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Tijdens deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling wandelt u eerst over veldwegen naar het 
Leukermeer waar u een tijd langs loopt.  Via een mooie brug komt u aan het Reindersmeer en dan volgt een 
prachtig stuk langs het meer. Dan wandelt u dwars over de heide en door een schitterend en waterrijk 
natuurgebied naar het grote Driessenven. Het laatste stuk gaat door de bossen. Er staan enkele zitbanken 
onderweg.   
 

Startadres: Restaurant Arizona (zaak is gesloten), Aijerdijk 1, Bergen (Nieuw-Bergen).  Restaurant is 
gesloten. Parkeer op de parkeerplaats naast het restaurant. 
 

 
 

941. BERGEN 12,2 km 
 

1.   Met uw rug naar het restaurant gaat u L over 
de grote parkeerplaats. Aan de kruising gaat u L 
(Parallelweg). Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 81 gaat u R (79) over de 
veldweg.  Aan de volgende de 3-sprong bij wkp 
79 gaat u L (78) over de veldweg.  Aan alweer een 
3-sprong bij wkp 78 gaat u RD (61).  Aan de 
kruising bij wkp 61 gaat u RD (ruiterroute rr 78). 
Na 750 m steekt u aan de T-splitsing de weg over 
en loop RD over het bospaadje en ga dan L over 
het grindpad met rechts het Leukermeer.  
 

(Het 80 ha grote Leukermeer is ontstaan door zand- en 
grindafgraving in de zestiger en zeventiger jaren van de 
vorige eeuw ten behoeve van de betonindustrie. Het is 
bestemd voor recreatie).   
 

U passeert een groot infobord en blijf het 
grindpad RD volgen. Na geruime tijd loopt u 
onder het viaduct door en volg nog geruime tijd 
RD het pad langs “het kanaal” gelegen tussen het 
Leukermeer en Reindersmeer. Aan de asfaltweg 
gaat u bij wkp 11 R (63) en u steekt de aan de 
linkerzijde brug over.   
 

(Hier bevindt zich in het (voormalig) sluizencomplex 
het bezoekerscentrum Reindersmeer, een bezoekje 
waard).  
 

Negeer parkeerplaats links. Aan de 4-sprong bij 
wkp 63 gaat u L (47) over de doodlopende weg.   
 

2.   Aan de 3-sprong voor woning loopt u RD over 
de bosweg. Na 20 m gaat u L over het bospad 
(geel-rood kruis). Aan de T-splitsing gaat u R 
(rood) het zandpad omhoog. U passeert een 
uitzichtpunt met prachtig uitzicht en ga R verder 
over het zandpad.  Aan de Y-splitsing gaat u L 
(rood) omlaag. Beneden aan de kruising gaat u L 
de brug over.  
 

(Vanaf de brug heeft u rechts prachtig uitzicht over 
het Reindersmeer).  
 

Aan de overzijde gaat u bij wkp 67 R (66) het pad 
omhoog. Volg geruime tijd het pad langs het 
meer. Na 800 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 66 
gaat u RD (99). Bij picknickbank volgt u het pad 
naar rechts (pijl) en volg het pad met rechts het 
Reindersmeer 
 

(Het Reindersmeer is in de jaren zestig van de vorige 
eeuw ontstaan door zandafgravingen. Men begon 
toen met de winning van industriezand voor de 
betonindustrie. Om dit te kunnen realiseren moest 
een sluis gemaakt worden. Nadat de ontzanding 
voltooid was, werd het gebied op een 
natuurvriendelijke manier ingericht en heeft de natuur 
vrij spel gekregen. Vele plant- en diersoorten hebben 
het gebied inmiddels ontdekt en profiteren van de 
rust).  
 

3. Na bijna 1 km gaat aan de 3-sprong bij wkp 99 
L (95) over het brede zandpad.  Na 600 m gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 95 L (96).  Let op!  Na 
150 m, meteen voorbij het rechts gelegen ven en 
bij ruiterpaaltje 67, gaat u R over het bospad door 
het berkenbos.  Op het eind van het ven gaat u op 
de hoek van het bos L over het paadje. Volg 
geruime tijd dit prachtige paadje door het 
waterrijke natuurgebied. Aan de T-splitsing gaat u 
R over het brede zandpad/ruiterroute. Na bijna 
700 m gaat u aan de kruising bij wkp 72 L (88) 
over het graspad.  Ga door het klaphek en loop 
RD over het graspad. Negeer na enige tijd 
veldweg rechts. 100 meter verder gaat u aan de Y-
splitsing R langs het grote Driessenven.  
 

(Als u na 100 m R de heuvel oploopt, dan heeft u 
boven fantastisch uitzicht over het ven, dat sinds de 
9e eeuw een moerassig laaggebied was. In de 20e 
eeuw werd het ven ontgonnen ten behoeve van 
landbouw. Sinds 1986 zijn de landbouwpercelen niet 
meer in gebruik. De laagte vulde zich in korte tijd 
weer met water. Door de nog aanwezige meststoffen 
uit het landbouwverleden is het ven erg voedselrijk).  
 

Volg nog geruime tijd het pad RD.  
 

4. Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing bij 
wkp 88 L (98) over het verharde grind- fietspad.  
Aan de kruising bij wkp 98 gaat u RD (87) over de 
bosweg. Neem het eerste bospad L (geel).  Aan 
de ruime kruising gaat u R (geel) over het 
bospad.  Aan de T-splitsing gaat u L.  Ga aan het 
eind R over de bosweg. Negeer zijpaden. Aan de 
asfaltweg gaat u L.  Na 40 m gaat u aan de 
kruising wkp 82 R (80). Steek de voorrangsweg 
over en u komt weer bij het beginpunt.
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