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1. Vanaf easyActive gaat u rechtsaf  

2. Na een paar honderd meter ziet u aan uw linkerkant een klein winkelcentrum met als 
kenmerk de winkel Primera, hier gaat u rechtsaf naar Geulweg 

3. U volgt Geulweg en steekt het water (rivier Aa) over. Wordt nu Doctor Poelsstraat 
4. U volgt Doctor Poelsstraat tot het einde. U komt uit bij Graafseweg. Deze steekt u over en 

gaat u linksaf  
5. U volgt deze weg tot aan het eerste grote kruispunt met verkeerslichten. Steek hier veilig bij 

de voetgangerslichten over en ga rechtsaf naar Van Grobbendoncklaan en loop het Prins 
Hendrikpark in 

6. Aan de rechterkant ziet u een pad, deze gaat u in  
7. U volgt nu het dichtstbijzijnde pad aan het water en loopt een rondje rondom De IJzeren 

vrouw oftewel het Prins Hendrikpark 
8. U komt tijdens de route rondom het water verschillende paden van rechts tegen, hier gaat u 

NIET in. U loopt de gehele plas rond en komt uit op Westenburgerweg en bij het kruispunt 
met de verkeerslichten, waar u eerder bent overgestoken 

9. Aan het einde van Westenburgerweg volgt u het pad/straat mee naar rechts in de bocht 
totdat u op Graafseweg komt 

10. U neemt nu de voetgangersoversteekplaats met verkeerslicht en steekt Graafseweg over 
11. Vervolgens steekt u linksaf Lagelandstraat over bij de voetgangersoversteekplaats en gaat u 

rechtsaf 
12. U blijft op het trottoir lopen totdat u de brug over rivier de Aa over bent  
13. Ga, nadat u rivier de Aa bent overgestoken, linksaf 
14. Aan het einde van dit pad, gaat u rechtsaf naar Geulweg  
15. U volgt Geulweg tot aan de eerste bocht, waar links Rijnstraat is. Ga hier linksaf 
16. U volgt Rijnstraat tot u aan bijna aan het einde aan de linkerkant easyActive aantreft 

 

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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