906. TIENRAY 10,5 km – 6,3 km
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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u over leuke bospaadjes en langs bosranden naar de rand
van Swolgen en dan loopt u door een prachtig heidegebied langs het beekje de Baobel. Dan komt u bij een
moerasgebied waar u een vlonderpad kunt inlopen om het moeras te bekijken. De terugweg gaat ook nog
door een mooi zandgebied en geruime tijd door loof- en naaldbossen. Het laatste stukje wandelt u over een
graspad langs de Rijnbroekerloop. Neem voor onderweg zelf drinken mee, halverwege staat een
picknickbank. U kunt de wandeling inkorten tot 6,3km. Aan het eind kunt u bij Clevers een lekker ijs eten.

Startadres: Clevers IJssalon Tienray, Spoorstraat 1, Tienray. Tel:077-2083169. Geopend: Zie website:
https://www.clevers.nl/contact/tienray
Parkeer ergens in de straat

Gps afstand:10500m – Looptijd: 2.25 uur - Hoogteverschil: 13m

906. TIENRAY 10,5 km – 6,3 km
1. Met uw rug naar de ingang van Clevers gaat u
R en meteen aan de T-splitsing R. Negeer meteen
de zijweg rechts (Nieuwe Baan) en volg RD de
Swolgenseweg. Voorbij huisnr. 32 gaat u R door
de Zwanenweg. Negeer zijweg rechts. Aan de
kruising met knooppunt 80 gaat u L over de
Nieuwe Baan (33). Steek de Rijnbroekerloop over
en ga meteen na de brug L het bospaadje in. Ga
aan de Y-splitsing met dunne afgezaagde boom R
iets omhoog. U gaat over een heuveltje en aan de
3-sprong L omlaag. Ga kort daarna aan de Tsplitsing met links een omgevallen boomstam L
omlaag over een paadje met kreupelhout. Het
paadje loopt omhoog en boven op de zandheuvel
gaat u R. Volg het pad, negeer zijpaden en draai
met het pad mee naar links, ga aan de T-splitsing
R. Ga aan de T-splitsing R over de veldweg. Ga
aan de 3-sprong met knooppuntpaal L de bosweg
in. Negeer alle zijpaden en volg geruime tijd de
bosweg langs een dennenplantage. Ga aan de 3sprong met zitbank RD.
2. Ga aan de 3-sprong met de Mezenlaan R. Ga
na 20m aan de Y-splitsing met zitbank R (34).
Volg het heuvelachtige bospaadje en ga na 100m,
vlak voor een afgezaagde boom, L het
zandpaadje omhoog. Ga aan het eind bij een huis
even L en meteen R over het bospad langs een
naaldbos. Negeer zijpaadje links. Ga aan het
eind R over de verharde autovrije grindweg (pijl).
Neem na 40m het eerste bospaadje L omhoog.
Na 20m aan de 5-sprong neemt u het tweede pad
van links, in feite dus RD. Ga aan de kruising met
houten paaltje RD. Ga na 25m aan de T-splitsing
R langs een grasveld. Ga aan de T-splitsing L
over de veldweg. Het pad buigt naar rechts langs
een manege en ga voorbij de loods aan de

kruising R de veldweg in. U komt aan de kruising
met een verharde grindweg. (Degene die de 6,3km
loopt gaat hier R en ga na enige tijd R door het
klaphek en volg het bospaadje. Volg dan verder punt
5 vanaf ***).
3. Ga hier RD (wit/rood). Steek de beek over en
na 10m komt u aan een 4-sprong met
markeringspaal. Ga hier L het bospaadje in (pijl).
Ga aan de T-splitsing L over de bosweg (pijl).
Negeer een veldweg links en ga dan na 25m R de
bosweg in langs een naaldbos. Ga aan de Tsplitsing L en volg de bosweg (pijl). Ga aan de
ongelijke kruising met kn.61 R door het klaphek
(62) het natuurgebied binnen. Volg RD het pad
door het heidegebied. Blijf de gele pijl volgen en
blijf bij een meerstammige boom rechts van het
beekje lopen! Ga aan het eind bij een rioolbuis R
langs de afrastering. Ga aan het eind L door het
klaphek (pijl) en loop door een berkenbos. Ga aan
dekruising met een bosweg RD door het klaphek
en u passeert het IVN-ven. U wandelt door een
prachtig heidegebied en ga aan het eind door het
klaphek. Ga dan meteen aan de 3-sprong RD (62)
over de Vonderweg.
4. Ga aan de kruising met kn.62 R het bospad in
(9). Volg het pad langs een moerasgebied en dan
komt u aan een T-splitsing met markeringspaal.
(U kunt hier even L het vlonderpad inlopen om
het bijzondere moeras te bekijken). Ga hier R en
na 10m komt u aan een kruising met wegwijzer en
picknickbank, een fijne pauzeplek. Ga hier RD
door het klaphek en volg dan RD het zandpaadje
door de heide (38), dus niet het linker paadje. Ga
aan het eind door het klaphek en aan de kruising
met de bosweg RD het bospad in (wit/rood, pijl).

Ga aan de T-splitsing L (wit/rood, pijl). Ga aan de
3-sprong RD (wit/rood, pijl). Ga aan de 3-sprong
met kn.38 RD (37). Ga aan de 3-sprong RD (pijl)
en negeer zijpad rechts. U komt uit het bos en
volg het bospad dat naar rechts buigt. Ga aan de
T-splitsing L (pijl) over de zandweg en na 20m R
het bospad in (pijl).
5. Ga aan de 3-sprong met boom in het midden L
(pijl). Ga aan de T-splitsing met kn.37 R over de
bosweg (31). Neem voorbij een stuk gekapt bos
het eerst pad L (pijl). Steek de Boabelbeek over
en volg het voetpad langs de afrastering. Ga aan
het eind R over de bosweg, u verlaat de pijl. Ga
na 80m L door het klaphek en volg het bospaadje.
***U wandelt door een mooi natuurgebied en ga
aan de ongelijke kruising met kn. 31 RD (32).
Neem het eerste zandpad R omhoog (pijl) over
een zandheuvel. Loop dan RD, links aanhoudend
de tweede heuvel omhoog. Houd links aan en ga
aan de T-splitsing R (pijl). Ga aan het eind door
het klaphek en dan L over de bosweg (pijl). Ga na
50m aan de omgekeerde Y-splitsing RD (pijl). Ga
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na 40m R het bospaadje in (pijl). Ga aan het eind
L over de bosweg (pijl). Ga na 30m aan de 3sprong RD, u verlaat de pijl. Negeer alle zijpaden
en ga aan de omgekeerde Y-splitsing RD (pijl).
6. Neem na enige tijd het eerste bospad R (pijl).
Volg geruime tijd het leuke heuvelachtige paadje
en ga aan de T-splitsing met kn. 32 L over de
bosweg (33). Ga aan de kruising R over de
zandweg langs het fietspad. Ga aan de 3-sprong
met kn. 33 L de veldweg in (34). Steek de beek
over en ga meteen R het graspad in langs de
beek. (Als het gras te hoog staat loop dan terug naar
kn 33 en ga L over de zandweg). Ga aan het eind R
de brug over en dan L over de zandweg. U komt
weer aan de kruising met de Nehobolaan en
knooppunt 80 en volg nu RD de Nieuwe Baan.
Negeer alle zijwegen en aan de T-splitsing met de
Swolgenseweg gaat u L. Ga dan meteen L de
Spoorstraat in terug naar Clevers ijssalon, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog een
lekker ijs kunt eten.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

