
 
 

Route: 1 
Afstand: 5,2 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit de parkeerplaats van v.v. OJC Rosmalen, Laaghemaal 38  

2. Wanneer u met uw rug naar het clubhuis van OJC staat kunt u helemaal links de 

parkeerplaats verlaten en bij een zebrapad de Laaghemaal oversteken. 

3. Steek over en ga links af de Bundersteeg in 

4. Ga rechtsaf De Doorsteek in 

5. Ga de vijfde rechts: de Max Euwestraat in 

6. Linksaf de Jaap Edenstraat in. Loop deze met de bocht mee naar rechts. 

7. Rechstaf de Abe Lenstrasingel in 

8. Links af over het bruggetje 

9. Over het bruggetje direct naar links de Oosteinderweg in 

10. U loopt met de weg mee naar links en gaat een bruggetje met witte ijzeren leuningen over 

11. Na dit bruggetje gaat u gelijk rechts en weer rechts: een klein houten bruggetje over en een 

fietspad op. Dit is de Garstlandweg. Deze gaat over in de Brasemborch 

12. Deze Brasemweg buigt iets naar links. U loopt rechtdoor langs het water tot u weer bij een 

brug komt. U gaat hier linksaf het Oosterpad/fietspad op. 

13. In de bocht naar links gaat u rechtdoor. Het fietspad heet dan Leyborch. 

14. Steek de Dommelborch over en blijf op het fietspad 

15. Bij een parkeerplaats met heggetjes gaat u links af 

16. Ga met de bocht mee naar rechts: de Dommelborch in 

17. Ga bij “hekjes” naar links 

18. Steek het water over en vervolg uw weg naar rechts. U loopt nu op het Zuiderpad en u gaat 

onder de Rodenborchweg door 

19. Op het kruispunt gaat u naar rechts de Nieuwendijk in 

20. Bij een Y splitsing houdt u links aan 

21. U steekt de Annenburgweg over 

22. U steekt via de brug de Laaghemaal over en gaat direct naar links: dit pad slingert een beetje 

langs de tennisbanen en de honkbalvelden 

23. U gaat rechtsaf het Rietpad in. U hebt de honkbalvelden aan uw rechterhand 

24. U vervolgt het pad helemaal en gaat met de bocht mee naar rechts 

25. Op T-splitsing gaat u linksaf, steekt het Hooghemaal en het water over en loopt rechtdoor 

26. Op T-splitsing gaat u rechtaf het Hovenpad in 

27. U steekt de Crescendoweg en de Vlietdijk over. U gaat het water over en loopt rechtdoor 

28. Over het tweede water gaat u rechts de Hooiwagen in 

29. In de bocht naar links gaat u schuin naar rechts 

30. U steekt het bruggetje over en loopt rechtdoor het pad in 

31. In de bocht naar links ziet u rechts het gebouw van Postduiven Vereniging De Zwaluw 

32. U vervolgt het pad en loopt recht op Voetbal Vereniging OJC Rosmalen af 

 

Lever de route weer in en u ontvangt een sticker op uw stickerkaart 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

U kunt routes ophalen bij: 

Route 1: v.v. OJC Rosmalen, Laaghemaal 38  

Route 2 t/m 4: Seniorencentrum De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4 

Route 5: Brasserie De Roskam, Vlietdijk 3 

Route 6: Brasserie Fleurie, De Driesprong 11 

Route 7: Wapen van Rosmalen, Graafsebaan 52 

Route 8: ’t Vosje Raadhuisstraat, Raadhuisstraat 49 

Route 9: Eetpaleis ’t Vosje GW, Groote Wielenlaan 391 

Startpunt:  

Voetbalvereniging 

OJC Rosmalen, 

Laaghemaal 38 

 

 


