
Start: in de Roos 
Route: 3 
Afstand: 6 kilometer 
 

1. U begint bij het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) / lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282, 
’s-Hertogenbosch  

2. U staat met uw rug naar het SCC In de Roos en dan gaat u rechtsaf richting het Zuiderpark  
3. U slaat de 1e straat rechts in, Geert Grootestraat, en meteen links de Coornhertstraat in  
4. Voorbij de tennisvereniging gaat u linksaf, Jacob van Maerlantstraat 
5. U vervolgt rechts de Limietlaan tot aan het einde bij het kanaal Zuid Willemsvaart 
6. U gaat linksaf via de Van Veldekekade tot aan de brug 
7. U slaat dan linksaf, Hekellaan 
8. U vervolgt de Hekellaan (voorbij de parkeergarage St. Jan) tot u bij de verkeerslichten 

uitkomt en hier gaat u linksaf, Pettelaarseweg  
9. U gaat vervolgens de 1e straat links, Gregoriussingel 
10. U vervolgt de Gregoriussingel en u loopt langs het Zuiderpark via de Palestrinastraat tot aan 

de Zuiderparkweg; u kunt ook via de Gregoriussingel het wandelpad nemen door het 
Zuiderpark dat evenwijdig aan de Palestrinastraat ligt  

11. U gaat rechtsaf de Zuiderparkweg op en steekt bij de verkeerslichten van de kruising 
Zuiderparkweg/Pettelaarseweg over; u vervolgt de Zuiderparkweg tot u aan het einde links 
uitkomt bij de Cicerostraat  

12. U loopt de Cicerostraat in en gaat rechtdoor 
13. U loopt nu via Cicerostraat en het Homeruspas langs de Zuiderplas tot het einde van dit 

wandelpad; u komt uit op de Senecalaan en u gaat linksaf  
14. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf en steekt u de Gestelseweg over. U komt uit op de 

Brabantlaan 
15. U vervolgt de Brabantlaan en gaat de 1e weg links, Guido Gezellelaan 
16. U neemt dan de 1e straat rechts, Rodenbachstraat 
17. U loopt tot het einde van deze straat en vervolgt linksaf de Henriette R. Holstlaan 

(wilt u even pauzeren of iets drinken, dan kunt u de 3e weg linksaf slaan, Louis Couperuslaan; 
iets verder rechts ziet u dan het kindcentrum de Vlindertuin en de Brede Bossche School 
Nieuw Zuid; als de BBS geopend is kunt u daar naar het toilet en gezellig iets drinken) 

18. U gaat verder of vervolgt uw wandeling via de Henriette R. Holstlaan en loopt deze af tot aan 
het kanaal Zuid Willemsvaart 

19. Hier gaat u linksaf de Poeldonkweg in en vervolgt uw wandeling via het fiets/voetpad 
20. De Poeldonkweg gaat over in de Pieter Langendijksingel 
21. U blijft rechtdoor lopen en steekt de Gestelseweg over  
22. U gaat meteen de 1e weg links, Adriaan Poirterssingel  
23. U loopt rechtdoor en gaat de 1e weg rechts, Zuiderparkweg  
24. U gaat de 3e straat rechts, Erasmusstraat en meteen weer links, parallelweg Zuiderparkweg 
25. U komt rechts uit bij het lunchcafé/SCC In de Roos aan de Zuiderparkweg 282 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Routes 1 t/m 4 kunt u ophalen bij Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497 
Routes 5 t/m 7 kunt u ophalen bij Cafe De Sjang, Graafseweg 141 

 Routes 8 t/m 10 kunt u ophalen bij SCC In de Roos ’s-Hertogenbosch, Zuiderparkweg 282 
 
 
 



 


