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Koselig rett utenfor stuedøra

nærtur: Oppenåsen kan gi store naturopplevelser selv om terrenget ligger rett utenfor stuedøra.
karsten lien

Ringerikes Turistforening

D

ette er en koselig familietur som passer
for alle aldre, du går på gode stier i
tildels åpen furuskog og over rabber inn til
Midttjern nord på åsen. Utgangspunktene
er nær byen, turen er særlig attraktiv i
bær-/soppsesongen. For de som bor i
Heradsbygda ligger terrenget rett utafor
stuedøra!
Turområdene i Oppenåsen kan nås både
fra de sentrale delene av Heradsbygda, fra
veien mellom Heradsbygda og Heggen,
samt fra Kilemoen.
Du kan parkere ved det nederste
vanntårnet i Heradsbygda, i Kremleveien
eller evt. ved Helgerud skole i helgene.
Åsen byr på turer av varierende lengde,
den lengste som er beskrevet nedenfor er
7–8 km lang.

vanntårnet
Du starter turen ved vanntårnet, og tar
stien opp på åsen bak bebyggelsen.
Åsryggen strekker seg innover i retning
nord/vest, og stien er god. Det er sporadisk
blåmerking, men denne merkinga er ikke
vedlikeholdt de siste åra.
Etter hvert kommer du opp på ryggens
høyeste punkt, ved trigonometrisk punkt
339 moh. Herfra er det fint utsyn nordover
mot Ådalen og vestover mot Holleia. Nå

skuer du virkelig storskogene. Når du
kommer til stikrysset, er det godt merka
både østover til Tutanrud og vestover i
retning Tjuenborgkoia. Du fortsetter stien
til venstre, nedover i hellende terreng til
Midttjern, 290 moh.
Den blåmerka stien er utgangspunktet
for å kunne gå «skauleis til fjells», noe som
er RTs motto. Det betyr at du kan fortsette
videre til Tjuenborgkoia, Høgfjell og
Vikerkoia.
Her kan du stoppe ved den flotta
gapahuken, som ble innviet i jula 2010.
Den ble forøvrig døpt Midttjernhuken.
Veme 4H har satt den opp, og byggmester
for det hele var Ola Tufte. Nå kan gapahuken brukes av turgåere, og den er et
særdeles koselig sted å nyte nistepakka.
Men vis hensyn og forlat plassen uten å
legge igjen søppel. Skriv gjerne navnet ditt
i boka som ligger i kassa inne i gapahuken,
før du forlater stedet.

Mot Gørrputten
Følg så stien videre mot Gørrputten og sti
på vestsida av Oppenåsen som ender opp
nede ved Enga, ved veien fra Heradsbygda
mot Heggen. Nå må du følge bilveien
tilbake til Heradsbygda og bilparkeringa,
det er ca. 1 km. på vei. Eventuelt kan turen
tilbake legges samme vei som du gikk
innover.

hva?

Tur inn til
gapahuken
ved Midttjern.
Totalt 7–8 km fra
Heradsbygda, tar
3-4 timer. Passer
for alle.

når?

Hele året, både til
fots og muligheter
for sykkel. Fine
skiløyper om
vinteren.

hvor?

Fra Heradsbygda,
Enga,
Nøklebytoppen
(Mobakken)
eller Kilemoen
(Tutanrud).
Kart: Turkart
Holleia-Krokskogen.
Turtipset lages av
Ringerikes Turistforening:
rt@ringerikesturtistforening
www.ringtf.no

En annen mulighet du har for å gå inn til
Midttjern, er å starte ved Enga nevnt over.
Det finnes parkering på motsatt side av
Ringerike hundesenter.
Videre kan du starte på Nøklebytoppen,
eller Mobakken som mange kaller stedet.
Her kan du følge traktorveien oppover,
holde til høyre og fortsette til du ser
blåmerker langs stien. Da er det kort vei
opp til Midttjern. Visste du at Mobakken
egentlig er den vesle bakken når du
kommer fra Hønefoss og skal til Nøklebytoppen? Bakken på den andre sida heter
Nøklebybakken.
Den siste muligheten for å komme deg
til Midttjern er å starte nord på Kilemoen, i
nærheten av Tutanrud. Her følger du
blåmerka sti forbi den flotte steinbrua,
krysser ei høyspentlinje og så er du ved det
samme stikrysset som er beskrevet i
hovedturen. Da er det kort vei ned til
Midttjern.
Oppenåsen er et bynært eldorado, og er
du glad i å høste av naturens gaver, så regn
med fangst av både sopp og bær om
høsten.
Heradsbygda Idrettslag kjører opp
skiløyper her i vintersesongen, så her har
du muligheter til helårsaktiviteter! Du kan
gå inn på Heradsbygda Idrettslags nettsider og finne løypekartet der.
God tur!

