Routebeschrijving op Verkenning Den Bosch
Links naar routes op Afstand Meten:
Korte route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3336565&key=MRi0jQar.3u8E
Langere route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3336564&key=MRi0jQar.3u8E

1)
Verlaat het station aan de achterkant. Even rechtdoor, dan eerste zijstraat LA, Het Rechte
Pad. Bij de Hugo de Grootlaan LA, dan RA, Bordeslaan. Aan het eind even RA en dan LA de Paleisbrug
op. Voorbij de brug rechtuit, via Koningsweg de Dommel oversteken. Aan de overkant schuin naar
beneden, verder langs het water. Weer een bruggetje over, onder de weg door, en dan oversteken
met het pontje Moerasdraak.

2)
Even rechtdoor, dan eerste pad RA. Pad buigt naar links en naar rechts. Pad komt uit op
fietspad, daar RA. Bij de Dommel RA, dan LA, Dommel oversteken, Vughterweg kruisen. Meteen RA,
om flats heen. Na laatste flat LA. Dan even LA en RA, Bosscherweg. Deze oversteken, Loonsebaan.
Voorbij spoor 1e straat LA, Kampdijklaan. 1e zijstraat negeren, dan pad LA. Door park min of meer
RD, pad komt uit op Willem de Zwijgerlaan, daar LA. Fietspad (Oranjepad) schuin RA. Komt uit op
Amalia van Solmslaan, dan weer fietspad RA. Bij Louise De Colignylaan LA. Postweg kruisen, dan pad
RA. Pad gaat over in plankier over water. Aan het eind LA. Bij dijk RA. Bij Kampdijkweg LA, brug over
kanaal.

3)
Voorbij het kanaal fietspad RA. Fietspad volgen tot zijpad LA. Meteen volgend zijpad LA. Pad
buigt naar R. Voor sloot weer RA. Aan het eind LA. Pad komt uit op oude spoorbaan. Waar baan is
afgesloten LA naar beneden. Later via vlonderpad weer naar spoorbaan. Baan even volgen, dan LA
naar langer vlonderpad. Wordt graspad, gaat om moeras, natte weilanden en bosjes om de
Moerputten heen. In de winter kan het hier heel nat zijn. Onderweg is er het uitkijkpunt voor het
pimpernelblauwtje. Pad komt uit op dijk, daar RA. Dijk komt uit op HalveZolenlijn, daar RA. Spoorlijn
volgen over brug. Voorbij brug 2e pad RA, pad buigt weer terug naar spoorbaan. Bij 1e zijpad keuze:
voor de kortste route RD, anders schuin RA.

Kortste route, 17,5 km
Eerst spoorbaan RD, voorbij ziekenhuis (aan linkerhand) schuin LA, Henri Dunantlaan. Kruist
Vlijmenseweg, daarna zijstraatje RA, Hofplein. Om Hofvijver heen, dan met water aan de
rechterhand RD tot Leeghwaterlaan. RA naar het station.

Langste route, 19,5 km
Bij zijpad schuin RA. Pad kruist weg, even LA, dan pad RA. Pad volgen tot kruising bij huizen, daar LA.
Bij zijpad RA (daar liepen we al eerder). LA, bij fietspad min of meer RD, de dijk op. Via fietspad of aan
de rechterkant bij het water richting centrum. Lang het water drukke weg kruisen en onder
spoorbaan door. Bij Koningsweg LA, weer over de Paleisbrug. Voorbij de brug RA langs Hofvijver. LA
over water, RA langs water. Voorbij het water RA, Hugo de Grootlaan. Bij spoor LA, station.

