
 
 

Route: 5 
Afstand: 6,6 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Brasserie De Roskam, Vlietdijk 3 
2. U staat met uw rug naar de Brasserie en gaat over het fietspad rechtsaf naar de rotonde 
3. Bij de rotonde loopt u linksaf met het fietspad mee en neemt de tweede afslag naar links. U 

steekt de Vlietdijk over en loopt de Annenburgweg in 
4. Ga bij de kruising rechtsaf het viaduct over 

5. Vervolg deze weg: u hebt de Tennisbanen en de Honkbalvelden aan uw linkerhand 

6. U loopt door tot aan het volgende viaduct en ga deze ook over 

7. Ga linksaf de Belcantoweg in 

8. Ga rechtsaf de Allegroweg in   

9. U gaat linksaf de Groote Wielenlaan in 

10. Loop op het fietspad naar de rotonde 

11. Op de rotonde gaat u op het fietspad linksaf de Blauwe Sluisweg in 

12. Ga “in” de rotonde rechtsaf 

13. U gaat over het Maximakanaal 

14. Volg deze weg tot aan de kruising van de Empelseweg en ga hier schuin naar links rechtdoor  

de onverharde weg in 

 

 

 

 

15. Deze weg gaat over in een smaller voetpad 

16. Loop om de plas heen. Tip: geniet op een bankje van het mooie uitzicht! 

17. Over een klein bruggetje komt u langs de achterkant van Hotel ’s-Hertogenbosch van 

Fletcher Hotels 

18. Als u helemaal de plas rond bent gegaan komt u weer uit bij het Maximakanaal 

19. Ga hier rechtsaf en loop langs het Maximakanaal 

20. Voor het viaduct gaat u rechtsaf de Burgermeester Burgerslaan in 

21. Bij de trap aan uw linkerhand gaat u de trap op naar boven  

22. Bovenaan de trap gaat u linksaf. U loopt dan langs de Bruistensingel 

23. U loopt over het fietspad tot aan de kruising bovenop de fietsbrug 

24. In de bocht van de fietsbrug gaat u linksaf en houd links aan: De Blauwe Sluisweg 

25. Volg het fietspad en ga bij het fietsroute bordje 92 rechtsaf de Annenburgweg in 

26. Volg dit fietspad tot aan het einde 

27. Ga hier rechtsaf over het viaduct 

28. Over het viaduct gaat u direct naar links 

29. U ziet nu schuin rechts Brasserie De Roskam. Loop terug over het fietspad langs de rotonde 

 Lever de route weer in en u ontvangt een sticker op uw stickerkaart 

 

 

 



 
 

 

 

 

U kunt routes ophalen bij: 

 

Route 1: v.v. OJC Rosmalen, Laaghemaal 38  

Route 2 t/m 4: Seniorencentrum De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4 

Route 5: Brasserie De Roskam, Vlietdijk 3 

Route 6: Brasserie Fleurie, De Driesprong 11 

Route 7: Wapen van Rosmalen, Graafsebaan 52 

Route 8: ’t Vosje Raadhuisstraat, Raadhuisstraat 49 

Route 9: Eetpaleis ’t Vosje GW, Groote Wielenlaan 391 

 

 

 

Startpunt:  

Brasserie De Roskam,  

Vlietdijk 3 


