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 Reindersmeer
 

Te voet, op de fiets of met een paard… in het afwisselende   

   landschap rondom het Reindersmeer komt u heerlijk tot rust.  

  De routes voeren u langs de mooiste plekjes en   

 bieden prachtige uitzichten op het meer.

Bezoekerscentrum De Maasduinen
Een mooi startpunt voor uw ontdekkingstocht langs het Reindersmeer of door De Maasduinen is  
het bezoekerscentrum bij de sluis in de Bosserheide. Informatie en recreatie zijn in en rondom het 
bezoekers centrum op een speelse manier met elkaar gecombineerd. Er is voldoende parkeer gelegen
heid en vanaf het terras kunt u onder het genot van een kop koffie genieten van het prachtige uitzicht. 

Nationaal Park De Maasduinen
Het Reindersmeer is een onderdeel van Nationaal Park De Maasduinen. Dit is een samenwerkings
verband tussen de gemeenten Bergen en Gennep, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer 
en een aantal particuliere eigenaren. Zij stemmen het beheer van hun natuur terreinen op elkaar  
af en vormen zo een geheel. Nationaal Park De Maasduinen is zo’n 25 kilometer lang en ruim  
4200 hectare groot, het grootste deel ligt in de gemeente Bergen. De speciale landschaps vormen  
en de plant en diersoorten die hier voorkomen maken De Maasduinen van landelijk en zelfs van 
Europees belang.

Meer informatie
Informatie over fiets, wandel en ruiterroutes kunt u krijgen bij het gemeentehuis, het Klant 
Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Of bij een van de folderposten in Nieuw 
Bergen, Afferden, Well en Wellerlooi. Kijk ook eens op de volgende websites:

www.bergen.nl

www.bergenaandemaas.nl

www.nationaal-parkdemaasduinen.nl

www.maasduinen.nl

www.liefdevoorlimburg.nl
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In het afwisselende landschap rondom het Reindersmeer komt u heerlijk  

tot rust. In dit uitgestrekte natuurgebied heeft de natuur vrij spel, hier is 

uitsluitend rustige recreatie toegestaan. Te voet, op de fiets of met een paard 

kunt u hier genieten van de prachtige natuur.

Ontstaan door afgravingen
Van 1963 tot 2001 zijn in de gemeente Bergen miljoenen tonnen zand en grind afgegraven.  
Hierdoor ontstonden in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw het Leukermeer en 
dagstrand Seurenheide. In 1971 werd gestart met de afgraving van de Bergerheide, hier ontstond  
het Reindersmeer. Het Reindersmeer is via een sluis verbonden met het Leukermeer. Mede door 
protesten van milieubewegingen, werd besloten het grootste gedeelte van de Bergerheide niet  
af te graven. Ter compensatie van de verloren natuurwaarden is het Reindersmeer op een 
natuurvriendelijke manier ingericht. 

Stille recreatie
Rondom het Reindersmeer speelt de natuur de hoofdrol.  
Uitsluitend rustige recreatie zoals fietsen, wandelen en paardrijden  
is toegestaan. Zwemmen en vissen is hier verboden. Waterliefhebbers 
kunnen bij het Leukermeer en dagstrand Seurenheide terecht.  
Daar kunt u onder andere veilig zwemmen en relaxen op het strand. 
De jachthaven bij het Leukermeer staat in verbinding met de Maas. 
 

Wandelroutes
Langs het Reindersmeer liggen drie prachtige wandelroutes.  
Deze wandelingen starten bij Bezoekerscentrum De Maasduinen  
in de Bosserheide in Well. Hier kunt u uw auto parkeren en kiezen 
voor één van de drie gevarieerde routes: de groene, de witte (ieder 
ongeveer 2.5 kilometer) of de rode route (ongeveer acht kilometer). 
De rode route kunt u halveren met een trekpont. De wandelroutes 
langs het Reindersmeer kunt u combineren met andere wandel
routes in de omgeving van het Reindersmeer. Meer informatie 
daarover kunt u lezen in de folder ‘200 kilometer knopen lopen’.

Minder validen
Bij het Reindersmeer liggen twee routes die ook geschikt zijn voor 
rolstoelgebruikers. De witte route loopt langs de vogelkijkhut die 
toegankelijk is voor minder validen. De ruim 100 meter lange brug 
met een prachtig uitzicht over het meer is ook opgenomen in de witte 
route. Daarnaast kunt u een rondje om het Leukermeer maken, ook 
deze zes kilometer lange route is toegankelijk voor minder validen.

Vogelkijkhut
De wandelroutes voeren u langs de mooiste plekjes. Vanaf diverse 
punten heeft u een prachtig uitzicht over het gebied: het meer, 
bossen, heide en vennen zover het oog reikt. In het oosten staat de 
vogelkijkhut op een heuvel. Vanaf dit punt heeft u een goed uitzicht 
over het meer en kunt u de talrijke (water)vogels uitstekend 
bespieden. U ziet verschillende eenden en ganzensoorten en reigers. 
Aan de oevers bouwen de oeverzwaluw en de ijsvogel hun nest. 
En ook de blauwborst, de kiekendief en de visarend worden 
regelmatig gesignaleerd.

Trekpontje
Met het trekpontje kunt u naar de overkant van het meer. 
U moet wel wat inspanning verrichten, want u trekt het vaartuig 
zelf met de hand over een afstand van honderd meter door middel  
van een stalkabel naar de overkant. De acht kilometer lange rode 
wandelroute kunt u hiermee halveren.

Speelbos
In het speelbos kunnen kinderen van drie tot zestien jaar heerlijke 
avonturen beleven. Lekker spelen in het zand, slingeren door de 
bomen en hutten bouwen. Het speelbos is een ‘natuurlijk speeltuin’ 
zonder schommels of glijbanen, waar kinderen in en met de natuur 
kunnen spelen. Dit avonturenbos ligt ongeveer 500 meter van het 
Bezoekerscentrum, aan de wandelroute en verscholen in de 
aanwezige begroeiing rond het Reindersmeer. 

Natuurlijke schakel
Het Reindersmeer vormt een belangrijke, natuurlijke schakel tussen 
de Bergerheide en De Hamert in Wellerlooi. Het meer is 130 hectare 
groot. De oevers zijn begroeid met heide, gras en andere planten. 
Daartussen liggen poelen en vennen op een ondoordringbare (leem)
laag. De omgeving bestaat uit bossen met grote stuifzandgebieden, 
heidevelden en diverse vennen. De bijzondere stuifduinen in het 
landschap kunt u duidelijk herkennen, deze zijn kenmerkend voor 
Nationaal Park De Maasduinen.


