
 
Route 2: Ommetje Nulandse Hei   
Afstand: 7,5 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 

 

  

 

Startpunt: Albert 

Heijn Nuland, 

Kerkstraat 8 

mailto:t.stroosnijder@sportalliantierosmalen.nl


 
Route 2: Ommetje Nulandse Hei   
Afstand: 7,5 kilometer 

1. Vertrek vanuit Albert Heijn Nuland, Kerstraat 8 

2. Rechtdoor blijven lopen richting trein spoor. De straat voor het spoor gaat u links af 

3. Straat uitlopen en weg vervolgen over het fietspad. U ziet aan uw rechterkant weer 

een bordje met ommetje. Hier gaat u links het weiland in via de zijkant 

4. Volg het zandpad en ga op het linker pad van het veld lopen (zie afbeelding 1) 

5. Bij het verharde pad rechts in gaan, aan uw rechterkant ziet u een vennetje (zie 

afbeelding 2)  

6. Dit pad volgen met de bocht mee langs het witte huis (niet het bospad 

op) 

7. U ziet een t-splitsing met het straatbord Heuvelstraat. Hier rechts in gaan 

8. Bij de Bergstraat rechts in gaan. De weg heeft F59 op de grond staan. 

9. Halverwege de weg ziet u aan uw linkerkant weer een ‘ommetje bord’ 

naast een lantaarnpaal. Ga hier links het bos in (zie afbeelding 3) 

10. Bij een kruising van bospaden moet u linksaf 

11. Pad volgen in de bocht naar links 

12. Rechtdoor tot u het volgende paaltje ziet, hier links afslaan  

13. Bij de splitsing op het bospad rechtsaf en weg vervolgen over het asfalt 

14. Nadat u een wit huis heeft gepasseerd, links afslaan 

15. Loop rechtdoor tot u het bord Bergstraat ziet. Hier rechts in gaan 

16. Rechtdoor blijven lopen tot u drie paaltjes tegenkomt die een bospad 

inleiden. U moet hier door een ijzeren poort om in het bos te kunnen 

17. Dit pad rechtdoor blijven volgen bij het eerste kruispunt na ong. 100m in 

het bos Bij het tweede kruispunt links afslaan  

18. U ziet weer een ijzeren poort. Hier doorheen en gelijk rechtsaf (zie 

afbeelding 4) 

19. U ziet een bouwwerk (zie afbeelding 4), hierna links afslaan en richting 

fietspad lopen. Bij fietspad links afslaan en weg vervolgen 

20. U komt aan uw linkerkant een paaltje met een pijl naar links tegen. 

Herkenningspunt is het straatbord met Bergstraat 

21. Na de weilanden aan uw rechterhand, rechts afslaan. Rechtdoor tot u bij 

een autoweg aankomt. Hier oversteken, rechts afslaan en weg vervolgen 

langs de Duyn en Daelseweg. U loopt via deze 

weg Nuland uit  

22. Oversteken als u bij de autoweg aankomt en 

weg vervolgen via de lap gras langs de autoweg. 

Niet via het fietspad, deze gaat onder de 

snelweg door 

23. Voor de rotonde links afslaan (zie afbeelding 5) 

via de Bendelssteeg 

24. Aan het einde van dit pad links in gaan. De volgende weg de kinderboerderij 

25. Terrein van de kinderboerderij aflopen en rechts afslaan 

26. Weg volgen tot u bij een splitsing komt. Hier de Duyn en Daelseweg volgen 

27. Aan het einde van deze weg is weer een splitsing. Deze links nemen via de Dorpsstraat en u 

komt weer bij de Albert Heijn 

 

 

Afbeelding 2 

Afbeelding 3 

Afbeelding 1 


