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BBS Nieuw Zuid – Route 5 
10 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit BBS Nieuw Zuid en ga linksaf op Jac van Looystraat 
2. Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf naar Louis Couperuslaan 
3. Loop de brug over en ga de eerste straat linksaf 
4. Ga na 175 meter rechtsaf naar Frans Erensstraat en ga daarna direct de  

eerste straat linksaf 
5. Volg de gehele straat tot aan Guido Gezellelaan en ga linksaf  

(zie afbeelding 1)  
6. Ga na 150 meter rechtsaf naar Brabantlaan. Loop rechtdoor bij de  

stoplichten op Pettelaarseweg 
7. Ga de eerste straat linksaf naar Senecalaan 

U loopt langs tankstation Shell (zie afbeelding 2) 
8. Ga rechtsaf naar het voetpad Homeruspad 
9. Volg dit pad gedurende 400 meter en ga linksaf  
10. Ga de brug over en volg het pad tot u rechtsaf kunt gaan  

Optioneel: Loop een rondje door het Heempark 
11. Ga rechtsaf en volg het pad langs het strandje (zie afbeelding 3) en ga  

dan aan het einde linksaf naar Zuiderstrandweg 
12. Volg het pad en ga na 250 meter rechtsaf. Vervolgens gaat u direct  

linksaf naar Sterrebosweg 
13. Volg de weg gedurende 500 meter en ga dan linksaf op de splitsing bij het  

ir. A.J.A.M. Segers gemaal (zie afbeelding 4) naar de Dooibroek 
14. Volg de weg gedurende 2500 meter en ga dan linksaf naar Venstraat  
15. Na 1000 meter gaat u linksaf (zie afbeelding 5) naar Pettelaarseweg; volg  

deze weg gedurende 2500 meter 
Optioneel: Loop een rondje door de Pettelaarse Schans 

16. Volg Senecalaan en ga bij de eerste straat rechtsaf naar Pettelaarseweg  
en Brabantlaan 

17. Ga na 250 meter linksaf naar Guido Gezellelaan  
18. Na 200 meter gaat u rechtsaf naar Frans Erensstraat. Aan het einde gaat  

u rechtsaf en vervolgens gaat u bij het eerste pad linksaf 
19. Ga de brug over en ga bij de eerste straat linksaf naar Jac van Looystraat 
20. U bent weer terug bij BBS Nieuw Zuid 

 
 

 
 
 
 
 

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 

Afbeelding 4 

Afbeelding 3 

Afbeelding 5 
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