
 
 

Route: 4 
Afstand: 5,5 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit BBS Boschveld, Zernikestraat 2 
2. Ga rechtsaf naar Edisonstraat 
3. Ga aan het einde van de weg linksaf naar Copernicuslaan 
4. Ga de eerste straat rechtsaf naar Kamerlingh Onnesstraat 
5. Ga na 180 meter rechtdoor naar Buys Ballotweg (deze weg is niet  

toegankelijk voor auto’s) (zie afbeelding 1) 
6. Steek aan het einde van Buys Ballotweg Oude Vlijmenseweg over  

en ga linksaf 
7. Ga de eerste straat rechtsaf naar Koenendelseweg 
8. Na ongeveer 900 meter buigt de straat rechtsaf.  

Hou in de bocht links aan en ga het voetpad op (zie afbeelding 2) 
9. Volg de bocht meer naar links en ga Schutskamppark in 
10. Ga op de splitsing rechtsaf 
11. Ga het eerste pad linksaf 
12. Loop linksom of rechtsom 
13. Volg het pad tot het einde van het park 
14. Ga linksaf naar Kooikersweg 
15. Ga bij de rotonde rechtdoor 
16. Ga na 150 meter rechtsaf naar Lagemorgenlaan 
17. Ga meteen linksaf naar Kooikersweg 
18. Ga na 200 meter rechtsaf naar Jacob van Heemskerckstraat 
19. Ga na 150 meter linksaf naar Anthony van Diemenstraat  
20. Ga aan het einde van de weg rechtsaf naar Abel Tasmanstraat 
21. Ga linksaf naar Boschmeersingel 
22. Ga de tweede straat linksaf naar Jan Pieterszoon Coenstraat 
23. Loop de straat uit en ga rechtdoor het voetpad op richting Kooikersweg (zie afbeelding 3) 
24. Ga aan het einde van het voetpad rechtsaf naar Kooikersweg 
25. Ga bij de rotonde rechtsaf naar Oude Vlijmenseweg 
26. Ga de eerste straat linksaf naar Heerendonklaan 
27. Ga met de bocht mee naar rechts 
28. Ga rechtsaf naar Baksvelstraat 
29. Ga na ongeveer 100 meter linksaf naar Oeterselaan 
30. Ga aan het einde van de weg linksaf naar Wolfsdonklaan 
31. Ga de eerste straat linksaf naar Dertien Loten 
32. Na 70 meter ligt aan de rechterkant een pad. Loop dit pad in naar Westerpark en ga de brug 

over 
33. Ga na de brug linksaf 
34. Ga aan het einde van het pad weer een brug over en volg het pad na deze brug naar rechts 

(Kraaikampen) 
35. Ga aan het einde van het pad linksaf naar Onderwijsboulevard 
36. Ga op de rotonde rechtsaf naar Christiaan Huygensweg  
37. Ga de eerste straat linksaf naar ’s-Gravesandestraat 
38. Ga aan het einde rechtsaf naar Edisonstraat 
39. Loop terug naar BBS Boschveld 

 
 
 
 
 

Afbeelding 1 

Afbeelding 3 

Afbeelding 2  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routes 1 t/m 5 kunt u ophalen bij BBS Boschveld, Zernikestraat 2. Routes 6 t/m 10 kunt u ophalen bij 

SCC Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115 of Supervlaai, Helftheuvelpassage 260 

 


