
 

 

Routewijziging 

Etappe Vierlingsbeek - Swolgen 

Kaart 25, blz 101 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte: 

Extra lengte:  

 11-10-2016 
 Ja 
 Nee 
 4 km 
 0,8 km 

De route tussen Meerlo en Swolgen is aangepast en verloopt nu langs de Grote 

Moolenbeek en via Tienray naar Swolgen, waardoor de route nu merendeels onverhard is 

geworden. 

Richting Noord - Zuid 

kaart 25, blz 101, regel 7 
Deze uitlopen tot vlak voor het einde waar u linksaf Hogenbos inslaat. Eerste rechts, Beekveld. Vervolgens scherp 
rechts en verkeersweg oversteken. Zandweg rechtdoor, Elshout. Voor brug linksaf, graspad langs beek. Aflopen, door 
een bosje en over de brug tot einde op een asfaltweg. Deze rechtdoor gaand opgaan. Eerste links, Burg. van den 
Berghlaan. Op kruising in Tienray rechtdoor, Swolgenseweg, direct daarna rechtsaf, Nieuwe Baan en deze aflopen tot 
de rand van Tienray. Daar, direct na een brug, linksaf een bospad nemen. Op splitsing rechts. Op splitsing na een klim 
links. Hoofdpad volgen met een aantal slingers tot einde bij een ijzeren hekje voor een akker. Hier even rechts en dan 
schuin linksaf, de akker links houden. Dit geheel aflopen. Aan de rand van de bebouwing links, Parkweg. Deze volgen 
tot een kruising met een asfaltweg in Swolgen. Hier linksaf en aan het einde weer rechts tot bij de kerk. Einde etappe. 
Lees nu verder bij kaart 26. 

Richting Zuid - Noord 

kaart 25, blz 101, regel 1 
Vanaf de kerk in Swolgen in westelijke richting de hoofdweg volgen richting Tienray. Eerste links, Bosweg. Op de 
kruising rechtsaf Kerkveld, later Parkweg. Swolgen uitlopen. Op splitsing rechts. Uitlopen tot einde op zandweg. Iets 
naar rechts een bospad inslaan achter een ijzeren hekje. Het gaat slingeren. Hoofdpad steeds volgen. Op splitsing na 
klim rechts, nog iets verder omhoog. Pad volgen tot einde aan de rand van Tienray. Rechtsaf, Nieuwe Baan. Einde 
linksaf, Swolgenseweg. Op kruising rechtdoor, Burg. van den Berghlaan. Einde rechts. Tegenover huisnr. 17, rechts 
een graspad langs een beek volgen. Over de brug gaan en door een bosje, vervolgens graspad langs de beek. 
Grindweg kruisen. Bij volgende kruising rechts, zandweg. Verkeersweg schuin naar rechts oversteken, Beekveld. Einde 
links en dan aan het einde weer links. Aan het einde aan de rand van Meerlo rechtsaf gaan.   
Lees nu verder bij regel 7. 
 

 


