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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,75 km  3.20 uur  1 m 1 m 

 
Tijdens deze leuke combinatie van natuur- en stadswandeling ’s Hertogenbosch, wandelt u door prachtige 
parken met vijvers, langs het citadel, door het oude centrum, over de stadsmuren etc.  U loopt eerst langs 
de vijver Het IJzeren Kind en dan volgt u een mooi graspad langs de Aa.  U wandelt door het Prins 
Hendrikpark, langs de vijver De IJzeren Vrouw en dan bezoekt u het Citadel van ’s Hertogenbosch. Via het 
prachtige haventje langs de Dieze, loopt u naar de Markt waar u kunt pauzeren bij ’t Opkikkertje met wel 
3000 kikkers!  U loopt langs de prachtige Sint-Janskathedraal die u kunt bezoeken en dan loopt u geruime 
tijd over de stadsmuren langs de Singelgracht. Via een voetpontje steekt u de Dommel over en dan struint 
u langs het natuurgebied Het Bossche Broek. U loopt even door het mooie Zuiderpark en dan struint u 
geruime tijd langs de Aa.  Na een uitzicht op de Oosterplas loopt u terug naar het startpunt. U kunt de route 
inkorten tot 10,8 km maar dan mist u wel het leuke pontje.  
 
Startadres:  Bosboompad 5, Rosmalen.  Parkeer op een van de parkeerplaatsen. 
 

 
 

Startadres:  ’t Opkikkertje, Markt 38, ’s Hertogenbosch. Tel: 073-6129546.  Geopend: Dagelijks vanaf 09.30 
uur, zondag en maandag vanaf 10.30 uur.  

 

 
 

1589. ’s HERTOGENBOSCH 13,7 km of 10,8 km 
 

1. Vanaf het Bosboompad loopt u naar de 
doorgaande weg en gaat u L, met rechts het 
smalle gazon. Neem na 50 m de eerste klinkerweg 
L. Waar de weg naar rechts buigt,  gaat u aan de 
linkerzijde RD over het voetpad/asfaltpad en na 
10 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD, met 
links de vijver Het IJzeren Kind. Aan de  
T-splitsing voor het flatgebouw gaat u L.  Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong met zitbank R het 
asfaltpad omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat 
u L (Jan Sluytersstraat) over de meest linkse 
klinkerweg. Negeer zijwegen en waar de weg naar 
links buigt, gaat u RD het stenen trapje op en 
volgt u het klinkerpad.  Na 20 m gaat u aan de  
3-sprong RD over het grindpad. Aan de  
T-splitsing, voor de Aa, gaat u R  (pijl) over het 
voetpad. Negeer alle zijwegen en blijf het graspad 
volgen, langs de Aa.  Aan het einde volgt u RD 
het asfaltpad langs de speeltuin.  
 

2.      Aan de kruising bij de brug gaat u RD en 
volg het voetpad langs de Aa.  Aan het einde gaat 
u L, langs huisnr. 50 over de klinkerweg.  Bij de 
brug gaat u R en na 25 m steekt u bij de 
verkeerslichten L de doorgaande weg over. Loop 
dan RD (Palmboomstraat).  Na 20 m gaat u aan de 
3-sprong R en meteen L het grindpad in, dat 
meteen naar rechts buigt.  Negeer zijpad links. 
Aan de T-splitsing gaat u even L en na 5 m R over 
het tegelpad, tussen de afrasteringen door.  Aan 
de T-splitsing gaat u L en neem het eerste 
grindpad R omlaag. Bij huisnr. 18 gaat u RD over 
het tegelpad, door het steegje. Aan de T-splitsing 

gaat u L. Aan de kruising gaat u R 
(Veldwijkstraat). Aan de T-splitsing gaat u R 
(Graafseweg). Aan de kruising met 
verkeerslichten, steekt u L de Graafseweg over, 
loop even RD en aan de 3-sprong voor de 
speeltuin gaat u R over het grindpad door het 
Prins Hendrikpark.   
 

3.   Bij het tankstation gaat u L over de 
klinkerweg.  Aan het einde van de parkeerplaats 
neemt u het tweede zandpaadje schuin L omlaag, 
steek de smalle asfaltweg over en loop RD over 
het gras omlaag.  Loop dan RD over het brede 
vlonderpad, met rechts de vijver De IJzeren 
Vrouw. Aan het einde buigt u L over het gras 
omhoog en boven gaat u R over het asfaltpad.  
Negeer zijpad links en aan het einde van de vijver 
gaat u aan de 3-sprong R over het asfaltpad, met 
links een speelveld.  Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u R, met rechts de vijver.  Aan de 4-sprong 
met zitbank gaat u R het pad omlaag en voor de 
vijver gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u L 
omhoog. Let op! Na  50 m, bij de opening in het 
muurtje links, steekt u R de doorgaande weg over 
en gaat u RD het grindpad omhoog langs een 
zwart/wit paaltje tussen de hoge gebouwen door.    
Aan het einde gaat u L het stenen trapje omhoog 
en na 20 m gaat u aan de 4-sprong met zitbanken 
R over het grindpad, met rechts het hoge 
gebouw.  Aan de 4-sprong met tegelpad gaat u 
RD. 
4. Aan de kruising gaat u L (Koedijkstraat).   
Neem de eerste weg R (Taxandriaplein).  

https://opkikkertje.com/
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Tegenover huisnr. 40 gaat u L het asfaltpad in en 
meteen aan de 3-sprong R. Aan de T-splitsing 
gaat u R, met links de speeltuin.  Neem het eerste 
tegelpad L, met rechts het sportveldje. Negeer 
zijpaden en aan de T-splitsing gaat u R over het 
tegelpad langs huisnr. 1d.  Aan de T-splitsing 
gaat u L en aan de 3-sprong, bij huisnr. 1, gaat u 
ook L (Arnoud van Gelderstraat). Negeer zijweg 
links en aan de kruising gaat u R (Van 
Noremborghstraat).  
Aan het einde gaat u even L en na 5 m steekt u R 
de doorgaande weg over. Neem dan het tweede 
pad R omlaag vlak langs de Aa en links het 
Citadel.  Buig met de Aa naar links over het 
graspad en ga dan L via de loopbrug het citadel 
binnen. Meteen daarna gaat u R het klinkerpad 
omhoog en boven gaat u L. Bij de kanonnen gaat 
u schuin L het klinkerpad omlaag en dan R naar 
de uitgang. Volg dan de klinkerweg die naar links 
buigt.    
 

5. Aan de kruising steekt u R, via de brug, de 
Zuid-Willemsvaart over en dan gaat u meteen  R 
terug langs het kanaal. Negeer zijweg links en 
aan de 3-sprong, voor de brug, gaat u L over de 
oeverwal, langs de Dieze.  Negeer alle zijwegen 
en aan de kruising bij de brug gaat u L (Visstraat).   
Aan de ongelijke kruising voor van Lanschot 
Bankiers gaat u R. Negeer zijweg links en dan 
gaat u meteen aan de ruime 3-sprong L. Bij het 
Marktplein gaat u, tegenover de Marktstraat, R en 
na 20 m komt u rechts bij ’t Opkikkertje, de 
sponsor van deze wandeling, waar u iets kunt 
eten of drinken. Er staan wel 3000 kikkers  in de 
zaak.  
 

6. Met uw rug naar de ingang van ’t Opkikkertje 
steekt u RD het marktplein over, langs het hoge 
Mariabeeld en links het standbeeld. Loop dan RD 
door de Kerkstraat.  Bij de ingang van de Grote  
Kerk die u kunt bezoeken gaat u RD.  
 
Negeer zijweg rechts en aan de kruising voor de 
prachtige Sint-Janskathedraal die u zeker moet 
bezoeken, gaat u R over het tegelpad, met links 
het plein Parade.  Aan de ongelijke kruising gaat 
u L (Parade). De weg buigt naar rechts en negeer 
zijweg links. Aan de 3-sprong gaat u L langs de  
Oude Dieze. Aan de kruising met verkeerslichten 
steekt u RD de weg over en gaat u meteen R over 
het klinkerpad, met links de Singelgracht. 
(Degene die de 10,8 km loopt, gaat hier echter L over 
het stalen pad over de stadsmuur en volgt verder 
punt 7 vanaf ***).  
U wandelt geruime tijd over de stadsmuur  en bij 
de tweede wachttoren gaat u L (Bastion Oranje), 
het grindpad omhoog. (Als u hier meteen R de 
trap omlaag loopt kunt u het Bastionder 
bezoeken). Aan het einde gaat u L verder over de 
stadsmuur.   Op de hoek van de kademuur gaat u 
L verder over de stadsmuur.   
Neem de eerste klinkerweg L en loop aan de 
linkerzijde over het klinkerpad langs enkele 
kanonnen.    
 

7. Aan de T-splitsing met de doorgaande weg 
gaat u R. Bij de verkeerslichten gaat u RD en dan 
steekt u meteen L, via de verkeerslichten, de 
doorgaande weg over. Aan de overzijde gaat u L 
en na 25 m  steekt u R, via de brug, de Dommel 
over.  
Aan de overzijde volgt u het vlonderpad onder 
het viaduct door. U steekt via het voetpontje de 
Dommel over (Flink naar rechts draaien) en aan 
de overzijde gaat u L. Na 10 m gaat u aan de 3-
sprong met slagboom L het graspad in langs de 
Singelgracht.  
Negeer zijpaden rechts en wandel geruime tijd 
over het pad met uitzicht op de stadsmuur.  Aan 
het einde steekt u de voorrangsweg over en gaat 
u L over het fietspad. Vlak voor de kruising gaat u 
R over het stalen pad over de stadsmuur. ***Aan 
het einde gaat u scherp L de stenen trap omlaag 
en dan  steekt u L, via de loopbrug, het water 
over.    
Aan de overzijde gaat u de trap op en dan L over 
de asfaltweg. Neem de eerste houten brug R en  
ga dan meteen bij bord voetpad L over het 
asfaltpad. Aan de T-splitsing gaat u L langs de 
vijver.   
 

8.  Neem de tweede bug (bij cirkel met bomen) L 
en aan de 4-sprong met zitbank gaat u RD over 
het asfaltpad. Aan de 4-sprong gaat u RD en aan 
de volgende 4-sprong meteen L, met rechts een 
basketbalveld.  
Aan de T-splitsing voor sportveld gaat u R en na 
30 m gaat u aan de 3-sprong L over het tegelpad 
langs het fietspad.Aan de kruising met 
verkeerslichten gaat u R. Aan de kruising met 
verkeerslichten steekt u RD via de brug de  Zuid-
Willemsvaart over en dan gaat u meteen R over 
het klinkerpad lang het kanaal.  Neem het eerste 
brede tegelpad L en aan de kruising gaat u RD 
(Nieuw-Ambachtstraat).   
Aan de kruising gaat u RD over het tegelpad en 
na 10 m gaat u aan de T-splitsing met zitbank L.   
Na 30 m gaat u R over het asfaltpad. Aan de  
T-splitsing gaat u L. Aan het einde steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u RD 
(Hondenuitlaatroute) over het smalle paadje.  
Volg dan het graspad langs de Aa. Aan de 
kruising met de brug gaat u RD langs de Aa.    
 

9. Aan de kruising, bij de volgende brug, gaat u 
RD over het  tegelpad en na 5 m L richting de 
wenteltrap. Bij de trap gaat u R en volg het 
graspad langs de Aa.  
Nu opletten! Na geruime tijd, waar rechts de haag 
eindigt, gaat u R het graspad omlaag en dan R 
over het klinkerpad door het bos.  Aan de 4-
sprong gaat u L en dan meteen aan de 4-sprong 
R over het asfaltpad.    
Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg en 
na 5 m R naar de Oosterplas. Aan de 4-sprong 
met zitbank gaat u L over het asfaltpad. Negeer 
zijpad links. Aan de 3-sprong met schakelkast 
gaat u L en aan de kruising met de asfaltweg RD.  
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Aan de T-splitsing gaat u L het pad of de trappen 
omhoog. Boven steekt u RD, via de brug, de Aa 
over en ga dan RD het brede tegelpad omlaag.  
Aan de ongelijke kruising gaat u RD (Vincent van 

Goghlaan) door de bomenlaan met links de sloot. 
Aan de kruising gaat u RD en negeer houten brug 
links.  Neem de eerste weg links en u komt weer 
bij het startpunt.  

   
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 


