
Fietsen, ruiters en honden…
Naast wandelen kunt u met 
de fiets de omgeving via het 
uitgebreide fietsknooppunten-
netwerk verkennen. Dwars 
door het nationaal park loopt 
een ruiterpad. 

Meer lezen….

Meer informatie vindt u op: 
www.np-demaasduinen.nl.
Bergerheide, Reindersmeer en Putjesberg: 
gemeente Bergen: www.bergen.nl, 0485-348383;
Bosserheide: Stichting het Limburgs Land-
schap: www.limburgs-landschap.nl;  
077-4737575.

Welkom op de Bergerheide | 
Reindersmeer | Bosscherheide 
| Putjesberg

Bij het Eendenmeer is een 
deel aangewezen als losloop-
gebied voor honden, in de 
overige terreinen zijn honden 
aangelijnd toegestaan.

Deze folder is 
mogelijk gemaakt 
door: 



Laat u verrassen

Heerlijk rustig wandelen in de beslotenheid van de bossen 
op de voormalige heideterreinen van de Bosscherheide en 
Wellsche Heide. Of juist de openheid van het Reindersmeer 
en de Bergerheide. Venherstel, stuifzanden en heide maken de 
wandeling in dit centrale deel van Nationaal Park De Maasdui-
nen tot een gevarieerd uitje. 
Nationaal Park De Maasduinen is in beheer bij Stichting het 
Limburgs Landschap, de Gemeente Bergen, Staatsbosbeheer 
en particuliere grondbezitters. Het Nationaal Park De Maas-
duinen is ongeveer 20 km lang en ruim 4500 hectaren groot  
en is van landelijk en zelfs Europees belang vanwege het 
voorkomen van speciale landschapsvormen en bijbehorende 
plant- en diersoorten.

De regio Maasduinen vormt een afwisselende streek met fraaie 
en hoge rivierduinen, uitgestrekte heidevelden, gevarieerde 
bossen en talrijke vennen op de oostoever van de Maas in 
Noord-Limburg. Kortom talloze plekjes met een ongerepte 
uitstraling, waar u zich ver van de bewoonde wereld waant. 

Bezoekerscentrum  
De Maasduinen
Een prima vertrek- of 
eindpunt van uw wandeling 
is Bezoekerscentrum De 
Maasduinen, Bosserheide 3E, 
Well. U vindt hier uitgebreide 
informatie over het Rein-
dersmeer en het nationaal 

park. Daarnaast kunt u er 
terecht voor een kopje kof-
fie of een versnapering in 
Bosbrasserie ‘In de sluis’. 
Ruime parkeermogelijkheden. 
Openingstijden zie www.
bosbrasserieindesluis.nl,  
tel. 0478-503821.

Wandelen om het Rein-
dersmeer [ 8 km [4 km],  

2,5 km, 2,5 km]
Start vanaf sluizencomplex 
Reindersmeer aan de Oude 
Baan in Well. Te bereiken 
via N271 door de borden 
Maasduinen te volgen (buslijn 
83 halte Halve Maan, 1300 
m). Vergezichten over het 
Reindersmeer [ ],
speelbos [ ] stuifzanden, 
vennen en heide [ ], het trek-
pontje waarmee de rode route 
verkort kan worden naar 4 km 
[ ], Vogelkijkhut [ ] en een 
aardkundig leerpad [ ].

Wandelen op de Bosscher-
heide [ 2,5 km, 3 km]
Vertrek vanaf de parkeerplaats 
aan de Wezerweg in Well. 
Bereikbaar via N271 door 
bordjes Bosserheide te volgen 
(buslijn 83 | halte Well | Café 
Vink | 200 m). 
 Loof- en naaldbos, hakhout en 
heide [ ], stuifzand [ ] en 
de Molenbeek [ ].

Wandelen bij de Wellsche Hut 
[ 4 km]
Vertrek vanaf restaurant de 
Wellsche Hut, Wezerweg 13 in 

Well. Wandelen door naaldbos, 
of een bezoek brengen aan de 
schaapskooi [ ]. 

Wandelen bij de Putjesberg  
[ 5 km, 3,5 km ]
Vertrek vanaf de parkeerplaats 
na camping Anderegg, Ke-
velaarsdijk 6 in Well. Bereik-
baar via N271 door bordjes 
Putjesberg te volgen (buslijn 
83 | halte Groote Waay | 800 
m) Naaldbos [ ] op voor-
malige heide van de Wellsche 
Heide, met Galgenberg [ ] en 
Putjesberg [ ].

Zand- en grindafgraving 
Reindersmeer
Reindersmeer [ ]
Het door zand- en grindaf-
gravingen ontstane Rein-
dersmeer is op sommige 
plekken meer dan 20 m diep 
(zie de infoborden van het 
aardkundig leerpad) en is 
opvallend blauw gekleurd. De 
sluiswand waar het bezoe-
kerscentrum op ligt voor-
komt dat het Reindersmeer 
leegloopt. Open water, steile 
oevers zandstrand met kleine 
lagunes, bos, heidevennen, 
stuiflandschap en vergezich-
ten over het Reindersmeer 
geven de diversiteit van het 
gebied goed weer.

Buiten beleven
Bezoekerscentrum [ ]
In het bezoekerscentrum 
valt voor jong en oud veel te 
beleven zoals vogels kijken 
en huiden voelen. Buiten in 

de nabije omgeving ligt een 
groot speelbos voor kinderen 
tot en met 16 jaar en langs 
de familieroute staan diverse 
klim-, balans- en waterspeel-
toestellen. In het amfitheater 
worden regelmatig voorstel-
lingen georganiseerd. 

Heide en bos
Bosscherheide [ ],  
Wellsche Hut [ ] Putjesberg 
[ ]
De uitgestrekte heidevelden 
van de Bosssherheide en 
Wellsche Heide fungeerden 
vroeger als gemeenschap-
pelijke graasgebieden voor de 
schaapskuddes en voor het 
steken van plaggen. Nu staan 
er vooral naaldbomen die in 
het begin vorige eeuw zijn ge-
plant voor de houtproductie. 
Het huidige natuurherstel van 
heide, vennen en stuifzand-
gebieden brengt weer iets van 
het oude landschap terug.


