
Rondje 129 ‘s-Hertogenbosch West-Gement 8 augustus 2021 

Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 
 

Rondje 129, ’s-Hertogenbosch West-Gement 13,7 km 
 

Startpunt: Hoek Kruiskampsingel/Kruiskamppad te ’s-Hertogenbosch, 
Postcode: 5224 KC.Te bereiken door de Kardinaal De Jongsingel Pauze: Café-

restaurant Buurt Koningsweg 100   073-7505836 of L’ oro Nero Hofplein 1A 06-
26364081 

1. Loop langs dierenpark; parallel aan fietspad Kruiskamppad 
2. Op einde dierenpark fietspad oversteken voetpad volgen, rechts van het  water 
3. Einde voetpad rechtsaf; voor flatgebouw rechts voetpad op 
4. Voetpad blijven volgen zo dicht mogelijk langs water 
5. Voor parkeerterrein/flat Waterlanden rechtsaf; door 3 kunststof palen 
6. Flatgebouw rechts passeren 
7. Eerste zandpad (olifantenpaadje) rechtsaf naar fietspad 
8. Op einde rechtsaf; vervolgens kruising oversteken naar parallelweg. Daar linksaf 

Vlijmenseweg 
9. Bij bord “Gementroute” rechtsaf; door draaihekje 
10. Op einde voor poort linksaf. Trap op naar dijk en linksaf gaan 
11. Voor hek rechtsaf naar beneden 
12. Pad volgen richting parkeerplaats; bij Y-splitsing links aanhouden 
13. Asfaltweg schuin oversteken naar voetpad “Vughtse Gement geen   toegang” (Geen 

toegang geldt alleen voor het weiland) 
14. Na draaihekje pad langs voormalige spoorbaan volgen tot aan 1e  verharde weg rechts 

Maysteeg 
15. Daarna 1e weg rechts Gementweg 
16. Bij kruising linksaf Honderdmorgensedijk 
17. Voor de brug linksaf over fiets-/wandelpad Drongelens Pad met water aan 

rechterhand 
18. Drongelens Pad steeds blijven volgen tot aan splitsing met tunnel aan rechterhand 
19. Onder tunnel doorlopen en de kruising oversteken, daarna rechtsaf over fietspad 
20. Bij stoplicht oversteken;  

pauze Café-Restaurant “Buurt” 
21. Na pauze weer oversteken en over Paleisbrug gaan 
22. Rechtdoor; voetpad om vijver volgen; eventueel pauze L’oro Nero  
23. Op einde linksaf: trap op 
24. Rechtsaf en meteen linksaf langs vijver, je komt langs de Parkeeruitgang  

Residentieplein 
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25. Op einde trap af en linksaf slaan Hugo de Grootlaan 
26. Op einde oversteken en linksaf 
27. Meteen rechtsaf Kraaikampen 
28. 1ste pad linksaf; tussen stenen door 
29. Op 2de kruising rechtsaf; na het grasveldje 
30. Op kruising rechtsaf; daarna meteen linksaf 
31. Op einde linksaf; brug over en rechtsaf 
32. Op einde weg oversteken (Simon Stevinweg) en rechtsaf 
33. Eerste voetpad links; brug over. Weer eerste voetpad links en brug over 
34. Daarna rechtsaf; bij kruising rechtsaf. Brug over en meteen linksaf 
35. Over brug meteen linksaf; voetpad langs water, parallel aan de 

Oude Vlijmenseweg 
36. Op einde weg oversteken en rechtsaf gaan 
37. Eerste voetpad linksaf; trap naar beneden naar parkeerplaats 
38. Rechts aanhouden; daarna richting sportvelden; De Fuik 
39. Linksaf over grindpad; gaat over op asfaltweg 
40. Op einde rechtsaf: voetpad, voorbij jongerencentrum Power Up 
41. Eerste voetpad links, vervolgens eerste voetpad rechts 
42. Op einde linksaf 
43. Op einde rechtsaf en meteen links, asfaltweg oversteken bij de bushalte 
44. Voetpad vervolgen; zo dicht mogelijk langs water, Brussellaan 
45. Bij wandelsluis (ijzeren slalom palen) rechtsaf trottoir volgen 
46. Bij kruising rechtsaf 

Middelburglaan 
47. Voetpad blijven volgen; 

zo dicht mogelijk langs 
water 

48. Bij kruising recht 
oversteken 
Dammenlaan 

49. Na laatste bungalow aan 
rechterzijde rechtsaf 
voetpad Uitlaatroute 

50. Voetpad blijven volgen; 
later zo dicht mogelijk 
langs dierenpark blijven 
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tot aan einde van deze route 


