Route 1: Speeltuinroute
Afstand: 4 kilometer

Startpunt: Albert
Heijn Nuland,
Kerkstraat 8

Bron: www.afstandmeten.nl

Hebt u vragen over de wandelingen?
Neem contact op met Tom Stroosnijder, Combinatiefunctionaris Rosmalen/Nuland/Vinkel
t.stroosnijder@sportalliantierosmalen.nl of 06 24 91 32 05

Route 1: Speeltuinroute
Afstand: 4 kilometer
1. Start bij Albert Heijn Nuland, Kerkstraat 8
2. Ga linksaf bij de Duinbergenstraat, vervolgens komt u een speeltuin tegen
aan uw rechterhand. Ga hier links in bij de Nieuwe Putstraat
3. Loop rechtdoor tot u niet verder kan en ga vervolgens bij de T-splitsing
rechts de Hoekstraat in
4. Aan het einde van weg gaat u bij de T-splitsing weer linksaf en meteen gaat
u rechtsaf de Heuvelstraat in
Afbeelding 1
5. Vervolgens gaat u de eerste straat links de Marie Trompstraat in en aan het
einde van deze straat bij de T-splitsing gaat u rechtsaf de Duijn en
Daelseweg in. Let hier op met oversteken; erg onoverzichtelijke weg!
6. U gaat de eerste straat links in. Dit blijft de Duijn en Daelseweg
7. Ga vervolgens linksaf voor het bordje Tot ziens! Houdoe! van Dorpsraad
Nuland. Vervolg hier uw weg rechtdoor en blijf dit volgen tot u een hek
tegenkomt, vervolg uw weg over een stuk asfalt. U ziet aan uw linkerhand
speeltuin ’t Heike. (zie afbeelding 1 en 2) Vervolg uw weg tot u bij een
Afbeelding 2
hekje komt
8. Na dit hekje komt u uit op de Heiweg, ga hier linksaf
9. Aan het einde van de straat komt uw weer bij een T-splitsing en daar gaat u
rechts af de Hoogstraat in
10. U gaat vervolgens links af bij de Molenstraat, loop hier een stukje rechtdoor
en ga dan de volgende straat de Egge ook linksaf
11. U loopt nu richting de speeltuin en ga hier rechtdoor. U loopt langs de
speeltuin rechtdoor richting de Pelgrimstraat
12. Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf en ga vervolgens linksaf de Haverstraat in
13. U gaat vervolgens de eerste straat rechts de Vlasakker in, daarna gaat u
Afbeelding 3
links af de Tarwe akker in. U komt aan uw linkerhand een speeltuin tegen.
14. Loop langs de speeltuin af en ga links de Rogge akker in, vervolgens gaat u rechtsaf de Haverstraat in
15. Ga hier links af de Zandstraat in. Let op met oversteken; erg drukke weg!
16. Op een gegeven moment kunt u rechtsaf de Zomerdijk in en vervolg de weg rechtdoor tot aan de
speeltuin. U zult zien dat u hier weer door een hekje moet om bij de speeltuin te komen
17. Bij de speeltuin loopt u recht door over het voetbalveldje en kunt u links tussen twee heggen een
heuvel over (zie afbeelding 3)
18. Als u over de heuvel bent gelopen kunt u onderaan links ingaan. Op een gegeven moment kunt u
weer links door een zigzag hekje heen, ga hier in
19. Loop door tot het eind van dit pad, deze gaat tussen de huizen door en ga vervolgens rechtsaf Afbeelding 4
20. Vervolgens volgt u de weg alsmaar rechtdoor tot aan een T-splitsing en daar gaat u linksaf de
Ijzerkampstraat in
21. Op een gegeven moment komt u bij een soort kruising waar u weer bij de Zandstraat uitkomt en hier
gaat u rechtsaf
22. Volg deze weg tot u weer bij het Prins Bernhardplein uit komt en heeft u de route voldaan!

