
 
Route: 6 
Afstand: 6,7 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Woonzorgcentrum Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 
71 

2. U staat met uw rug naar Woonzorgcentrum Noorderkroon. Volg de weg 
naar links 

3. Ga na 30 meter linksaf naar Manis Krijgsmanhof 
4. Ga linksaf wanneer u het mozaïekbankje passeert  
5. Steek het water over en ga bij de Y-splitsing rechtsaf naar Donkse Dreef 
6. Blijf de doorgaande weg 650 meter volgen (Donkse Dreef) tot u zich bij 

een rotonde begeeft, u passeert hierbij aan de rechterkant de 
voetbalvelden en het woonwagenkamp 

7. Ga rechtdoor bij de rotonde naar Vierde Morgendreef 
8. Ga bij de Y-splitsing linksaf richting Rompertdreef 
9. Ga na 50 meter rechtsaf het fietspad op 
10. Blijf het pad 400 meter volgen totdat u bij Klokkenlaan bent, aan de 

linkerkant ziet u Woonzorgcentrum De Hooghe Clock 
11. Ga rechtsaf bij de Y-splitsing en volg de doorgaande weg 
12. Daar waar het fietspad zich scheidt van de doorgaande weg, volgt u het fietspad 
13. Loop onder de snelweg (A59) door en volg het pad totdat u zich bij een bruggetje bevindt. De 

Noorderplas bevindt zich aan uw linkerzijde 
14. Steek het bruggetje over en blijf de weg volgen. Het volgende bruggetje steekt u ook over en 

u blijft de weg volgen 
15. Blijf het pad volgen, waarbij Noorderplas zich aan uw linkerzijde begeeft 
16. U blijft op de wandelpaden langs de Noorderplas (zie routekaart) waarbij u verschillende 

keuzes in wandelpaden heeft, zorg dat u langs het water blijft lopen 
17. Zodra u de gehele ronde rond de plas heeft gelopen, bevindt u zich op dezelfde weg als aan 

het begin van de ronde 
18. Loop wederom onder de snelweg door. Na 30 meter gaat u bij de lantaarnpaal linksaf de 

heuvel op het bospad in richting Zesde Morgen (zie afbeelding 1) 
19. Volg het fietspad voor 400 meter en volg hierna het doorgaande pad (Zesde Morgen) 
20. Ga bij de Y-splitsing linksaf richting Tweede Morgendreef en blijf de doorgaande weg volgen 
21. Ga na 200 meter linksaf richting Vierde Morgendreef 
22. Ga rechtdoor op de rotonde naar Donkse Dreef 
23. Blijf de doorgaande weg voor 700 meter volgen, u passeert hierbij aan de linkerkant het 

woonwagenkamp en de voetbalvelden 
24. Blijf de Donkse Dreef volgen tot u aan de linkerkant het bruggetje ziet dat u op de heenweg 

bent overgestoken (zie afbeelding 2) 
25. Loop dit pad uit en u ziet aan de rechterkant 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 2 Afbeelding 2 

Afbeelding 1 
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Route: 6 
Afstand: 6,7 kilometer 

 

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 

 

 

Startpunt: 

Woonzorgcentrum 

Noorderkroon, Manis 

Krijgsmanhof 71 


