
 
Route 3: Ommetje Lage Kant 
Afstand: 7,5 kilometer  
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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 

 

  

 

 

 

Startpunt: Albert 

Heijn Nuland, 

Kerkstraat 8 
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Route 3: Ommetje Lage Kant 
Afstand: 7,5 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Albert Heijn Nuland, Kerstraat 8 

2. U loopt alsmaar rechtdoor tot het kruispunt, u kunt hier kiezen voor 

route 1 of route 2. Dit is de uitleg van route 2 

3. Loop rechtdoor over het spoor; volg deze weg rechtdoor  

4. Volg deze weg tot aan het kruispunt. Daar gaat u bij de kruisstraat 

naar links toe; vervolg de weg weer rechtdoor 

5. Ga links Heeseind op, u ziet aan uw rechterkant een boerderij 

6. U komt uiteindelijk uit bij het spoor, deze steekt u weer over en zo 

loopt u weer naar het kruispunt waar u gestart bent met route 2 

7. Ga bij dit kruispunt linksaf 

8. Loop het fietspad af; op een gegeven moment ziet u weer een  

paaltje aan uw linkerhand. Loop hier rechts door het hekje naar een 

bospad toe en blijf dit pad volgen tot u aan de andere kant 

weer bij een hekje komt, hier gaat u weer doorheen. Als u over dit 

bospad loopt komt u overal bankjes tegen waar u even kunt genieten 

van het uitzicht. Er staan verschillende borden die iets vertellen over 

de geschiedenis van Nuland 

9. Na het hekje aan het einde van het bospad loopt u een stukje recht- 

door over een soort parkeerterrein; ga hierna links af 

10. Op een gegeven moment komt u bij een kruispunt, hier vervolgt u de 

weg naar links door de Zandstraat. Loop hier aan de linkerkant zodat u 

de volgende borden niet mist (zie afbeelding 2) 

11. U komt een paaltje tegen met de wijzer naar rechts, hier loopt u het 

pad in richting de Papendijk. Dit kunt u herkennen aan het bord 

‘bestemmingsverkeer uitgezonderd’ 

12. Ga aan het einde van dit pad rechtsaf en vervolg de weg rechtdoor 

13. U gaat hier over de drempel en naar links. Aan het einde gaat u weer 

naar rechts 

14. Op een gegeven moment komt u bij een rotonde uit, ga hier rechts de straat in 

15. Loop na de afslag deze weg uit; u komt uiteindelijk weer uit bij de Albert Heijn 

 
  
 


