
Route Witte Nonnenpad  
 

 + = aanduiding routepaal 

 
 1. Vanaf kerkterrein naar rechts; neem na de Marktstraat, het fietspad aan de 

linkerkant van de weg. 
 2. 2e weg links, de Ackeren. + 
 3. De Ackeren met een bocht naar rechts helemaal uitlopen. 
 4. Op T-splitsing de weg oversteken (uitkijken !) en tegenoverliggend bospad 

naar rechts ingaan. 
 5. Door 2 klaphekjes, breed pad oversteken en rechtdoor. 
 6. Bij paal met gele kop, rechts over laag bruggetje. + 
 7. Het smalle slingerende pad volgen en op 3-sprong rechts over metalen brug. + 
 8. Door ijzeren draaihek links af, breed pad. 
 9. Op verhard fietspad rechts, Haarsterweg. 
10. Na 300 m. rechtsaf, Postdijk (over de A7) + 
11. Op 3-sprong linksaf, Kloosterweg. + 
12. Na 300 m. rechts door sluis, bospad met Infobord SBB. 
13. Op T-splitsing links. + 
14. Op 3-sprong weer links aanhouden. + 
15. Op verhard fietspad links, fietspad volgen. + 
16. Op verharde weg rechts. + 
17.` Bocht naar rechts, om twee boerderijen. (kloostergracht en info Witte 

Nonnenpad. + 
18. Op T-splitsing rechts (Leidijk). + 
19. Na 150m. rechtdoor, half verharde weg volgen. + 
20. Bij begin bos, rechtsaf bos in. + 
21. Na heideveld linksaf fietspad op. + 
22. Na 100 m. 1e pad rechts. + 
23. Op halfverhard fietspad naar links, + en langs picknicktafel. 
24. Na 300 m. verharde weg oversteken (uitkijken !), graspad. 
25. Na 150 m., op T-splitsing linksaf zandpad. + Gaat over in verhard fietspad 

(picknicktafel) 
26. Op T-splitsing rechts (Leidijk). + 
27.  Na 100 m. rechtdoor, verhard fietspad op. 
28.  

1.  Korte route:  
Op 4-sprong met bank, rechtsaf Natuurpad (voormalige trambaan)Dan verder 
naar nr. 31. 

 2.  Lange route: 
 Op 4-sprong met bank, trap af naar Jilt Dijksheide en SBB route om heideveld 

volgen. 
 
29. Bij Picknicktafel links over bruggetje en rechtsaf, verhard fietspad. + 
30. Op 4-sprong met bank links, Natuurpad (voormalige trambaan)  
31. Pad steeds volgen, door dubbele sluis, langs monument en onder viaduct 

door. 
32. Bij verharde weg  de berm naar links volgen en na 20 m. oversteken naar 

Lageweg. (uitkijken!) 
33. De Lageweg helemaal uitlopen naar beginpunt. 


