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In de gemeente Bergen ligt net buiten de buurtschap Aijen het Eetcafé Jaykes. Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling door natuurgebied De Maasduinen wandelt u eerst door de bossen van De Groote Muijs en dan 
struint u geruime tijd over leuke paadjes door de heide, die in aug/sept. in bloei staat. U passeert enkele 
fraaie vennen waaronder het grote Driessenven.  Dan loopt u langs het prachtige Reindersmeer waar ook 
zitbanken staan om te pauzeren. Via een graspad bereikt u het Leukermeer en via een rustige veldweg 
loopt u naar het eetcafé met fijn terras. 
 

 
 

Startadres:  Eetcafé Jaykes, Aijerdijk 1, Aijen - Bergen. Tel: 06-15338418.  Geopend: Dinsdag t/m zondag 
vanaf 11.00 uur. Parkeer op de parkeerplaats (grind). 
 

 
 

1622. AIJEN (Bergen) 11,6 km 
 

1. Vanaf het eetcafé steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg (Rijksweg) over en gaat u RD 
over de asfaltweg. Negeer veldweg links. Aan de 
kruising bij wandelknooppunt (wkp) 82 gaat u L 
(87).  Na 30 m gaat u R over de bosweg.  Na bijna 
50 m gaat u aan de 3-sprong RD door het bos.  
Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 4-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij 
volgende afsluitboom gaat u verder RD.  Bij de 
volgende 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD.  50 
m veder gaat u aan de 3-sprong bij houten 
afsluitboom en bij bordje “gemeente Bergen” L 
over het bospaadje.  Volg geruime tijd het lange 
rechte bospad en aan de T-splitsing gaat u L.  
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R 
(rr. 65). Aan de 3-sprong gaat u bij afsluitboom 
RD. Na bijna 50 m gaat u aan de 3-sprong RD.  
 
2.   Aan de 5-sprong bij wkp 98 gaat u RD (88). Bij 
picknickbank loopt u L de zandheuvel omhoog en 
boven heeft u een mooie blik op de heide. Bij het 
houten bord loopt u RD en ga dan schuin R de 
heuvel omlaag. Aan het eind gaat u L verder over 
het hoofdpad.   Aan de 3-sprong bij wkp 88 gaat u 
R (72) via klaphek over het zandpad door de 
heide.    Na geruime  tijd passeert u een zitbank 
met mooi uitzicht op het Driessenven.   Aan de 
ruime 3-sprong bij paaltje gaat u RD.  Aan de 3-
sprong bij 2-stammige berk gaat u RD over het 
smallere paadje.  U passeert een klaphek en volg 
het pad langs de afrastering.  Aan de 4-sprong bij 
wkp 72 gaat u R (96).      
 
3.   Let op!   Circa 10 m voordat het brede pad een 
flauwe bocht naar rechts maakt, gaat u L over het 
smalle bospaadje, dat u geruime tijd RD volgt. 
Aan de T-splitsing, voor afzetting van takken 
(2022), gaat u R.  Aan de volgende T-splitsing 
gaat u L (rr. 69) over de bosweg. Aan de 3-sprong 
bij wkp 95 gaat u R (99).  Na geruime tijd gaat u 
aan de 4-sprong met ruiterpad RD en na 10 m 

gaat u aan de T-splitsing voor het Reindersmeer 
en bij wkp 99 R (66)  en volg geruime tijd het 
brede pad met links het meer   
 

(U passeert rechts een zitbank en fijne pauzeplek na 
6,6 km en even verder passeert u een picknickbank 
en infobord.   
 

Het 130 ha grote en 45 m diepe Reindersmeer, met  
het kraakheldere, azuurblauwe water, is ontstaan 
door winning van industriezand voor de 
betonindustrie in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw).  
 

Na 900 m gaat u aan de Y-splitsing bij wkp 66 L 
(67). Na 50 m, precies waar rechts het bos begint, 
gaat u R over het graspad met links het bos en 
rechts een mooi ven.    
 

4. U passeert vlak daarna rechts nog een ven en 
dan gaat u aan de 3-sprong L over de bosweg.  
Negeer zijpaden.  Aan de 3-sprong bij wkp 17 
gaat u RD (62).  Voorbij de afsluitboom gaat u aan 
de T-splitsing bij wkp 62 R (83) over de asfaltweg.  
Na 30 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 62 L  
(61/Halve Maan). Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel in de buurt Halve Maan gaat u L  
omlaag langs huisnr. 7. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg (N271) over en loop RD (Halve 
Maanseweg). Negeer inrit rechts naar huisnr. 2.  
Waar vlak daarna de asfaltweg bij 3 stenen 
loodsen naar rechts buigt,  gaat u L de veldweg 
omhoog en volg daarna het graspad met rechts 
de bosrand.  Aan het eind gaat u RD het smalle 
bospaadje omlaag.   
 

5. Beneden bij picknickbank gaat u R over het 
grindpad met links de recreatieplas het 
Leukermeer.  
 

(Het 80 hectare grote Leukermeer is in de jaren 60 
van de vorig eeuw, evenals het Reindersmeer, 
ontstaan door zandwinning.  

https://jaykes.nl/
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Tussen beide meren is een kanaal aangelegd met 
sluis, waar   zeker 22.500 schepen met zand en grind 
doorheen zijn  gevaren. 
 

Na 300 m gaat u voorbij de volgende 
picknickbank aan de 3-sprong bij infobord RD.   
Aan de 4-sprong bij paal gaat u RD.  
 

(Als u hier L het paadje inloopt, dan komt u bij een 
picknickbank met uitzicht op het Leukermeer).     
 

Let op! Na circa 200 m, waar u rechts tussen de 
bomen door een huis ziet, gaat u R over het 
bospaadje, dat bij het huis een grindweg wordt, 

die u RD (Vossenheuvel) volgt.  Na 750 m gaat u 
aan de 4-sprong bij wkp 61 RD (78).  Na bijna 500 
m aan de 3-sprong bij wkp 78 gaat u RD (79).   
Aan de T-splitsing bij wkp 79 gaat u R (81) over 
de grindweg, die naar links en recht buigt.  Aan 
de T-splitsing bij schuur gaat u L over de 
asfaltweg.  Na 300 m gaat u aan de kruising R en 
voorbij de parkeerplaats komt u rechts bij  
Eetcafé Jaykes, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken tegen 
vriendelijke prijzen. Uitbaatster Yvon verneemt 
graag wat u van de wandeling vind. 

  
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. 


