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1. Vertrek vanaf easyActive linksaf naar Rijnstraat 

2. Ga de eerste straat rechtsaf naar IJsselsingel 

3. Ga de eerste straat linksaf naar Oosterplasweg 

4. Volg het pad rond de Oosterplas ca. driekwart rond (1400 meter)  

5. U komt bij een voetpad/fietspad dat u rechts ingaat en via een trapje 

bij de brug over de rivier de Aa bereikt (zie afbeelding 1) 

6. Steek de brug over en ga meteen rechtsaf het pad op langs rivier de Aa 

(zie afbeelding 2) 

7. Volg dit pad onder het viaduct van de A2.  

8. U neemt dan het bruggetje rechtsaf over rivier de Aa  

9. Ga hierna meteen linksaf en blijf het Orionpad volgen 

10. Blijf dit pad volgen en ga vervolgens linksaf   

11. Ga vervolgens linksaf over rivier de Aa en volg het pad; wordt  

Mariannepad (zie afbeelding 3) 

12. Loop onder de brug van de A59 door en u vervolgt het pad langs het 

Maximakanaal en sluis Hintham 

13. Ga linksaf de Zuidwillemsdreef in (zie afbeelding 4) 

14. Volg deze tot aan de Graafsebaan en ga rechtsaf (zie afbeelding 5) 

15. Ga onder het viaduct van de A59 door (zie afbeelding 5) en ga meteen 

rechtsaf naar De Grote Elst 

16. Ga de tweede straat linksaf naar Wilhelminastraat (voor Karwei) 

17. Ga de tweede straat rechtsaf naar Pastoor de Leijerstraat 

18. Ga de eerste straat linksaf naar Pastoor Hoekxsingel 

19. Ga rechtsaf naar Meester Boerensingel  

20. Neem het tweede voetpad links dat ligt aan de overkant van het water 

21. Volg het pad en ga linksaf over het bruggetje 

22. Vervolg dit pad, ga rechtdoor tussen de huizen (Past. Hoekxsingel)  

23. U gaat een stukje naar rechts en meteen weer naar links 

24. Vervolg het pad en u komt uit bij een speeltuintje aan uw rechterzijde 

25. Steek Wilhelminastraat over  

26. U komt uit op Julianastraat en volg deze tot het einde 

27. Steek de weg Hintham over bij het zebrapad aan uw rechterzijde  

28. Vervolg de weg rechtdoor: Pastoor van Thiellaan 

29. Ga bij de rotonde rechtdoor; u loopt dan op Vincent van Goghlaan 

30. Aan het einde van Vincent van Goghlaan komt u uit bij een voetgangerspad/fietspad 

31. U gaat dit pad in en komt via een trapje bij de rivier de Aa 

32. U steekt de brug over, trapje af, gaat rechtsaf en volg Oosterplasweg 

33. U neemt de eerste of tweede weg rechts en komt uit op Zoomweg 

34. Hier gaat u linksaf en op de bocht aan het einde gaat u rechtsaf Rijnstraat in 

35. Aan de rechterkant komt u uit bij uw eindbestemming 

 
 

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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