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1. Vertrek vanuit de Biechten, Vincent van Goghlaan 1 
2. Ga rechtsaf  
3. Ga steeds rechtdoor; aan de linkerkant ziet u het Kindcentrum het IJzeren 

Kind 
4. U komt op een voetgangerspad/fietspad (zie afbeelding 1)  
5. Ga het trapje op en sla voor rivier de Aa linksaf 
6. U volgt de rivier en gaat nog steeds rechtdoor, ook na de slagboom (zie 

afbeelding 2) 
7. Dit pad heet het Orionpad 
8. Ga onder de snelweg A2 met gele scherm door (zie afbeelding 2) 
9. Bent u bij de splitsing aangekomen, dan gaat u rechtsaf over het bruggetje 

van rivier de Aa 
10. Ga dan meteen weer linksaf en volg het verhard pad aan de rechterkant 

van rivier de Aa 
11. Dit pad heet nog steeds het Orionpad 
12. U komt uit op het Mariannepad bij het Maximakanaal en gaat linksaf  
13. U loopt langs dit kanaal tot u voor sluis Hintham linksaf de Hasseltsedijk/Oude Bossche Baan 

in kunt gaan 
14. Volg dit pad tot dat u weer uitkomt bij het Maximakanaal 
15. U gaat linksaf en vervolgt het Mariannepad met het Maximakanaal aan uw rechterzijde 
16. U loopt onder het viaduct van de snelweg A59 door 
17. Blijf dit pad volgen tot u het eerste pad linksaf de Graafsebaan op kunt  
18. Ga steeds rechtdoor en u loopt onder het viaduct van de A2 door 
19. Ga meteen hierna linksaf het fietspad/voetpad Zuiderboschpad in 
20. Ga rechtdoor de Hendrik Wiegersmalaan in  
21. Ga dan de eerste weg rechtsaf: De Josselin de Jongstraat 
22. Loop deze straat helemaal uit en u komt uit bij 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 08 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 
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