
                                                                        

  

   

       

WANDELTOCHT BEST – DEN BOSCH 
EEN OUDE PELGRIMSTOCHT IN EEN NIEUW JASJE  

 

Deze wandelroute van 26 km leidt ons vanaf het voormalige grondgebied van Aleid van de Meervenne,  

de vrouw van Jeroen Bosch, naar de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. 

 

KP=Knooppunt  RD = rechtdoor  RA= rechtsaf  LA=linksaf 

 

Vertrek vanaf Land van Bosch in noordelijke richting RD ( via KP 31,8,7) tot Liempdsedijk. 

RA op Liempdsedijk na ca. 50 meter LA en verder op Woekensesteeg en deze volgen tot KP 4.  

RA naar  KP 3, KP 81, zig-zag door afzetting en vanaf hier RD tot verharde weg Veldersbos. 

Hier schuin rechts aanhouden op verharde weg langs het Landhuis naar de tunnel  

onder het spoor en vanaf hier RD tot de Oude Rijksweg ( Vrilkhoven),  

hier schuin oversteken, Vrilkhovenseweg, en weg volgen tot KP 74. 

Vanaf hier RA naar KP10, tunnel A2, KP75. 

RD tot Bolakkerweg, hier LA weg volgen, deze gaat over in Heidezoom. 

Heidezoom volgen tot Heideweg en hier LA. 

Einde weg RA op Bergstraat en op kruising LA op Oudedijk, deze gaat over in  

een onverhard pad en dit volgen tot verharde weg De Bleek. 

Aan het einde van De Bleek LA op Boxtelseweg naar KP 12,  

hier RA op Laarakkerweg ( gaat over in fietspad) en  RD naar KP 25. 

Hier RA over het omleidingskanaal en meteen LA het onverharde pad langs kanaal en dit RD volgen tot  

schrikhek. Hier RD en na ca. 300mtr rechtsaf schuin omhoog naar boerderij 't Dommeltje.  

HIER KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN HET TOILET ÉN STAAT  

EEN LEKKER KOPJE/KOFFIE OF THEE VOOR U KLAAR! 

Na de koffie terug naar omleidingskanaal en het onverharde pad langs het water blijven volgen tot draaihek. 

Na het draaihek LA op zandweg tot splitsing en hier LA op De  Schoonberg naar KP 39 Hooibrug,  

via brug naar KP 38( fietsknooppunt 43), hier RA  op Heult en dit pad blijven volgen tot  KP 40,  

Gestelseweg en hier Ra op fietspad en deze weg volgen tot de Heidijk en hier LA en Heidijk naar KP56. 

Hier RD op Het Volmeer en bij een bocht naar rechts links het onverharde pad langs  de Essche Stroom 

 volgen, 2x het water oversteken, hangbruggen, en het pad blijven volgen tot KP 20 (Vughterweg).  

Vughterweg oversteken naar KP 5, RD naar KP 9 (Haanwijk), RD via KP 19  naar kruising met weg Dooibroek. 

Hier LA en pad (LF7) blijven volgen tot KP 81. 

Ra naar KP 82 en het fietspad LA volgen tot KP 53 en vanaf hier RD naar St. Jan. 


