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1. Vanaf het Sociaal Cultureel Centrum de Biechten gaat u linksaf 

2. U loopt recht op een paar parkeerplekken af. Bij deze parkeerplekken gaat u rechts en gelijk 

links op de Vincent van Goghlaan 

3. U komt  bij een rotonde; hier gaat u rechtdoor: Pastoor van Thiellaan 

4. Na een paar honderd meter komt u aan het einde uit bij de weg genaamd Hintham 

5. Op Hintham steekt u de straat over en gaat u linksaf 

6. U blijft deze weg Hintham volgen. Deze weg wordt Graafseweg  

7. Op de Graafseweg komt u bij een rotonde 

8. U steekt de rotonde over en gaat rechtdoor op de Aartshertogenlaan 

9. Aan het einde van de Aartshertogenlaan volgt u de bocht mee naar links  

10. Na de bocht komt u bij een T-splitsing. Hier gaat u rechts  

11. Na de T-splitsing gaat u bij de eerste straat aan uw linkerzijde links (deze straat heet de 53rd 

Welsh Divisionplein) 

12. Aan het einde van de straat, gaat u rechtsaf. De weg waar u zich nu op bevindt heet de Pieter 

Breughelstraat  

13. U volgt deze straat helemaal rechtdoor totdat u op de doorgaande weg Van 

Grobbendoncklaan uit komt 

14. U steekt deze weg over en ziet aan uw linker zijde een grasveld met een plas: Prins 

Hendrikpark. Hier gaat u rechtdoor op de Ophoviuslaan  

15. U volgt deze laan met aan uw linkerzijde de plas De IJzeren Vrouw  

16. Aan het einde van de laan gaat u linksaf aan de kant van deze plas  

17. U blijft op het pad langs deze plas lopen  

18. U pakt het dichtstbijzijnde pad aan de plas; dit is namelijk extra mooi lopen  

19. U blijft langs de plas lopen met rechts naast u de Westenburgerweg en het rode 

appartementengebouw 

20. Aan het einde van deze weg gaat u rechtsaf en volgt u gelijk de bocht mee naar rechts  

21. U komt uit bij de verkeerslichten 

22. U steekt de Graafseweg over bij het voetgangersverkeerslicht  

23. Hierna gaat u meteen linksaf en steekt u bij de verkeerslichten de Lagelandstraat over  

24. U gaat dan meteen aan de overkant op het trottoir rechtsaf  

25. Ga bij de eerste straat aan uw linkerzijde linksaf. Deze straat heet de Cypresstraat  

26. Aan het einde van de Cypresstraat komt u uit op de parallelweg Pater van den Elsenstraat 

27. U gaat rechtsaf en steekt bij de voetgangersoversteekplaats de Doctor Poelsstraat over 

28. U vervolgt uw weg rechtdoor over de Van Broeckhovenlaan  

29. Na een tijdje komt u het gebouw Prinsenborg tegen aan uw rechterzijde; net voorbij de 

Hesselstraat. Ongeveer 50 meter verder aan uw rechterzijde ziet u een pad voor 

voetgangers. Hier gaat u rechts in  

30. U volgt het pad langs de plas het IJzeren kind 

31. Aan het einde van dit pad blijft u rechtdoor gaan richting de Vincent van Goghlaan 

32. Op de Vincent van Goghlaan gaat u linksaf. U komt voorbij het kindcentrum Het IJzeren Kind 

33. Loop een stukje rechtdoor en u ziet aan uw linkerzijde SCC de Biechten 

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 
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