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Zuid-Willemsvaart, Aa, Heinis en Orthen
We maken een verrassende wandeling langs water en door enkele groene corridors in 's
Hertogenbosch. Na een korte passage door het centrum langs het Bolwerk en over de
Markt gaat de route even langs de Zuid Willemsvaart. Dan lopen we een een flink stuk
over gras langs de Aa, een gekanaliseerde beek, die tussen de stedelijke bebouwing
weidse uitzichten over het water biedt en stiekem een oase van rust creëert. De tocht
vervolgt langs de plas het IJzeren Kind en door de wijk Hintham. Even de kiezen op
elkaar langs winkelcentrum De Herven en dan komen we bij het mooiste deel van de
wandeling. Een traject over onverharde paadjes door de Heinis en over de Hervense Dijk,
die in de 14e eeuw werd opgeworpen om \\\'s Hertogenbosch te beschermen tegen hoge
waterstanden van de Maas. Aan weerszijden van de kronkelende dijk liggen diverse
wielen. Een idyllisch landschap middenin de stad. Maar ook het vervolg verveelt geen
moment. Fort Orthen, een bijzonder wandelpad langs het spoor en de plas IJzeren Vrouw
hebben veel te bieden. Eenmaal terug in de binnenstad genieten we nogmaals van het
karakteristieke water in de Brabantse hoofdstad. Over de Brede Haven met z?n fraaie
panden langs de Dommel en de pas gerestaureerde kademuren lopen we terug naar het
centrum en het station.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de voorkant van het station RD over het Stationsplein. Oranje Nassaulaan
oversteken en RD langs de Bossche bollen van Jan de Groot. Je gaat de brug over en
direct RA, Sint Janssingel. Bij het Bolwerk LA, Sint Jansstraat. Op de kruising met de
Binnendieze RD. Op kruising met Kruisstraat ook RD. Aan het eind RA. Direct eerste weg
LA, Tweede Korenstraatje. Je komt uit op de Hoge Steenweg, hier RA. Direct L
aanhouden. Je passeert het VVV aan je linkerhand en dan RD, Markt. Na de Markt ook
RD, dan Hinthamerstraat. Na huisnummer 40 (winkel met Bossche koek) LA,
Nieuwstraat. Deze weg blijven volgen. Buigt naar R. Bij voorrangsweg schuin R
oversteken naar standbeeld. Iets L aanhouden en via oversteekplaats naar kanaal en de
brug over.

2. Na de brug RA. Deze weg, Zuid-Willemsvaart blijven volgen tot de tweede brug. Even
voor die brug LA, Oostwal. Waar de klinkerweg naar L buigt, ga je RD langs een bank
met zicht op de stompe toren aan je linkerhand. Weg oversteken en RA langs knooppunt
(kp) 83. Na de bushalte Bossche Pad ga je bij een metalen paal met bordje uitlaatroute
schuin L het gras op richting water. Je loopt over gras langs de Aa aan je linkerhand. Bij
een brug de weg oversteken en RD, het onverharde paadje langs water vervolgen. Bij
een volgende brug oversteken en LA de brug over. Na de brug neem je het eerste
asfaltpad RA. Voor de eerste flat R aanhouden over het gras langs de Aa, nu aan je
rechterhand. Je komt uit in de bocht van een halfverhard pad. Hier RD over het dijkje. Je
passeert een wit-rood schrikhek en komt bij een brug.
3. Bij de brug LA trappetje af. Je volgt een stoeptegelpad, gaat tussen metalen hekken
door en je vervolgt de weg RD, Vincent van Goghlaan. Op kruising met de Karel
Ensinckstraat nog even RD en dan LA een brug over. Na de brug RD langs het IJzeren
Kind. Je loopt dan over een asfaltpad langs de plas. Dit pad blijven volgen tot een
voorrangsweg. Hier oversteken en RD tussen paaltjes door, een klinkerweg. Je komt uit
in de bocht van een andere weg, bij een grote plataan. Hier RD, Jasmijnstraat. Je komt
uit op een fietspad. Hier even naar L en direct RA de Graafseweg oversteken. Aan de
overkant even naar R en direct LA, Vliertse Steeg. Twee klinkerwegen naar R negeren.
RD langs het fietspad. Fietspad blijven volgen langs scouting Hintham aan je linkerhand.
Meebuigen naar R. Je loopt dan parallel aan een weg en het spoor aan je linkerhand. Ter
hoogte van wegwijzer RD deze parallelweg vervolgen. Doorlopen tot de driesprong met
De Bongerd. Daar naar L de Stadionlaan oversteken.

4. Bij het fietspad, Bevrijdingspad LA en direct RA door de tunnel onder het spoor. Je
komt uit in de bocht van een ander fietspad. Hier ga je LA langs de hoogspanning.
Doorlopen tot een rotonde. Daar L om de rotonde heen. Je steekt de Balkweg over en je
gaat RD onder de overkapping van het winkelcentrum. Op de hoek van het
winkelcentrum en de overkapping bij het zebrapad oversteken naar het Tapijtcentrum.
Daar R aanhouden en over klinkers langs het Tapijtcentrum naar het fietspad. Verder RD
over het fietspad. Let op: waar het water aan je linkerhand ophoudt, ga je schuin L naar
beneden over een onverhard paadje. Je loopt tussen water door en je negeert het pad
naar L. Even daarna op een kruisinkje RA langs water aan je rechterhand. Dit pad met
een hekje van prikkeldraad aan je linkerhand met bochten steeds blijven volgen langs
diverse kolken. Het pad buigt vanzelf af naar R. Je komt uit op een asfaltdijk.

5. Hier LA. Via een brug een weg over en RD. Ook even verder op driesprong asfalt
over de dijk blijven volgen. Bij hoogspanning dijk blijven volgen. Je passeert horeca d?n
Boerderij aan je rechterhand en daarna ga je opnieuw een brug over. Aan de overkant
RD. Ook op kruising bij kp 57 RD. Zijpaden negeren. Weer een brug over en RD. Op een
driesprong voor water en fort Orthen L aanhouden, tussen wit-rode paaltjes door en een
asfaltpad volgen om het fortterrein heen. Je passeert aan je linkerhand de entree naar de
begraafplaats Orthen. Op de driesprong L aanhouden over parkeerterrein naast de
begraafplaats. Aan het eind van het parkeerterrein RD over klinkerweg. Aan het eind van
de klinkerweg RD als fietspad.

6. Bij voorrangsweg LA. Op driesprong bij fietswegwijzer RD onder een brug door.
Verder RD naar een volgende brug. Na die brug neem je het eerste grindpad LA, parallel
aan de Van Rijckevorsel van Kessellaan, een bomenpad met het spoor aan je linkerhand.
Bij een verkeersweg oversteken en RD het pad vervolgen. Het grindpad komt uit op een
klinkerweg. Hier even RD. Dan L aanhouden langs het metalen spijlenhek over een
stoeptegelpad. Op een kruising van stoeptegelpaden LA langs het Pierson College. Nu
neem je het eerste stoeptegelpad RA naar bushalte Aartshertogenlaan. Oversteken naar
de bushalte aan de overkant van de weg. Daar ga je de klinkerweg in richting water,
Adriaan van Ostadestraat.

7. Op driesprong van klinkerwegen even naar R en direct LA, asfaltpad. Op driesprong
LA en kort daarna schuin R naar beneden, asfaltpad direct langs de plas. Dit asfaltpad
langs de plas aan je linkerhand steeds blijven volgen. Op een Y-splitsing vlak voor de kop
van de vijver hou je L aan naar de rand van de plas. Vlak voor het eind van de betonnen
rand RA omhoog. Op splitsing van asfaltpaden LA verder langs de plas. Je gaat een
houten brug over en daarna RD. Op een kruisig van asfaltpaden RA, langs het hek van
een dierenweide. Op een driesprong LA naar de weg toe.

8. Tussen wit-rode paaltjes door en schuin R oversteken naar de klinkerweg, Geert van
Woustraat en die direct met een bocht naar R vervolgen. Aan het eind LA, Jan de la
Barlaan. Op kruising voor het water RA, Van der Weeghensingel. Je kunt aan de
linkerkant van de weg over een halfverhard wandelpad lopen langs de Aa. Aan het eind
LA de brug over. Doorlopen naar de volgende brug. Die Orthenbrug oversteken en RA
langs het water aan je rechterhand, Zuid-Willemsvaart. Op driesprong RD ophaalbrug
over en LA, Brede Haven langs de Dommel met hoge kademuren aan je linkerhand. Aan
het eind RA terug naar het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station 's Hertogenbosch.
Parkeren
Parkeergarage Stationsplein.
Lengte van de wandeling
14 km.

Horeca
Aan het begin van de route Brasserie Bolwerk, https://www.bolwerkdenbosch.nl/
In het centrum vele horecagelegenheden. Halverwege de route in winkelcentrum De
Herven lunchcafé Sunflower, http://sunflowerlunchcafe.nl/ en op de Hervense dijk d'n
Boerderij, https://www.dnboerderij.nl/.
Afkortingen: RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-s-hertogenbosch-stadse-tochten/17451/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

