Route 5: Kunstroute Nuland
Afstand: 5 kilometer

Bron: www.afstandmeten.nl

Hebt u vragen over de wandelingen?
Neem contact op met Nico van Nuland, Combinatiefunctionaris Rosmalen/Nuland/Vinkel
Nico@dorpsraadnuland.nl of 06-53 39 48 51

\Route 5: Kunstroute Nuland
Afstand: 5 kilometer
Start: Prins Bernardplein
1. Alle kunstobjecten zijn op de kaart aangegeven met een ster.
2. U start op het Prins Bernhardplein, hier vind u “Het Anker” en “Social
sofa”.
3. U begint de route met het volgen van de Dorpstraat richting de snelweg,
niet richting de Albert Heijn
4. Voor bij het plein, bij de afslag naar de Duyn en Daelseweg (Zie
afbeelding 1), staat aan uw linkerhand het nieuwste kunstwerk van
Nuland “Dinzulan”!
5. Vervolgens blijft u deze weg volgen tot u voorbij een groot geel huis komt (Zie afbeelding 2). Na dit
huis ligt een veldje. Hier vind u het Herdenkingsmonument en “Beerse Overlaat”
6. Als u de Dorpstraat u langer volgt ziet u aan uw linkerhand “Kruis met
bootje” van Marinus Verstappen. Deze staat op steenworp afstand van
het Herdenkingsmonument.
7. Na het bootje loopt u terug naar het herdenkingsmonument en volgt
deze weg. Deze heet de Heiweg.
8. Aan het einde van de Heiweg gaat u rechts af. U loopt nu voorbij het
sportpark en nadert Jozefoord
9. U ziet aan uw linkerhand de ingang van het Jozefoord, ga hier doorheen
en loop de kloostertuin in.
10. Loop de oprit van het Jozefoord weer af en ga links af, blijf de weg volgen en ga rechts met de bocht
mee
11. Aan het einde van deze weg gaat u rechts af en ziet u het Prinsbernhardplein weer. Loop hier voorbij
en vervolg de route voorbij de Albert Heijn
12. Op de hoek Duijnbergenstraat / Kerkstraat staat “het beeld van
Hubertus” (Zie afbeelding 3, linker straat)
13. Ga vervolgens de weg rechts in (Zie afbeelding 3, straat naar rechts), dit
is de Kloosterstraat. Aan uw linkerhand ziet u het Martinushuis, hier vindt
u het “Martinusbeeld”
14. Loop terug naar de Dorpstraat en ga rechts af om de weg te vervolgen
naar de kerk. Bij de kerk kunt u genieten van “de Gebrandschilderde
ramen van de kerk” (Zie afbeelding 4, pijl rechts)
15. Aan de andere kant van de kerk staat het buitenkapel met “het
Mariabeeld” ” (Zie afbeelding 4, pijl links)
16. Terug op de Dorpstraat vervolgt u weer de weg en blijft u deze volgen tot
over het spoor en net voor de Nulandsestraat
17. Hier staat het “Keltisch kruis” met toelichting van de Polderkerk en
Schutskooi. Ook staat hier een “Kruis met bootje”
18. Na dit laatste kunstobject kunt u dezelfde weg terug volgen richting het
Prins Bernhardplein

