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hva?
Kombinert sykkel- 
og gåtur. Bading 
eller bærplukking.

når?
Hele 
sommerhalvåret. 
Passer som 
kveldstur.

hvor?
Hensmoen nord. 
10 km sykling fra 
Hønefoss, rusletur 
på 3 km.

Turtipset lages av 
Ringerikes Turistforening:

rt@ringerikes-
turistforening.no
www.ringtf.no

Per StubbrÅten
Ringerikes Turistforening

I mange folks bevissthet er Hensmoen 
kun et industriområde, men det er mye 

mer enn det – ikke minst et attraktivt 
turområde. 

Hensmoen er i utgangspunktet mindre 
enn Kilemoen og Eggemoen, og arealet re-
duseres også stadig på grunn av ny indus-
trietablering og uttak av grus. Enn så lenge 
kan vi nyte den gjenværende delen, og ek-
stra innbydende er stiene rundt Storetjern 
og Vesletjern.

ankomst med sykkel
Lettest kommer du deg til Hensmoen 

med bil, men mer hyggelig og miljøvennlig 
er det å sykle. 

Du velger en trasé med liten biltrafikk: 
Opp Hønengata til Hov Næringspark på 
gangsti, inn i lysløypa og opp på Børdals-
moen. 

Nå må du sneie innom riksveien før du 
kan ta inn til Hen. I det første krysset kjø-
rer du rett fram mot Heen Grustak og fort-
setter gjennom industrifeltet før du tar 
mot venstre, skiltet Hen Sand. 

Etter 150 meter tar det av en privat grus-
vei til venstre, Storetjernveien. Her kan du 
parkere sykkelen (eller bilen).

Nå tar du beina fatt bortover grusveien, 
og skrått foran deg ser du Storetjern mel-
lom trærne. I skråningen mot vannet er 
det rikelig med blåbær for ivrige plukkere.

Storetjern har verken bekkeinnløp eller 
utløp. Tjernet er egentlig en dødisgrop fra 
innlandsisens avsmeltninsgtid, og grunn-
vannsspeilet er identisk med overflaten på 
vannet.

Det går en koselig sti på østsiden av tjer-
net, og et par steder langs vannkanten er 
det fristende å ta pause. Siden Storetjern 
er drikkevannskilde, er det ulovlig å bade, 
campe og fiske her. 

Ved enden av vannet velger du den 
midterste stien som passerer en klopp til 

Idyllen på Hensmoen

hensmoen: Her det fullt mulig å ta seg en dukkert, men vær obs: Det er brådypt.

en sykkeltur unna: En perle. 
 kartskisse: statens kartverk

høyre, og stien fører deg opp på grusveien. 
Ta til venstre, og etter 50 m kan du se 

ned på det trolske Vesletjern. 

Bading i vesletjern 
I fint sommervær bør du benytte anled-

ningen til en dukkert. Det er bygd en solid 
treplatting som gjør det lett å komme ut i 
vannet, og de modige kan også stupe eller 
hoppe fra stupebrettet. 

Siden det er brådypt, må du være svøm-
medyktig for å bade her. 

Her ved vannkanten står også en av Be-
driftsidrettens «Ti på topp»-postkasser 
plassert.

Fra tiden før 2. verdenskrig, da Hen var 
et viktig industristed, var Vesletjern en 
yndet badeplass for ungdommen. De fore-
trakk å bade her framfor Ådalselva, der det 
var kaldt vann, strøm og tømmerfløting.

Du fortsetter nå rusleturen bortover 
grusveien et par hundre meter før du svin-
ger av til venstre inn på en bred skogssti/
vei. Denne fører deg tilbake til Storetjern, 
og strake veien til sykkelen eller bilen.

Hvis turen føltes for kort, er mulighete-
ne for en lengre tur til stede. Det går nem-
lig stier på kryss og tvers over hele Hens-
moen, og mulighetene for å gå seg bort er 
små. 
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