
                                                                            

       

      
Wandeling in en rond het dorp Tuil 
 
Inleiding 
Rondje Tuil is een wandelroute van ruim 4 km in en rondom het dorp Tuil en langs de 
voor het rivierenland zo kenmerkende elementen als boomgaard, wiel en griend.  
Via QR-codes op verschillende punten langs de route is aan de hand van oude 
afbeeldingen te zien hoe het er op die plaats vroeger uitzag en kan informatie over de 
omgeving verkregen worden. 
 
De route loopt voor een deel over het privé terrein van chrysantenkwekerij Sensation 
en Fruitbedrijf Leeuwis. Wij zijn erg blij dat zij hun percelen open willen stellen voor 
wandelaars. 
De privé terreinen zijn alleen toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 
Honden zijn welkom maar moeten aangelijnd worden.  
Het maken van open vuur of barbecueën is op deze terreinen niet toegestaan. 
 
Een deel van de route loopt over grasland en houtsnipperpaden, het kan een beetje 
modderig en drassig zijn. Het is dan ook aan te raden het schoeisel hierop aan te 
passen. In periodes met hoogwater is de griend alleen met laarzen te belopen. 
Het pad is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens. 
 
Markering van de route  
Markeringen en QR-codes treft u aan  op routepaaltjes, lantaarnpalen en soms op 
bomen.  Het pad is in twee richtingen bewegwijzerd met oranje pijlen. Deze 
beschrijving is voor één richting gemaakt. 
 
Startpunt 
Het startpunt is bij de nieuwe dorpspomp, Langstraat 10, 4176 BD Tuil.  
 
Blokkade op de route? Markering verdwenen? Meld het ons! info@rondjetuil.nl 
 
Veel wandelplezier! 

 
Routebeschrijving 
 
• Loop vanaf de dorpspomp in noordelijke richting (van de rivier af). 

Op de lantaarnpaal rechts vindt u een QR-code. 
 
1. QR-info: De Langstraat  
 

• Ga op de de T-splitsing linksaf naar de Melssinghdreef. 

 
 
2. QR-info: Hoezo 'dreef'? - op lantaarnpaal  tegenover 
     huisnummer 6A. 
 

• Voorbij huisnummer 3A het graspad op. Aan het eind daarvan de route over 
asfaltweg vervolgen. 

 
 

• Op de T-splitsing rechts afslaan naar de Bouwing. 

 
 
3. QR-inf: Kasteel Den Esch - op routepaal. 

 

• Voorbij hortensiakwekerij Dordmond, huisnummer 5, links het bruggetje 
over. 

 
 
U komt nu op privéterrein. Dit deel van het pad is alleen toegankelijk van 
zonsopgang tot zonsondergang. Honden zijn welkom, maar moeten aan de 
lijn. 

 



                                                                            

       

• Na het bruggetje rechtdoor lopen tot aan het wiel De Est. 

 
 

• Bij het wiel rechtsaf en het pad verder volgen. 

  
 
4. QR-info: Wiel de De Est - op routepaal 
 

• Na de brug rechtsaf. 

 
 

 Links van het pad staat een bankje waar u in alle rust van de  omgeving kunt 
 genieten. 
  

• Volg het pad, houd zoveel mogelijk rechts.  
De volgende brug oversteken. 

 
 
5. QR-info: Duurzame peren - op routepaal 

 

• Loop rechtdoor tot de volgende brug. Daar rechtsaf de griend in. 

 
 
6. QR-info: Wat is een griend? - op routepaal 

 

• Bij een splitsing links aanhouden. Blijf het pad door de griend volgen tot 
detraptreden. 
Neem de traptreden omhoog. Dan linksaf. 

 
 
 

• Volg het pad rond de Tuilse put tot een asfaltweg. Daar schuin oversteken, 
de balk over en weer een graspad op. 

 
7. QR-info: Tuilse Put   -  op routepaal                     

                       

•  Aan het eind van het graspad rechtsaf de asfaltweg, St. Antoniestraat, op 

 
8. QR-info: Droge voeten - op routepaal 
 

• De St. Antoniestraat blijven volgen tot in het dorp. 
Bij de splitsing met de Langstraat op de St. Antoniestraat blijven (links 
aanhouden). 

 
9. QR-info: Antoniestraat - oorlogsdrama - op routepaal 
 
10. QR-info: Het pleintje - op lantaarnpaal  

 

• Op de driesprong rechts aanhouden en direct rechtsaf, de Kruisstraat in. 

 
 

• Aan het eind van de straat rechtsaf. 

 
11. QR-info: Tuil moet wijken - op routepaal  
 

• U bent weer bij het startpunt aangekomen. 
  
Het loont de moeite om hier even linksaf de dijk op te lopen. U hebt daar een 
mooi uitzicht over de uiterwaard en de rivier. 



                                                                            

       

   Routekaart Rondje Tuil 
 

 
             


