
GroenRijk – route 5 
8 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 
 
 

mailto:jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl


GroenRijk – route 5  
8 kilometer 
 

1. Vanaf GroenRijk gaat u rechtsaf op Graafseweg  

2. Ga de eerste straat rechtsaf naar Rogier van der Weijdenstraat 

3. Ga de tweede straat linksaf naar Memlincplein 

4. Ga de tweede straat linksaf naar Pieter Breughelstraat   

5. Steek Van Grobbendoncklaan over 

6. Ga het Prins Hendrikpark in via Ophoviuslaan 

7. Ga de eerste straat linksaf het voetpad op en ga rechtsaf 

8. Blijf het pad volledig volgen rondom het water van de IJzeren Vrouw 

9. Ga voor de speeltuin naar rechts en loop naar Westenburgerweg  

10. Ga linksaf en volg de weg  

11. Houd rechts aan en ga richting de kruising (zie afbeelding 1) 

12. Steek de kruising over naar Lagelandstraat  

13. Ga na 600 meter linksaf bij de rotonde naar Rijnstraat  

14. Ga de derde straat rechtsaf Sumatrastraat in 

15. Ga de eerste straat linksaf naar Waalstraat 

16. Ga rechtdoor en steek IJsselsingel over naar de Oosterplasweg 

17. Volg het pad rond Oosterplas 3 kwart rond  

18. Ga rechtsaf bij een voet/fietspad dat leidt via een trapje en bruggetje over rivier de Aa (zie 

afbeelding 2) 

19. U vervolgt uw weg rechtdoor over de Vincent van Goghlaan 

20. Volg Vincent van Goghlaan tot aan de rotonde 

21. Ga linksaf naar Jan Heijmanslaan 

22. Volg Jan Heijmanslaan totdat deze overgaat in van Broeckhovenlaan 

23. Houd rechts van de weg aan. Aan de rechterkant ziet u Medisch Centrum Den Bosch Oost  

24. Ga de eerste weg rechtsaf naar Seringenstraat 

25. Ga rechtdoor totdat u linksaf Boterweg in kunt gaan 

26. Volg deze weg rechtdoor en maak een bocht naar rechts richting Graafseweg 

27. Steek vervolgens Graafseweg over 

28. Ga linksaf  en loop totdat u aan uw rechterhand Tuincentrum GroenRijk aantreft 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 


