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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 Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,46 km  2.20 uur  31 m  31 m 
 

 
 

906. TIENRAY 10,5 km – 6,3 km   
 

1.  Met uw rug naar de ingang van Clevers gaat u 
R. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R 
(Swolgenseweg). Negeer zijwegen. Na bijna 400 
m gaat u voorbij huisnr. 32 R (Zwanenweg). Aan 
de 3-sprong RD. Aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 80 gaat u L (33/Nieuwe 
Baan). Steek via brug het beekje de 
Rijnbroekerloop over en ga meteen na de brug L 
over het bospaadje. Aan de Y-splitsing bij dunne 
afgezaagde boom gaat u R (rood-wit) omhoog.  U 
loopt over een heuveltje. Aan de 3-sprong gaat u 
L (rood-wit) omlaag.  Vlak daarna aan de T-
splitsing, met links een omgevallen boomstam, 
gaat u L omlaag over het paadje met kreupelhout. 
(U verlaat de rood-witte route). Het paadje loopt 
omhoog en boven op de zandheuvel gaat u R. 
Negeer zijpaden en volg het pad dat naar links 
buigt. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R over de veldweg.  
Aan de 3-sprong gaat u L (rood/wit) over de 
bosweg.  Negeer zijpaden en volg geruime tijd de 
weg door en langs het bos RD.   
 

2. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong R (Mezenlaan) 
met links vakantiehuizen. Na 20 m gaat u aan de 
Y-splitsing bij zitbank R (34) over het 
heuvelachtige bospaadje. Na 100 m gaat u bij het 
eerste zandpaadje L omhoog.  Aan het einde van 
het pad gaat u bij woning L en meteen daarna 
gaat R over het bospad langs het naaldbos. 
Negeer zijpaadje links.  Aan de verharde 
grindweg gaat u R (pijl). Na 50 m gaat u L het 
bospaadje omhoog.  Na 20 m neemt aan de 5-
sprong het tweede pad L. (U loopt dus RD). Aan de 
kruising bij houten paaltje gaat u RD.  Na 25 m 
gaat u aan de T-splitsing R langs het grasveld.  
Aan de volgende T-splitsing gaat u L over de 
veldweg. Het pad buigt naar rechts langs een 

manege. Voorbij loods gaat u aan de kruising R 
(ruiterroute 38/rood-wit) over de veldweg.  
 

3. Steek de verharde grindweg over en loop RD 
(rr38/wit-rood).  
 

(Degene die 6,3 km loopt, gaat hier R. 200 m verder 
gaat u R door het klaphek en volg het bospaadje. Ga 
dan verder bij **** in punt 5).   
 

Steek de beek Boabel over. Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong L (pijl) over het bospaadje dat na 
150 m naar rechts buigt. Aan de T-splitsing gaat u 
L over de bosweg.  Negeer veldweg links. Na 25 
m gaat u R over de bosweg.  Na 250 m gaat u aan 
de T-splitsing L (pijl) over de bosweg. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij wkp 61 gaat u R (62) door 
het klaphek en u loopt het natuurgebied binnen. 
Volg RD (witte en gele pijl) het pad door de heide.   
Blijf de gele pijl volgen en blijf bij meerstammige 
boom rechts van het beekje lopen!  Aan het eind 
gaat u bij rioolbuis R langs de afrastering.  Ga 
aan het eind L (pijl) door het klaphek en loop RD 
door het berkenbos. Steek de bosweg over en 
loop RD (pijl) door het klaphek en u passeert 
rechts het IVN-ven. U wandelt hier door een 
prachtig heidegebied. Aan de Y-splitsing gaat u 
R. Na 250 m gaat u door het klaphek en ga dan 
meteen aan de 3-sprong RD (62/Vonderweg).  
 

4. Na ruim 100 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 
62 R (9) over het bospad en volg het pad langs 
een moerasgebied genaamd Schuitwater. Na 500 
m gaat u aan de T-splitsing bij markeringspaal R.   
 

(U kunt hier even L het vlonderpad inlopen waar u 
mooi uitzicht over het Schuitwater. Het Schuitwater, 
is een zeer gevarieerd natuurgebied rond een oude 
Maasgeul.  
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Door de oude Maasgeul stroomde vroeger wel water, 
maar toen de Maas minder water ging voeren, raakte 
de geul geïsoleerd. In de 18e eeuw is hier veen 
gewonnen om als brandstof te dienen. Zo is opnieuw 
open water ontstaan. Eind 2003 zijn in de oude 
Maasmeanders in het Schuitwater bevers uitgezet).   
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij wegwijzer en 
picknickbank, een fijne pauzeplek, gaat u RD 
door het klaphek en volg dan RD (38) het 
zandpaadje door de heide. (Dus niet het linker 
paadje).  Ga aan het eind door het volgende 
klaphek, steek de bosweg over en loop RD (wit-
rood/pijl) over het bospad.  Na 200 m gaat u aan 
de T-splitsing L (wit-rood/pijl).  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (wit-rood/pijl). Aan de volgende 3-
sprong bij wkp 38 gaat u RD (37).  Aan alweer een 
3-sprong gaat u RD (pijl). Negeer zijpad rechts.  U 
komt uit het bos en volg het pad dat naar rechts 
buigt.  Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de 
zandweg.  Na 25 m gaat u R (pijl) over het 
bospad.  
 

5. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong, met 
afgezaagde boom in het midden, L (pijl).  Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing bij wkp 37 R (31) 
over de bosweg.  Na 150 m voorbij stuk gekapt 
bos gaat u L (pijl) over het pad. Steek de 
Boabelbeek over en volg het pad langs de 
afrastering. Bij het Gedenkbos gaat u R over de 
bosweg. (U verlaat hier de pijl). Na bijna 100 m gaat 
u L door het klaphek en volg het bospaadje.    **** 
U wandelt hier door een mooi stukje natuur. Aan 
de ongelijke 4-sprong bij wkp 31 gaat u RD (32).  
Neem nu het eerste zandpad R (pijl) omhoog 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 ga dan L (pijl) over 
de bosweg. Na 50 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing RD (pijl).  Na 50 m gaat u R (pijl) over het 
bospaadje.  Aan de bosweg gaat u L (pijl). Na 30 
m loopt u aan de 3-sprong RD (rr26). (U verlaat 
hier de pijl).  Negeer zijpaden. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD (pijl). Negeer zijpaden.  
 

6. Een eind verder gaat u R (pijl) over het bospad. 
Volg nu geruime tijd het leuke heuvelachtige 
paadje. Na bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing 
bij wkp 32 L (33) over de bosweg. Aan de kruising 
gaat u R over de zandweg met rechts het 
fietspad.  Aan de 3-sprong bij wkp 33 gaat u L 
(34) over de veldweg. Steek het beekje 
Rijnbroekerloop over en ga dan meteen R over 
het graspad langs de beek. 
 

(Als het gras te hoog staat, loop dan terug naar wkp 
33 en ga dan L over de zandweg. Ga dan verder bij 
**** in dit punt).   
 

Ga aan het eind R de brug over en ga dan L over 
de zandweg. **** Aan de kruising bij wkp 80 gaat 
u RD (Nieuwe Baan).  Negeer zijwegen. Na 400 m 
gaat u aan de T-splitsing L (Swolgenseweg). Ga 
dan meteen L (Spoorstraat). U komt weer bij 
Clevers Ijssalon, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of 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). 
 

 
Tegenover de het Ijssalon ligt de Onze-Lieve-Vrouw-Troosteres-der- Bedrukten kerk (1950). die u zeker even moet 
bezoeken. 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. Rechts van 
de kerk staat op een bakstenen sokkel een wit, natuurstenen Mariabeeld. Achter de kerk staat een beeldengroep, 
eveneens uit witte natuursteen gehouwen, voorstellende de H. Familie. Achter de kerk eindigt ook een 
kruiswegstatie die door het dorp gaat 
.  
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.   

 

 

 


