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G

lem novembertåka og ta
deg en frisk rundtur på våre
tre bynære furumoer. Det gir
deg garantert mer energi. Her
kan du vandre på joggesko, selv
etter langvarig regn, og
utsikten vil faktisk overraske
deg.

Børdalsmoen
Parker på den opparbeidede
plassen der veien til Treklyngen tar av fra E16. Velg den
breie stien rett fram (sydover).
Børdalsmoen har flotte stier og
er et yndet område for turfolk
og trimmere, men i stedet for å
gå flere runder på moen er det
mer gøy med en variert tur.
Før det siste huset på venstre
side dreier du ned mot riksveien og krysser den. Følg nå
grusveien i retning Almemoen.
På venstre side før stigningen
ligger Nærstadmarka, et kraftig
leirravinert skogsområde som
egner seg dårlig for turgåing.
Bakenfor jordene troner
Nærstad gård på en liten
høyde. Gården har en spesiell
status på Ringerike, for her
overnattet kong Olav under NM
på skøyter i 1960. Nærstad er
en gammel storgård, nevnt i
flere diplomer etter reforma-

hvA?

Rundtur om våre
nærmeste furumoer,
ca. 5 km – 2 timer,
inkludert pauser.

når?

Bare snø som
begrenser
framkommeligheten.

hvor?

Nærområdene til
Hønefoss nord.
Turtipset lages av Ringerikes
Turistforening.

rt@ringerikesturistforening.no

sjonen. I dag har gården dyrket
innmark på nesten 500 da og
4000 da produktiv skog.
Christian P. Mathiesen overtok
gården i 1978.

Almemoen
Området lå under Almegårdene
før det ble overdratt til Tronrud
Eiendom AS. Utbyggingsområdet har et areal på ca. 250 da
som er regulert til boliger. Når
feltet blir ferdig utbygd, vil det
utgjøre til sammen 250 boliger
– nesten en liten bydel.
Byggegrunnen er sand, som
igjen hviler på leire. At leire er
en troløs venn, har enkelte som
har gravd i skråningen, fått
erfare. Saken er jo at saltpartiklene i den marine leira kan
vaskes ut, og da skifter leira
konsistens til kvikkleire.
Utbyggeren har bevart stien
rundt moen, så når du kommer
opp på platået tar du stien/
grustrasèen til venstre.
I det nordvestre hjørnet er
det fin utsikt nordover mot
Nærstad og Eggemoen (se
bilde). Stien fortsetter på
utsiden av de private eiendommene, og hvis du er interessert
i hus og hager, er det mye å titte
på. Langs kanten er en del
prektig furuskog bevart, og der
det er blandingsskog, høres
kvitrende fugleliv.
Fra østsiden av moen er det
flott utsikt mot Haugsbygd og
Ringkollen. Stien rundt moen
ender i ei trapp ned til gangstien langs Almemo-veien.
Noen svinger lenger nede lå i
sin tid hoppbakken til Fossekallen IL, kalt Arnebakken.
Bakken vendte østover og
endte på Rua-jordet. Da ny
høyspentledning ble satt opp i
1957, måtte bakken nedlegges.
Tre nye bakker, Fossekall-bakkene, ble nå bygd der hvor
bilveien i dag svinger opp mot
Almemoen.
Når du nærmer deg E16, ser
du gangtunnelen. Her skal du
skal dukke under E16 og
fortsette på en liten grusvei inn
i terrenget. Veien er et resultat
av fjernvarmerørene til Vardar
Varme AS som via Hov Ungdomsskole krysser under
riksveien til boligene på

tur: Rett utenfor Hønefoss sentrum ligger Almemoen, Børdalsmoen og Kringlemoen. Disse moene byr
på flotte turopplevelser.
kArt: stAtens kArtverk
Almemoen. Der den korte
grusveien slutter, tar du stien
rett fram på den lille leirryggen.
Litt andpusten når du en ny
tverrgående leirrygg hvor du
kan se ned på Hov Ungdomsskole. Den velgåtte stien til
høyre fører deg opp på Kringlemoen.

kringlemoen
Kringlemoen er en liten mo
med bratte sider. Stien rundt
moen måler ca. 850 m, og tvers
over moen går høyspentledningen.
Der du kom opp, lå det for
noen ti-år siden en tennisbane
som er i ferd med å gro igjen.
Lenger fram finner du gapahuken ”Stubben” som er finansiert av gavemidler fra næringslivet på Ringerike. Ta en av

utsikt: Nærstad gård sett fra Almemoen. foto: Per stuBBrAAten
stiene over sletta, passer
kraftledningen og følg stien
ned bakken og opp lysløypa,
hele tiden parallelt med
høyspenten.
Under kraftledningen vokser
det enormt med villbringebær.
Litt ulendt å plukke, men store

bær. Oppe på den asfalterte
ryggen tar du til høyre, og etter
50 m velger du igjen høyre.
Stien leder deg opp på
Børdalsmoen. For variasjonens
skyld bør du gå til venstre og
rundt moen tilbake til bilen.
God tur!

