Route 4: Historische wandelroute
Afstand: 3,8 kilometer

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 4: Historische wandelroute
Afstand: 3,8 kilometer
1. Haal de route bij Albert Heijn Nuland. Loop naar De Meent en vanuit
daar richting de Duyn en Daelseweg en ga hier rechts in
2. Loop door tot de T- splitsing met de Elzenstraat en ga hier links in
Vervolg je weg over de Duyn en Daelseweg
3. Loop voorbij de hoofdingang van het Jozefoord en ga de
eerstvolgende mogelijkheid rechtsaf (zie afbeelding 2). Dit is de inrit
van de dienstingang (De ruïne is te zien tussen de bomen aan de
rechterkant van de oprit (zie afbeelding 2)
4. Loop de uitrit uit, ga rechtsaf en neem de eerste afslag mogelijk naar
links. Deze straat heet Heiweg
5. Aan het einde van deze weg staat het monument Heiweg (Zie
afbeelding 3). U loopt op de rug van het monument af, deze ziet u in
eerste instantie misschien over het hoofd
6. Vanaf het monument teruglopen richting centrum, over de
Dorpstraat. Als u naar de hoofdweg toe loopt vanaf het monument
linksaf
7. Loop door naar de Pelgrimstraat en ga hier rechts in
8. Vervolgens de eerste straat links inslaan naar de Schoolstraat. Weg
rechtdoor blijven aanhouden en de Sint Janstraat af lopen
9. Aan het einde van deze straat rechts en meteen links. U ziet hier een
blauw bord met 22. Dit is de oprit van het gildeterrein (zie afbeelding
4)
10. Loop vanuit het gildeterrein de Hazenkamp voorbij en loop de
Kloosterstraat uit. Aan het einde van deze straat rechts af slaan naar
de Kerkstraat.
11. Ga de laatste straat voor het spoor rechts in. Dit is de Singel (zie
afbeelding 5). Bij het huis voor de bocht aan het einde van de straat
staat een WO II bordje. (Foto onder is de straat vanuit de bocht)
12. Loop de straat uit en neem dezelfde weg terug als u die eerder ook
gelopen hebt over de Kerkstraat. Deze weg uitlopen tot u weer bij de
Albert Heijn bent
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