
 
Route: 4 
Afstand: 5,5 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Woonzorgcentrum Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71 
2. Verlaat de Noorderkroon en loop rechtdoor naar BBS Haren Donk en Reit 
3. Wanneer u met uw rug richting de BBS staat, loopt u rechtdoor, u houdt 

Cafetaria ‘De Ploossche Hof’ aan uw linkerhand 
4. Bij de Y-splitsing gaat u rechtsaf naar Eerste Reitse Dreef en u blijft deze 

weg volgen (dit is ook de route van de bus) 
5. Loop de gehele Eerste Reitse Dreef af, u passeert rechts Vierde Reit en 

links Derde Reit en gaat over het bruggetje (zie afbeelding 1) 
6. U passeert links Tweede Reit en rechts Eerste Reit terwijl u nog steeds 

Eerste Reitse Dreef volgt 
7. Wanneer u bij het kruispunt met de grote weg aankomt gaat u linksaf naar 

Bruistensingel  
8. Loop via de brug over de snelweg heen  
9. Vervolg uw weg en neem bij de eerste gelegenheid (bij de bushalte) de 

weg naar links 
10. Ga direct weer linksaf en volg het pad naar beneden. U komt dan vanzelf 

op Burgemeester Burgerslaan: loop deze rechtdoor in 
11. Even verder ziet u aan uw rechterhand het bord ‘Brabant Poort’  

(zie afbeelding 2)  
12. Voor dit bord gaat u rechts de parkeerplaats van ‘Wagemaker’ in  
13. Na het laatste parkeervak aan uw linkerhand, gaat u rechtdoor het 

wandelpad in (zie afbeelding 3) 
14. U houdt direct links aan en volgt het wandelpad om Rosmalense Plas heen 
15. Steek het water over en ga met de bocht mee naar links 
16. Ga bij de Y-splitsing rechtsaf: geniet op een bankje van het uitzicht! 
17. Ga bij weer een Y-splitsing naar rechts 
18. U komt nu op een breder stuk. Aan het einde van dit stuk gaat u rechts het wandelpad in 
19. U blijft dit pad volgen tot een open plek waar u links het Maximakanaal ziet liggen 
20. U vervolgt het pad naar rechts langs Rosmalense Plas 
21. Houd bij de Y-splitsing links aan 
22. U komt nu weer op de parkeerplaats van ‘Wagemaker’ 
23. Einde parkeerplaats gaat u naar links. U bent nu weer op Burgemeester Burgerslaan 
24. Loop via het fietspad naar boven 
25. Bovenaan gaat u naar rechts en direct weer naar rechts naar Bruistensingel 
26. Ga bij het tweede kruispunt rechtsaf naar Eerste Reitse Dreef, in tegengestelde richting van 

de heenweg. Volg deze weg totdat u BBS Haren, Donk en Reit ziet liggen 
27. Ga voor de BBS rechtsaf en loop terug naar Woonzorgcentrum Noorderkroon 

 

    
Hebt u vragen over de wandelingen? 

Neem contact op met Hanneke van Dillen, Buurtsportcoach Noord 
h.vandillen@s-hertogenbosch.nl of 06 52 58 52 55 

 
 

 
 
 
 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

Afbeelding 1 

Afbeelding 3 
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Bron: www.afstandmeten.nl 

 

 

Routes 1 t/m 3 kunt u ophalen bij Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85 

Routes 4 t/m 7 kunt u ophalen bij Woonzorgcentrum Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71 

Routes 8 t/m 10 kunt u ophalen bij Noorderpoort Samen Doen, Het Wielsem 21 

 

 


