
 
Route: 4 
Afstand: 4,9 kilometer 

1. Vertrek vanuit Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115, of Supervlaai, Helftheuvelpassage 260 

2. Loop via de parkeerplaats richting Rijzertlaan  
3. Ga rechtsaf naar Rijzertlaan 
4. Ga met een scherpe bocht mee naar Hoeflaan 
5. U kunt hier eventueel even rust nemen (zie afbeelding 1) 
6. Ga daarna alsmaar rechtdoor langs het water 
7. Steek Oude Vlijmenseweg over (zie afbeelding 2) 

8. Ga rechtsaf bij de elektriciteit kast het voetpad op 
9. Loop door tot aan het pleintje en loop rechts langs de speeltuin 
10. Loop rechtdoor tussen het water en ga vervolgens na het 

bruggetje rechtsaf 
11. Steek het fietspad en de weg over en ga direct rechtsaf naar 

Weidonklaan 
12. Steek Gassedonklaan over en ga linksaf naar Schaapsveldje 
13. Ga met de bocht mee naar links en ga daarna rechtsaf naar 

Dertien Loten 
14. Ga rechtsaf, loop over de brug, en ga direct rechtsaf (zie 

afbeelding 3) 
15. Ga na het volgende bruggetje linksaf 
16. Ga bij de stenen linksaf en loop alsmaar rechtdoor (zie 

afbeelding 4) 
17. Aan het einde gaat u linksaf en bij de gele paaltjes naar rechts 

Eventueel kunt u hier plaatsnemen op een van de bankjes in het 
park 

18. Steek daarna rechts de Simon Stevinweg over, ga linksaf en 
meteen rechtsaf. Loop over de brug langs het water 

19. Blijf rechtdoor lopen tot aan de Oude Vlijmenseweg, hier gaat u 
linksaf 

20. Ga bij de rotonde rechtsaf 
21. Loop rechtdoor op de Kooikersweg en pak de eerste 

mogelijkheid om over te steken links. Dit is een smal paadje 
tussen een hek en een heg 

22. Loop langs het water rechtdoor 
23. Vervolgens gaat u bij de T-splitsing bij de Annakerk rechtsaf naar Boschmeersingel  
24. Loop alsmaar rechtdoor tot u bij Rijzertlaan bent 
25. Ga hier linksaf  
26. Ga rechtsaf de parkeerplaats op en loop terug naar Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel 

of Supervlaai 

 

Hebt u vragen over de wandelingen? 
Neem contact op met Ilvie van Schijndel, Buurtsportcoach West 

i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl of 06 11 73 87 42 

 

 

 
 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2  

Afbeelding 3 

Afbeelding 4 

mailto:i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl


 

Bron: www.afstandmeten.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Routes 1 t/m 5 kunt u ophalen bij SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115 of Supervlaai, 
Helftheuvelpassage 260 

Routes 6 t/m 10  kunt u ophalen bij BBS Boschveld, Zernikestraat 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Startpunt: Sociaal 

Cultureel Centrum 

De Helftheuvel of 

Supervlaai 


