DE TONGERSE OM oftewel TONGELRE
BUITENOM
9,4 km

(WE HEBBEN DE ROUTE IN VIER VORMEN: MET EN ZONDER 'T OMMETJE ERIN EN
AL DAN NIET INGEKORT)
(de cursief geschreven informatie krijg je extra om te weten waar je zoal loopt)

CA 9,4 KM (ZONDER 'T OMMETJE EN INGEKORT)
( RI = richting; RD = rechtdoor; RA = rechtsaf; LA = linksaf; RAH = rechts aanhouden; LAH =
is links aanhouden; SPL = splitsing; KR = kruising; VKL = verkeerslicht)

1. Start bij de notenboom op het terras RI fietsenstalling, op fietspad RA, na bocht naar links
RA op fietspad (links huizen, rechts het kasteelbos).
2. Einde fietspad RD op zandpad achter hondenuitlaat (links), bij weg (altijd voorzichtig!)
oversteken, spooroverweg over en LA (Hofstraat).
3. Einde Hofstraat via Ciskapad RD over weg en pad/fietspad langs spoor blijven volgen.
4. Vlak voor 1e hoogspanningskabels RA oversteken en pad in (de natuur in!), pad RD volgen
tot half verhard pad en dat LA volgen.
5. Asfaltweg oversteken en RD.
(Hier kom je in de Urkhovense Akkers, heringericht in 2006 met wandelpaden,
amfibiepoelen, hondenuitlaatterrein en variabele begroeiing).
6. Na 1e struikenrij (voor wijzerpaaltje) LA op kruising veldpaden, einde pad LA op fietspad,
vervolgens einde fietspad RA (= Collseweg).
(Bij punt 6 is de verkorting op de route begonnen; de onverkorte route gaat RA op kruising
veldpaden).
7. 1e Weg LA (Molendijk).
(Even voordat je LA gaat kun je rechts een pad in naar de Collse Watermolen, een van de
mooiste plekjes van Tongelre!).
8. Spooroverweg oversteken (Molendijk wordt Loostraat), na huisnummer 9 RA op zandpad,
wordt asfalt pad en daar RD (dit is het Daan Roosegaarde-Vincent van Goghpad dat 's
avonds in het asfalt oplicht!!).
9. Pad (door het gebied De Loovelden) blijven volgen tot VKL. (er staan herinneringsbomen
links en rechts van het pad). RA

Versie voorjaar 2016, 9,4 km

DE TONGERSE OM oftewel TONGELRE
BUITENOM
9,4 km

10. Bij VKL de grote weg (Eisenhowerlaan )oversteken en RD; na huisnummer 29 LA
oversteken en pad in.
(Je loopt nu De Bogten in; het gebied strekte zich tot rond 1965 uit van 't Hofke tot het
Eckartse Bos waar je nu heen loopt).
11. Op splitsing RAH (negeer smalle pad L), 1e pad LAH (aan de linkerkant verschijnt het
Gildeterrein van het eeuwenoude Sint Martinusgilde Tongelre).
12. Bij KR ga je RD, (rechts ligt het vaak zeer natte maar mooie gebied waar de Kleine
Dommel en de Dommel samenvloeien; reeën te zien!).
13. Bij waterduiker RD en 1e pad (bij gele pijl op ijzeren paal) LA.
(Zou je bij 13 het pad RD uitlopen en einde pad RA gaan dan kom je over de Dommelbrug op
het terrein van Eckartdal. Ook een mooi stukje richting Kasteel Eckart; er is ook een
herberg!).
14. Einde pad RA, bij kruising RD, einde pad LA, einde pad RA (Aalbersepad).
15. Weg (Oldenbarneveltlaan) oversteken en RD op pad. (Hier betreed je het gebied De
Karpen, door de mens aangelegd maar niettemin mooie natuur!).
16. Pad over asfaltweg heen RD vervolgen tot de Karpendonkse Plas; daar LA. (diverse
eenden, futen, ganzen, zwanen op het water rechts te bewonderen).
17. Pad langs Plas volgen tot driesprong van paden; daar het middelste pad (licht omhoog)
RD nemen en volgen.
18. Weg (Javalaan) oversteken en RA, voor kruispunt met VKL ga je LA. (Links van je is het
zwembad De IJzeren Man).
19. Bij splitsing paden RAH naar beneden en RA tunnel door. (Beneden kom je in de Berenkuil
waar je de beroemd geworden graffiti kunt bewonderen).
20. Vanuit de Berenkuil de eerste weg LA, door tunnel omhoog en voetpad naast weg
(Celebeslaan) RD volgen. (Tegenover het Lorentz Casimir Lyceum de Lorentzvijver die
onderdeel uitmaakt van de in ere herstelde Karpendonkse Loop)
21. Na Lorentz 1e pad (eikenlaan) RA en vervolgens 1e pad LA (het kasteelpark in).
22. In kasteelpark de blauwe pijltjesroute volgen tot einde wandeling bij Wasvenboerderij
(daar wordt de zelf gebrande koffie vers voor je gezet).

Wij hopen dat je prettig gewandeld hebt en we zien je graag weer terug bij 't
Wasven.
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De route is ook als gpx-bestand te downloaden vanaf
http://www.wasven.nl/groendomein/wandel__en_fietsroutes/
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