
 
Route: 8 
Afstand: 5 kilometer 

 

  
Bron: www.afstandmeten.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebt u vragen over de wandelingen? 
Neem contact op met Ilvie van Schijndel, Buurtsportcoach West 

i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl of 06 11 73 87 42 

 

 

 

 

 

 

Startpunt: Brede 

Bossche School 

Boschveld, 

Zernikestraat 2 

mailto:i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl


 
Route 8 
Afstand: 5 kilometer 
 

1. Startpunt van de wandeling: BBS Boschveld, Zernikestraat 2 
2. Ga rechtsaf naar Edisonstraat 
3. Ga aan het einde van de weg linksaf naar Copernicuslaan 
4. Ga rechtsaf op de eerst mogelijke weg naar Kamerlingh Onnesstraat 
5. Ga linksaf naar Buys Ballotweg 
6. Ga aan het einde van de weg rechtsaf naar Simon Stevinweg 
7. Ga rechtsaf naar Concordialaan en direct linksaf het park in  

(zie afbeelding 1) 
8. Ga in het park alsmaar rechtdoor 
9. Ga aan het einde van het park linksaf naar Oude Vlijmenseweg 
10. Ga bij de rotonde rechtsaf naar Kooikersweg 
11. Ga de eerste weg rechtsaf naar De Fuik 
12. Ga aan het einde van de weg linksaf naar de Fuik en loop langs  

de sportvelden 
13. Ga aan het einde van de weg rechtsaf het park in 
14. Volg het voetpad met de bocht mee naar links 
15. Ga aan het einde van het park rechtsaf naar Helftheuvelweg 
16. Ga de eerste weg rechtsaf naar Moermanstraat 
17. Ga aan het einde van de weg rechtsaf naar Pomphoekweg 
18. Ga met de bocht mee naar links naar Koenendelseweg 
19. Ga aan het einde van de weg linksaf naar Oude Vlijmenseweg 
20. Steek Oude Vlijmenseweg over naar Buys Ballotweg 
21. Ga linksaf naar Kelvinstraat 
22. Steek aan het einde van de weg de straat over en loop tussen de parkeerplaatsen en de 

garages door het parkje in (zie afbeelding 2) 
23. Volg het pad in het parkje 
24. Ga aan het einde van het parkje rechtsaf naar de Copernicuslaan 
25. Loop door en ga linksaf naar Marconistraat 
26. Ga aan het einde van de weg linksaf naar Edisonstraat 
27. Loop terug naar het startpunt: BBS Boschveld, Zernikestraat 

 

 

 

 

 
 
 

Routes 1 t/m 5 kunt u ophalen bij SCC Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115 of Supervlaai, 
Helftheuvelpassage 260 

Routes 6 t/m 10  kunt u ophalen bij BBS Boschveld, Zernikestraat 2 

 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 


