
easyActive – route 4 
7 kilometer  

 
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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easyActive – route 4  
7 kilometer 
 

1. Vanaf Easy Active, steekt u Rijnstraat over  
2. Nadat u Rijnstraat bent over gestoken gaat u linksaf richting het 

bordje met voetgangers 
3. Hier gaat u rechtdoor met de Oosterplas rechts van u 
4. Aan het einde van dit pad, gaat u linksaf en daarna gelijk weer 

rechts richting het bordje met voetgangers 
5. U volgt het pad tot u bij een trap komt. Bij deze trap gaat u 

rechtsaf (NIET omhoog)  
6. U volgt het dichtstbijzijnde pad langs de plas 
7. Na een tijdje komt u langs het diertehuis en hockeyclub Den Bosch aan uw linkerzijde  
8. Indien gewenst kunt u een kopje koffie/thee drinken bij de hockeyclub tegen betaling  
9. U komt bij een splitsing. Hier kunt u rechtdoor of rechts een voetpad in. Ga het voetpad in  
10. Volg dit pad, rechts van u ligt de Oosterplas  
11. U loopt dit pad via Oosterplasweg uit en gaat na de slagboom linksaf: IJsselsingel  
12. Na een tijdje komt u bij een bocht, u volgt de bocht mee naar rechts; u bevindt zich dan in 

Dommelstraat 
13. Na een paar honderd meter gaat u linksaf Molenbeekstraat in. In deze straat mogen geen 

auto’s komen  
14. Aan het einde van de Molenbeekstraat, gaat u rechtsaf Javastraat  
15. U volgt deze straat tot het einde en gaat dan rechtsaf Sumatrastraat in  
16. U gaat linksaf bij de eerste straat die u aan uw linkerzijde tegen komt: Zaanstraat  
17. Bij de kruising met aan uw rechterzijde Lingestraat, gaat u rechtdoor  
18. U gaat rechtdoor Lekstraat in en volgt de bocht mee naar rechts  
19. Aan de linkerkant is een trapje. Neem dit trapje en ga hierna linksaf richting de brug 
20. U volgt Merwedelaan en steekt het water over 
21. Merwedelaan gaat over in Erasmusstraat. U blijft deze nog volgen  
22. Na een tijdje komt u bij een kruispunt. Ga hier rechtsaf naar Zuiderparkweg  
23. Een paar honderd meter later ziet uw aan uw rechterkant kantoor Huijbregts  
24. Voor u ziet u een padje met een bordje voor voetgangers. U pakt dit pad, gaat linksaf en gaat 

met de bocht mee naar rechts (zie afbeelding 1) 
25. U volgt Zuiderparkweg tot u aan uw rechterzijde twee hoge pilaren ziet. U gaat het pad 

rechts van u in 
26. U volgt dit pad met de bocht langzaam mee naar rechts  
27. Het derde pad links gaat u in en u steekt het water over  
28. Eenmaal over het water gaat u linksaf, u blijft dit pad volgen tot dat u bij Limietlaan komt 

Daar gaat u rechtsaf 
29. Net voor de T-splitsing gaat u linksaf een onverhard pad in  
30. Dit pad komt uit op Hekellaan. Hier gaat u rechts. U volgt deze laan over het water 
31. U ziet een straat van rechts, deze gaat u NIET in     
32. U pakt hierna de eerst volgende straat rechts. Dit is een heel klein straatje  
33. U volgt dit straatje tot aan Van Paesschenstraat. Hier gaat u linksaf 
34. Aan het einde van deze weg komt u bij Bossche pad, waar u rechtsaf gaat  
35. U volgt Bossche pad met rivier de Aa links van u. Bossche pad verandert in Rijnstraat die u 

alsmaar volgt tot u aan uw linkerkant Easy Active ziet 
 

Afbeelding 1  


