
Rondje 28 Aa-wijk  30 april 2022 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Rondje 28, Aa wijk 12,5 km 
 

Start Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen 
 Pauze Sociaal Cultureel Centrum De Biechten, telnr: 073-6419072 
Pauze op zondag Sportiom, telnr: 073 646 4646 

 
Na het passeren van de De Lambooybrug, vernoemd naar de Bossche burgemeester Lambooy 
(1961-1969) bereiken we Aawijk Zuid. Een wijk, die ingesloten wordt door de Zuid Willemsvaart 
en de rivier de Aa. Hij kwam tot stand in de jaren 1945 - 1960, met aanliggend de Oosterplas 
als sport en recreatiegebied. Na de brug over de Aa, ligt rechts Hintham Zuid. De ontwikkeling 
van Hintham Zuid, beter bekend als het Heijmansdorp, begint in de jaren 60 van de twintigste 
eeuw. De wijk werd zes meter opgehoogd met zand van de Stenenkamerplas. Bij het 40 jarig 
bestaan van de wijk heeft de gemeente een keramisch kunstwerk Hinthamer Bekooring 
geschonken. Het staat op de rotonde bij de Jan Heijmanslaan. In maart 2011 werd de Heere 
Hintham geopend. Een multifunctioneel complex met appartementen en een zorginstelling. 
Achter dit gebouw ligt een kleine plas, de IJzeren Kind. Het is een zandafgraving. Dit gewonnen 
zand werd gebruikt om het Hinthamerpark op te hogen. Het vooroorlogse villapark kent een 
lange geschiedenis waarin veel gebeurd is. Met name de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen 
getrokken in de buurt. Bij de Kamperfoeliestraat is een Hemelboom geplant. De boom is een 
geschenk van familie van Joodse gezinnen die tijdens de Duitse bezetting zijn weggevoerd en 
vermoord. Op diverse plaatsen liggen koperen struikelstenen in de stoep ter nagedachtenis aan 
Joodse buurtbewoners. Het Hinthamerpark beschikt over de oudst overgebleven grenssteen van 
's Hertogenbosch. Hij is bewaard gebleven en gerestaureerd en ligt nu in het museum. Op 
dezelfde plaats op de hoek van de Jasmijnstraat is een nieuwe grenssteen uit 2006 opgericht. 
Deze heeft nog hetzelfde opschrift: "'t Vrijdom der Stadt 's Hertogenbosch 1680".Villa 
Zuiderbosch is een monumentaal gebouw uit 1844. Het wordt omringd door een park in 
landschapsstijl. Het gebouw was destijds een buitenhuis van de sigarenfabrikant Goulmy.  
 
 Routebeschrijving: 
 

1. Start Herberg de Poeling, vóór de Dungense brug fietspad linksaf  
2. Rechtdoor na motorcrossterrein langs bedrijventerrein De Poeldonk 
3. 1ste straat rechtsaf Tesselschadestraat 
4. Einde na bocht naar rechts linksaf, tegelpad 
5. Rechtdoor weg oversteken en linksaf voetpad over Lambooybrug 
6. Na brug trap rechtsaf naar beneden en linksaf trottoir langs Lekstraat 
7. Bij rotonde rechtsaf Rijnstraat 
8. Rechtdoor bij Rivierenplein 
9. Rechtdoor op einde, voetpad langs water, Oosterplas 

Pauzebankje 
10. Einde linksaf en daarna asfaltvoetpad, plas steeds links houden 
11. 1ste kruising rechtdoor 
12. Rechtsaf op breder asfaltpad 
13. 1ste zandpad linksaf naar trapjes voor brug over Aa  
14. Brug over Aa, rechtdoor, 2 trapjes af, langs slalomhek, rechtdoor Vincent 

van Goghlaan 
Pauze Vincent van Goghlaan 1, SCC De Biechten, na de pauze: 

15. Linksaf bij verlaten pauzeplaats 
16. Opnieuw linksaf achter het gebouw en pad rechtdoor met water aan 

linkerhand (IJzeren kind) 
17. Einde fietspad rechtsaf weg oversteken en rechtdoor Jasmijnstraat 
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18. Einde weg (Graafse baan) oversteken, rechtsaf parallelweg 
19. Linksaf Vliertse steeg, rechtdoor fietspad 
20. 2de straat rechtsaf Pastoor Hoekxsingel, linksaf bij nr. 233 t/m 253 
21. Bij water rechtsaf, linksaf bruggetje over en meteen daarna rechtsaf langs 

water 
22. Rechtsaf en voor het water pad linksaf 
23. Aan einde nu bruggetje  rechtsaf langs water en rechtsaf bruggetje 
24. Tweede pad linksaf, voorlangs huisnummer 51, 49, 47 
25. Rechtdoor oversteken Beatrixstraat, 2de weg linksaf Oranje 

Nassaustraat, rechtsaf Tweeberg 
26. Einde weg oversteken, linksaf fietspad 
27. Onder de Autoweg A2 doorlopen en rechtdoor Graafsebaan 
28. Einde rechtsaf, met links het Máximakanaal 
29. Oversteken bij de sluis (1ste poort) en rechtdoor over de Rosmalense Aa 
30. Meteen na de brug rechtsaf en daarna steeds rechtdoor 
31. Bij de sifon van de Aa linksaf met het water aan de rechtse hand 
32. Bij de verkeersweg rechtsaf op het fietspad 
33. Op rotonde bij knp86 rechtdoor onder N269 door, bij verkeerslichten 

oversteken 
34. Dungense brug over, herberg De Poeling, einde 

 


