Langs Brabantse Stromen
Van Den Bosch naar Boxtel
auteur: Rien Rijk
Startpunt NS Station ’s-Hertogenbosch
Eindpunt: NS Station Boxtel
Alternatief: NS Station Vught
Dagwandeling / Lijnwandeling
Afstand ca. 20 kilometer
Alternatief: 15 kilometer
Horeca : In centrum ‘s-Hertogenbosch en Boxtel. Na 10 km. ’t Haantje in Haanwijk. (Open van
half maart tot begin oktober van 11.00 tot 17.00 uur alleen bij mooi wandel- of fietsweer en ’smaandags gesloten.tel. 073-5516034) Ook in Vught zijn er volop horecazaken.
Kaart: de route is op kaart gezet en verkrijgbaar via www.wandelzoekpagina.nl
Algemeen:
Dit is een afwisselende wandeling waarbij u eerst een stukje van het oude centrum van ’sHertogenbosch doorkruist, vervolgens langs Dieze en Dommel loopt; het natuurgebied het
Bosschebroek doorkruist, door enkele mooie stukken oud bos wandelt, een jachtslot en een
kasteel passeert en vervolgens via de oevers van de Esschestroom naar de Halse barrier loopt .
Langs een andere deel van de Esschestroom loopt u over enkele landgoederen naar Boxtel waar
u via het fraaie stadspark in de bebouwde kom komt. Van daar uit is het nog slechts een korte
afstand naar het eindpunt bij het NS station.
Op de kortere route naar Vught loopt u onder meer door het park bij het kasteel Maurick; door
een gedeelte van het centrum van Vught; door een mooi park en langs een oude Lunet, een van
de verdedigingswerken van Den Bosch in vroeger tijden.
De route gaat voor een groot deel over onverharde paden.
In de vroege lente kunnen bepaalde stukken wat drassig zijn.
Honden: Hoewel er nergens verbodsborden staan voor het meenemen van honden lijkt het gelet
op de rust in de natuurgebieden verstandig om indien u dat graag heeft, uw hond aangelijnd te
houden.
Bereikbaarheid: Openbaar vervoer treinstation ’s-Hertogenbosch.
Eigen vervoer; Parkeren bij station in Den Bosch is vaak lastig. Handiger is om met de auto naar
station Vught te rijden en de auto te parkeren op het grote parkeerterrein bij het station. Van
Vught kunt u 2x per uur per trein naar Den Bosch. Na de wandeling neemt u dan de trein van
Boxtel naar Vught. (Indien u de alternatieve route kiest komt u weer in Vught bij het station uit.)

Routebeschrijving.
Verlaat het station aan de voorzijde .
Loop rechtdoor over het Stationsplein in de richting van de stad.
Passeer het standbeeld van De Draak en loop de Stationsweg op.(Rechts ziet u bakkerij
De Groot, de plaats in Den Bosch om de echte Bossche bollen te kopen)
4.
Steek aan het einde van de Stationsweg de brug over en loop rechtdoor de Visstraat in.
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Ga bij de 2e straat na de brug rechtsaf de Vismarkt op.
Ga op kruising rechtdoor Molenstraat. (links van u, net voor de kruising staat bij het
water, het beeldje van Zoete Lieve Gerritje.)
2e straat links af (brug over en smalle steeg) Lamstraatje.
Einde steeg links af en gelijk rechts af Stoofstraat,
Op T-kruising links af.
1e straat rechtsaf Minderbroederstraat,
Einde straat rechtdoor Markt op. (Rechts van u ziet u het Stadhuis)
Loop op de markt schuin naar rechts richting stadhuis en dan links aanhouden. Neem
vervolgens de 2e straat rechts Kolperstraat. (Als u naar links kijkt ziet u op de markt het
standbeeld van Jeroen Bosch staan.)
Einde straat l.a. Fonteinstraat.
Einde straat rechtsaf Kerkstraat.
Loop de Kerkstraat helemaal uit tot bij de St. Jan (kathedraal)
Steek de straat over en loop rechtdoor langs de kerk en dan rechtsaf Parade.
Loop langs het theater “Aan de Parade” de Triniteitstraat in.
Pad naar links (naar Park) negeren.
Einde straat oversteken en links af Oude Dieze. Rechts in het water van de Dieze staan
beeldjes gebaseerd op figuren van schilderijen van Jeroen Bosch.
Steek bij de verkeerslichten de Zuidwal over.
Na oversteken rechtdoor over onverhard pad en 1e pad rechtsaf Bosschebroek in.
Volg het onverharde pad langs het water (Dieze) U loopt nu enige tijd langs deze
rivier en langs de stadsmuur van Den Bosch met even verderop in een bocht het
Oranjebolwerk)
Volg dit pad langs de Dieze tot bij een gebouw (gemaal).
Ga linksaf de klinkerweg op. (wit/rode markering)
Neem het 1e onverharde pad rechtsaf. (wit/rode markering) Op dit pad treft u een paar
zwerfkeien aan waarop een gedicht is aangebracht)
Neem vervolgens het 1e onverharde pad naar rechts (wit/gele markering) Negeer een
pad naar links.
Steek aan het einde van dit pad het fietspad over en ga rechtsaf het graspad op.
(Mocht dit door brandnetels onbegaanbaar zijn, loop dan over het fietspad (asfaltweg)
Einde voetpad/fietspad bij Ir.Segers gemaal linksaf.
Loop onder de twee snelwegen door langs de Dommel .
Neem na de viaducten, de 1e weg linksaf (doodlopende weg). Sterrenbos.
Ga tussen de gebouwen van een boerderij door en volg de brede beukenlaan (langs hek).
Loop op kruising met links gebouw van politiehonden vereniging PHV rechtdoor.
Blijf steeds dit pad door het bos volgen (wordt later smaller) Op Y-splitsing links
aanhouden.
Einde pad bij boerderij linksaf asfaltweg op.
Neem in de bocht het smalle pad links (langs afrastering)
Einde pad bruggetje over en rechtsaf op brede onverharde weg.
Einde weg links af asfaltweg op. Dooibroek.
Neem na een paar honderd meter bij een groepje bomen het pad naar rechts langs
een sloot.
Het kan zijn dat dit pad zodanig drassig is dat het moeilijk is om er met droge voeten
over te lopen. Als dat het geval is kan als alternatief de volgende omweg worden
gevolgd. In plaats van het pad op te lopen loopt u rechtdoor over de asfaltweg
(Dooibroek) tot de 1e weg rechtsaf Haanwijk. Doorlopen tot boerderij en na de
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boerderij rechtsaf en vervolgens 1e smalle pad nemen dat naar links een dijkje oploopt.
U bent dan weer op de route (punt 40)
Einde pad links af op wat breder bospad
Vlak voor boerderij gaat u rechtsaf het smalle pad op dat enigszins omhoog over een
soort dijkje loopt.
Op het einde van dit pad kunt u over het bredere pad naar links gaan voor een bezoek
aan de Horecagelegenheid ’t Haantje in Haanwijk . U treft een oud jachtslot uit 1649
aan. Ook staat hier nog een oud bakhuis waar soms nog op ambachtelijke wijze brood
wordt gebakken. Om de route te vervolgen keert u via dit pad weer terug naar dit
punt. Als 2e alternatief kunt u ook kiezen om vanaf Haanwijk de onverharde weg
te nemen naar Halder. Bij de brug over de Dommel komt u dan weer op de route.
(Punt 44)
Voor de wandelaars die geen bezoek aan Haanwijk willen brengen, gaat de wandeling
als volgt verder: Op het einde van het smalle pad over een soort dijkje steekt u het
brede pad over en loopt naar beneden naar de houten brug en volgt het pad door de
hekjes. Na het 3e hekje loopt u omhoog de dijk langs de Dommel op en slaat u linksaf .
Via de grasdijk loopt u naar de brug over de Dommel waar u naar rechts de brug over
gaat.(U passeert een grote kei met een spreuk)
Voor U ziet u het u het kasteel Nieuw Herlaer liggen. Er gaan verhalen dat er in dit
kasteel nog spoken rondwaren. Het kasteel heeft in de loop der eeuwen vele
bestemmingen gehad en is thans in particuliere handen .Het kasteel heeft heel lang
een gedeelde eigendom gekend)
Na brug rechts af.
Op kruising 2x weg oversteken en rechtdoor doodlopende weg in gaan.
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(Ga voor de kortere route naar Vught verder bij punt 80)
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Voor water ( Esschestroom) linksaf de dijk langs deze stroom oplopen.
Volg de dijk tot u linksaf naar een verharde weg kunt.
Ga op deze weg rechtsaf.
Einde weg op kruising rechtsaf Barrierweg.
Verharde weg wordt onverhard met een smal fietspad naast de weg.
Ga na pand 11 rechtsaf het fietspad op TOLPAD dat naar het tunneltje onder de snelweg
A2 loopt.
(Als alternatief kunt u even na pand 30 ook linksaf een soort park inlopen (groen `
bordje “Opengesteld”) Volg het pad langs de vijver naar rechts en blijf ongeveer
parallel aan de weg lopen. U komt dan weer op de weg bij pand nr. 11 waar u linksaf
slaat en gelijk daarop rechtsaf fietspad TOLPAD op.
Op deze plaats de Halse Barrier lag vroeger één van de zeven “tollen” op de weg van
Den Bosch naar Eindhoven. Voor het passeren moest men een bepaald bedrag betalen,
afhankelijk van het voertuig.
Loop na het tunneltje via het electriciteitshuisje naar links de grasdijk langs de
Esschestroom op.
Volg dit pad over de grasdijk tot het punt waar de Esschestroom naar rechts buigt.
Ga hier linksaf via het rechts van het water gelegen pad dat naar het bosgebied voert.
Houdt op een splitsing van paden rechts aan (pad langs het water)
Einde pad voor een open veld links af (in de richting van een slagboom bij een weg)
Steek de weg over en vervolg uw wandeling langs een andere slagboom over
een onverhard pad.
Neem het 1e pad rechtsaf (rode markering)
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Einde pad bij een huis rechtsaf onverharde weg op en doorlopen tot kruising met
verharde weg.
Steek de Esscheweg over en ga rechtdoor het landgoed op. ( Hoewel niet als zodanig
aangegeven op deze route behoort dit landgoed bij Huize Leeuwenhorst) Bordje met
die naam staat op hek rechts)
Loop door tot waar de weg duidelijk naar rechts afbuigt. Ga hier rechtdoor (links
ligt weiland)
Sla op kruising met twee stenen pilaren rechtsaf en volg deze laan.
Sla op kruising (met rechts voor u een ander grasveld) links af (smaller pad)
Na palen in het pad, op kruising rechtsaf.
Volgende kruising (met slagboom) linksaf Brede onverharde weg met smal
fietspad (richting van een huis)
1e kruising rechtsaf ( links ligt een weiland)
Einde van dit pad (soort poort “Sparrenrijk”) en op asfaltweg l.a.
Op kruising rechtsaf Essche Heike.
Gelijk linksaf voetpad op park in.
Einde pad bij kinderboerderij links af.
Blijf dit brede pad door het park volgen – zijwegen negeren.
Einde pad bij voetbalvelden (ODC) rechtdoor naar weg lopen.
Steek deze weg over (Leenhoflaan) en loop de Jan van Brabantstraat in. (volg steeds deze
straat tot einde waarbij u de Doornakkerstraat oversteekt))
Einde weg r.a. Ridder van Cuykstraat oversteken en rechtdoor/
Op kruising (ANWB wijzer o.a. richting Haaren/Oisterwijk) recht oversteken .
Breukelsestraat. Richting Eindhoven/Schijndel.
1e weg rechtsaf Brugstraat.
Even verderop rechtsaf op tegelpad. (langs wit huis)
Blijf langs de spoorlijn lopen tot station. Boxtel.
Vanaf Station kunt u 2x per uur per trein terug naar Den Bosch of indien gewenst naar
station Tilburg.

Kortere route naar Vught
80. Na het oversteken van de 2 wegen, rechts aanhouden op links van de weg gelegen
fietspad.
81 Direct na brug over Esschestroom, links af door hekje (of via wat breder pad enige meters
verder).
82. Loop langs het water tot weg. Ga hier rechts af. (St.Michielsgestelseweg)
83. Einde van deze weg verkeersweg oversteken en rechtdoor.
84. In bocht links aanhouden (rechts ligt een fietspad)
85. Op splitsing rechtdoor gaan.
86. 1e pad rechtsaf (bij witte bollen)
87. Loop langs slagboom rechtdoor
88. Bij volgende slagboom ook rechtdoor tot huis.
89. Na huis links af op wat breder pad.
90. Op kruising rechtsaf (bos in)
91. Voor huis linksaf omhoog naar dijkje lopen .
92. Ga op het dijkje links af (rechts kijkt u op de rivier de Dommel)
93. Einde dijkje rechtdoor lopen langs kasteel Maurick.
94. Loop oprijlaan uit tot na poort.
95. na poort rechtsaf en trap oplopen.
96. Steek de weg over via brug (A2).

97. Ga onderaan de trap rechtsaf (Maurickplein)
98. 1e straat links af Marktveld
99. Einde straat links af voor kerk Heuvel.
100. Op kruising rechtdoor Raadhuisstraat.
101. Volgende kruising weer rechtdoor Raadhuisstraat.
102. Na zijstraat links, gelijk links af voetpad op voor wit gebouw (Raadhuis)
103. Op splitsing pad links aanhouden.
104. Volg dit pad tot na vijver (rechts van u)
105. Direct na vijver rechtsaf pad langs vijver (rechts kijkt u tegen Raadhuis aan)
106. Op splitsing rechts aanhouden.
107. Op volgende splitsing links af.
108. 1e Pad rechtsaf en bruggetje over.
109. Na brug rechtdoor lopen tot onverhard pad voor vijver.
110. Voor vijver links af (onverhard pad)
111. Op Y-splitsing rechtsaf
112. Op T-splitsing rechtsaf (naar bankje toe)
113. Op Y-splitsing rechtsaf.
114. Op bituumpad rechtsaf.
115. Op splitsing linksaf en brug over.
116. na brug linksaf via tegelpad langs gebouw.
117. Op kruising rechtsaf (laan met bomen)
118. Einde laan links af en gelijk rechtsaf via zebra weg oversteken (Vlasmeersestraat)
119. Links af Hoogstraat inlopen.
120. 1e pad rechtsaf (tussen huizen)
121.Einde pad rechtsaf Fortstraat.
122. Einde Fortstraat l.a. Wilhelminasingel. (rechts ligt oude Lunet)
123. Einde Wilhelmiasingel linksaf.
124. Voor spoorwegovergang rechtsaf en via deze straat naar eindpunt bij NS station lopen.
Vanaf Station Vught kunt u 2x per uur met de trein terug naar station Den Bosch.
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