De huidige eigenaar van het kasteel is Emerson 
College uit Boston, dat studenten vanuit het kasteel 
Well een brede oriëntatie op Europa biedt). 
 

Aan het eind van de gracht gaat u in de 
rechterhoek RD over het graspaadje en volg dit 
links langs een groepje bomen.  Aan de asfaltweg 
gaat u L en na 20 m gaat u R (pijl) de grasdijk 
omhoog.  Loop meteen RD omlaag, ga door het 
klaphek en ga meteen L over het pad langs de 
afrastering.    
 

2. Na klaphek gaat u bij  wkp  33 R (51) en volg 
geruime tijd deze rustige weg. 
 

(Bij droog weer kunt u hier RD door het klaphek gaan 
en ga R en u wandelt door de Maasbeemden.  Aan 
het eind komt u rechts weer via klaphek op de rustige 
weg.  Niet doen na nat weer!).     
 

De weg wordt onverhard en buigt naar rechts.  
Aan de 3-sprong bij huisnr. 3 loopt u RD door de 
buurtschap Elsteren.  Aan de 3-sprong bij wkp 51 
gaat u RD (52).   Een eind verder loopt u Well 
binnen. Aan de 3-sprong bij wkp 52 gaat u RD 
(53).  Negeer zijwegen rechts. Aan de kruising bij 
wkp 53 gaat u L (54). 50 m verder gaat u bij  wkp 

54 R (93) over het pad. Aan het eind bij huisnr. 6 
loopt u RD over de asfaltweg.   
 

3. Na 25 m gaat u voorbij links staande huis L 
over de veldweg.  Aan de asfaltweg gaat u R.  
Neem de eerste weg L (’t Leuken 3-5).   Bij huisnr. 
6 gaat u aan de 5-sprong R (’t Leuken).  (Dus de 
meest rechtse weg). Volg geruime tijd deze rustige 
weg. Voorbij huisnr. 1, meteen na de bocht, gaat 
u R bij afsluitboom over de grindweg en u verlaat 
het asfalt. Negeer meteen zijpaadje rechts.  Aan 
de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L het paadje 
omlaag naar het Leukermeer en dan meteen R 
over het pad met links 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). 
 

Volg nu geruime tijd het pad tussen het 
Leukermeer en het rechts gelegen  strandbad 
Seurenheide RD (blauw). Aan de T-splitsing bij 
afsluitboom en wkp 93 gaat u L (63). Aan de 
asfaltweg gaat u L en loop onder het viaduct 
door.   
 

4. Na 50 m gaat u L (pijl) over het pad.  
 

(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). 
 

Negeer  zijpad links omlaag en dan komt u bij 
afsluitboom bij klinkerpad. Aan de T-splitsing 
gaat u L over asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 
63 gaat u L  (11) over de sluis.  Meteen na de brug 
gaat u R de stalen trap omlaag. Vlak daarna aan 
de 3-sprong loopt u RD langs 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. 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 infobord Reindersmeer gaat 
u RD (rood/groen).   

https://www.bakkerijsmits.nl/
https://www.bakkerijsmits.nl/
tel:0478-503702
https://www.wellaandemaas.nl/toerisme-en-recreatie/natuur/maasduinen
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U passeert een vlonder met uitkijkpunt. 100 m 
verder aan de 3-sprong bij wkp 67 gaat u R (48) 
de houten brug over waar u aan weerszijden mooi 
uitzicht heeft.   Meteen na de brug gaat u L (wit-
rood) over het pad. (U kunt  hier pauzeren op de 
leuke picknickplaats).  Aan de 3-sprong gaat u RD 
langs het Reindersmeer.   Aan de 3-sprong bij 
wkp 48 gaat u RD (49).    
 

5.  U komt aan de landtong bij het trekveer. (Als u 
wilt kunt u zelf eens oversteken met het trekveer).  
Ga hier precies tegenover het kunstwerk R over 
het paadje en na 20 m gaat u L en loop dan RD 
het steile paadje omhoog naar de uitkijkhut 
vanwaar u mooi uitzicht heeft op het meer.   
Achter de hut negeert u trappenpad rechts en 
volg het pad omlaag langs de reling.  Beneden 
aan de T-splitsing gaat u L over het grindpad en 
volg het pad langs 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. 
 

Aan de 3-sprong bij wkp 47 gaat u RD (46).   Na 
250 m gaat u aan de 3-sprong bij picknickbank 
schuin L (rood/geel-rood) het zandpad omlaag.  U 
loopt langs enkele mooie vennetjes en loop dan 
RD door het struikgewas.  Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u R (rood/geel-rood).  Op de kleine 
zandvlakte gaat u R (rood/geel-rood) langs de 
afvalbak.   
 

6.   Meteen voorbij de afvalbak gaat u scherp R 
over het bospad.  Let op!  Na 200 m gaat u L via  
verbindingstukje naar de naast gelegen bosweg 
waar u R gaat .  Aan de 3-sprong bij witte pijl gaat 
u L. Aan de kruising bij wkp 46 gaat u RD (45).   
Aan de kruising bij wkp 45 gaat u L (38) over het 
bospad.  Aan de Y-splitsing, met boom in het 
midden, gaat u R.   Aan de 3-sprong bij witte pijl 
gaat u R (ruiterroute)  en volg geruime tijd het 
pad. Aan de 3-sprong bij witte pijl gaat u bij 
afsluitboom RD. Negeer zijpad rechts.   Neem dan 
de eerste brede bosweg L  en loop dan RD langs 
de woning en loop dan bij afsluitboom RD over 
het bospad. Negeer paadje rechts omhoog. Let 
op!  Een eindje verder gaat u R (gele stip op 
boom) over het bospaadje. (Dit is net voorbij een 
links staande 2-stammige dunne berk).  Circa 10 m 
vóór de doorgaande weg gaat u L en dan L over 
het fietspad.  Na 100 m steekt u bij bushalte en 
stoplichten de doorgaande weg over en gaat u L 
over het fietspad.  Neem de eerste weg R 
(Kasteellaan).  U komt al snel weer bij de 
bakkerij/lunchroom, waar u nog lekker iets kunt 
eten en drinken. De uitbaters vernemen graag wat 
u van de wandeling vindt. 

  
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.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Maasduinen

