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1. Vanaf Sociaal Cultureel Centrum de Biechten gaat u linksaf  
2. Bij de eerste weg die u tegenkomt, gaat u linksaf 
3. U loopt de straat uit tot het einde. U volgt de bocht mee naar rechts  
4. U komt uit bij de Jan Heijmanslaan. U steekt deze straat over en u gaat linksaf 
5. Bij de eerste straat aan uw rechterzijde gaat u rechtsaf 
6. U bevindt zich nu in de Christiaan Kannemansstraat 
7. Bij de eerste straat aan uw linkerzijde gaat u linksaf  
8. Aan het eind van deze straat komt u bij een park. Hier gaat u rechtsaf met het Annapark links 

van u 
9. Aan het eind van deze straat gaat u rechtsaf 
10. Na 50 meter ziet u aan uw linkerzijde een gebouw en enkele parkeerplekken. Na deze 

parkeerplekken (eerste straat links) gaat u linksaf, een doodlopende straat in. Deze straat 
heet de Henri Bayensstraat 

11. U loopt tot het einde en gaat met de bocht mee naar rechts. U kunt dit herkennen aan een 
doorgang voor alleen voetgangers en fietsers 

12. U komt bij een drukkere weg: Hintham. Deze weg steekt u over en gaat u linksaf 
13. Na een paar honderd meter komt u bij een fietspad die loopt in een bocht. Voorbij dat 

fietspad is er aan uw rechterzijde een donker gebouw met donker gekleurde glazen (Jan Vis) 
Bij dit gebouw steekt u links de straat over 

14. U gaat de Jasmijnstraat in 
15. U volgt de Jasmijnstraat tot het einde en gaat hier in de bocht mee naar rechts 
16. U bevindt zich nu in de Boterweg 
17. Bij het eerst volgende kruispunt gaat u linksaf de Seringenstraat in  
18. U volgt de Seringenstraat. Op deze weg komt u bij een wegversmalling waar alleen 

voetgangers en fietsers door heen kunnen  
19. Na deze versmalling volgt u de Seringenstraat  
20. Aan het einde komt u bij een grotere weg: Van Broeckhovenlaan 
21. U steekt deze weg over en gaat linksaf 
22. Blijf deze weg volgen totdat u het gebouw Prinsenborg ziet aan uw rechterzijde 
23. Ongeveer 50 meter verder aan uw rechterzijde ziet u een pad speciaal voor voetgangers voor 

langs het water; hier gaat u rechts in 
24. U volgt het pad rechts langs de plas het IJzeren kind 
25. Aan bijna het einde van dit pad gaat u de eerste straat rechtsaf de Vincent van Goghlaan in 
26. U volgt deze weg met de bocht mee naar links  
27. U volgt opnieuw de bocht mee naar links. U bevindt zich nog steeds op de Vincent van 

Goghlaan 
28. Na een paar honderd meter ziet u aan uw linkerzijde Sociaal Cultureel Centrum de Biechten 
29. U heeft uw eindbestemming bereikt 

 
 
 
 
 
 

Hebt u vragen over de wandelingen?  
Neem contact op met José van den Broek, Buurtsportcoach Zuidoost 

jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl of 06 52 58 41 08 
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