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Tijdens deze landelijke en gemakkelijke wandeling wandelt u door open velden naar de buurtschap Gun en dan 
bereikt u het natuurgebied ’t Sohr waar u naar een uitzichtpunt loopt met zitbanken, een prima pauzeplek. Hier 
heeft u mooi uitzicht op de vijvers. Langs bosranden wandelt u naar de buurtschap Megelsum en via een 
veldweg komt u aan de rand van Meerlo. Dan volgt een prachtig stuk over graspaadjes langs de Groote 
Molenbeek.  Aan het eind kunt u bij Clevers een lekker ijs eten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,16 km  2.15 uur  13 m  23 m 
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Startadres: Clevers IJssalon Tienray, Spoorstraat 1, Tienray.  Tel:077-2083169.  Geopend: zie website: 
https://www.clevers.nl/contact/tienray. Parkeer op de parkeerplaats, navigatie: Nieuwe Baan 12, Tienray.   

 

 
 

1183. TIENRAY 10,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van ijssalon Clevers 
gaat u R en ga dan meteen R (Swolgenseweg) 
langs het bushokje. Negeer zijwegen. Bij 
wandelknooppunt (wkp) 81 gaat u RD (78). Na 
bijna 400 m, voorbij huisnr. 43 en meteen voorbij 
de Zwanenweg, gaat u bij zitbank en wegkruis 
met groot Christuscorpus schuin L 
(Donkerhofsteeg/pijl) over de asfaltweg. Aan de 
kruising bij wkp 78 gaat u RD (76) over de 
veldweg langs een plantage.  Aan de asfaltweg 
gaat u R/RD (pijl).  Voorbij huisnr. 9 gaat u aan de 
3-sprong bij Mariakapelletje (1834), wegkruis en 
wkp 76 L (77/Donkerhoek) over de asfaltweg. 
Negeer zijweg links en volg de asfaltweg RD, die 
meteen daarna een veldweg wordt. Na 500 m gaat 
u aan de T-splitsing R over de asfaltweg. (U 
verlaat de pijl). Aan de 3-sprong gaat u L 
(Kruisstraat) over de asfaltweg, die na 100 m een 
veldweg wordt. Na bijna 700 m gaat u aan de T-
splitsing L. Na 600 m gaat u in de buurtschap 
Gun aan de omgekeerde Y-splitsing RD. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 77 RD 
(54/Gun).   
 

2. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(pijl/Flemingsweg) over de doodlopende weg.  Na 
20 m negeert u veldweg links en loopt u RD over 
de asfaltweg (pijl 62).  Na 200 m gaat u voorbij het 
laatste huis (nr.3) aan de 3-sprong RD over de 
veldweg. Aan de volgende 3-sprong bij klaphek 
en groot houten hek gaat u RD (pijl) over het 
graspad door natuurgebied ’t Sohr.  
 

(De vijvers, die u passeert liggen in het natuurgebied 
’t Sohr, een oude Maasarm die in de 15e eeuw van 
de Maas werd afgesneden. Behalve voor turfwinning 
is 't Sohr, net als vele andere drooggevallen 
Maasarmen, gebruikt als extensief grasland en voor 
de houtproductie. De oude Maasarm vervulde tot en 
met 1995 een cruciale functie in de afvoer van hoog 
water op de Maas). 
 

Aan de 3-sprong bij wkp 61 gaat u RD (60).  Na 20 
m gaat u bij groene afsluitboom L het graspad 
omhoog. Boven komt u bij een mooi uitzichtpunt 
met twee zitbanken, een leuke pauzeplek na 4,8 
km.  Loop hetzelfde pad terug omlaag en ga bij de 
groene afsluitboom L tussen de vijvers (oude 
Maasmeander) door. Aan de 3-sprong bij wkp 60 
gaat u L (63) over het graspad met links de oude 

Maasmeander. Bijna aan het eind van het water 
gaat u R (pijl) over het zandpad.   
 

3. Vlak daarna gaat u voorbij ijzeren hek (open en 
sluiten!) aan de T-splitsing bij wkp 63 L (62) over 
de veldweg. (Als het water hoog staat kunt u in het 
midden over grote stapstenen het pad volgen) Aan 
de kruising bij wkp 62 gaat u R (64). Negeer na 
200 m graspad links en volg de weg door het bos.  
Aan de kruising bij wkp 64 gaat u L (54) over de 
grindweg.  Aan de volgende kruising bij wkp 54 
gaat u RD (55) over de klinkerweg.  Aan de 3-
sprong bij zitbank in de buurtschap Megelsum 
gaat u L (pijl) over de asfaltweg.  Negeer bij wkp 
55 veldweg rechts en loop RD (83) en u steekt het 
van Smallenbroekbeekje/sloot over. Aan de 3-
sprong bij picknickbank gaat u R (pijl).  Na 150 m 
gaat u L (pijl) over de veldweg (De Ham) langs de 
sloot.  U passeert na 200 m een boerderij en volg 
verder de veldweg RD met rechts het 
natuurgebied Schuitwater, ook een voormalige 
Maasmeander.  
 

(Het natuurgebied Schuitwater is een overblijfsel van 
verschillende oude Maasarmen, die geleidelijk zijn 
verland. Vanaf de 18e eeuw werd er veen 
gebaggerd. Dit werd destijds met platte schuiten 
afgevoerd. Nadat de winning van het veen was 
gestopt zette het verlandingsproces weer in). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).  Aan de 3-
sprong bij wkp 83 gaat u RD (45) over de 
klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over 
de asfaltweg.   
 

4. Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 
45 L (42) over de smalle asfaltweg.  Aan de 3-
sprong bij doodlopende weg gaat u R (pijl) over 
de smalle asfaltweg. Steek na 100 m voorzichtig 
schuin rechts de doorgaande weg (Tienraijseweg) 
over en loop RD (pijl/Elshout) over de grindweg.  
Vlak voor brug gaat u aan de 4-sprong bij wkp 42 
L (41) over het graspad met rechts de Groote 
Molenbeek.  Steek bij volgende brug het grindpad 
over en loop verder RD (pijl) langs de beek. Bij de 
volgende brug RD. Na circa 400 m volgt u RD het 
bospaadje verder langs de beek. Negeer zijpaadje 
rechts. Een eind verder steekt u via houten brug 
(pas op bij natheid!) de beek over en ga dan L (pijl) 
over het graspad met links de beek.  

https://www.clevers.nl/contact/tienray
https://www.clevers.nl/contact/tienray
tel:077-2083169
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Voorbij groot wegkruis en zitbank loopt u RD 
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank, 
kruiswegpark en wkp 41 gaat u L (40) de brug 
over en volg de asfaltweg (Burg. van den 
Berghlaan).  
 

(Hier in het park Over de Beek staan kapelletjes met 
Kruiswegstaties. De kruisweg, begint hier en eindigt 
achter de kerk. In 1911 vond de toenmalige pastoor 
Aegon von Bönningshausen dat er een 
buitenkruisweg om het dorp moest komen.  De eerste 
kapelletjes werden in 1913 geplaatst. Alle kapelletjes 
zijn van gekleurde bakstenen, vooral geel en rood, en 
ze bevatten alle een kruiswegstatie in reliëf. Hoewel 
de kapelletjes op elkaar lijken zijn ze allemaal 
verschillend).  
 

Bij de Onze-Lieve-Vrouw-Troosteres - der -   
Bedruktenkerk (1950) steekt u de doorgaande 
weg over. 
 

(Eind nov. 1944 werd de toenmalige kerk uit 1877 
door terugtrekkende Duitse toepen opgeblazen en 
werd vrijwel geheel verwoest. In de kerk van het 

bedevaartsoord Klein Lourdes staat een Lourdesgrot. 
Zeker even gaan kijken). 

 

U komt weer bij Clevers ijssalon, de sponsor van 
deze wandeling, waar u een heerlijk ijs kunt eten 
of een lekkere kop koffie kunt drinken.  Er is een 
heel grote keuze uit heel veel soorten ijs. De 
ijssalons van Clevers zijn niet voor niets een 
begrip in de regio. Voor de echte ijsfreak staat de 
“ijstafel” op de kaart (min. 4 personen).

 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


