
Wandelroute Vlijmen via Vught naar ‘s-Hertogenbosch
Deze gevarieerde wandelroute is met de grootste zorgvuldigheid 
gemaakt. Hier en daar klim je kleine stukjes omhoog.

  ► Start route
Start de route bij de Grote Kerk 22 (protestantse kerk). 
Loop hier voorlangs af over de Meester van Houtstraat 
naar de
Torenstraat. Sla hier linksaf de Torenstraat in. Aan het ein-
de van deze straat ga je rechtsaf de Heidijk op, in de rich-
ting van de snelweg. Net nadat je de snelweg overgesto-
ken hebt, blijf je rechtdoor lopen (fietsknooppunt 58). Blijf 
deze weg rechtdoor
volgen over de Moerputtenweg. Sla na 180 meter rechtsaf 
het zandpad in.

  ► Venkantbrug / Moerputtenbrug (Halvezolenpad)
Na ± 180 meter tref je de Venkantbrug. Loop hier onder-
door en sla linksaf over het water en klim naar boven. Sla, 
eenmaal boven aangekomen, vervolgens rechtsaf. Na ± 1,3 
km kom je aan bij de Moerputtenbrug. Ga over de Moer-
puttenbrug naar de andere kant.

  ► Natuurreservaat de Moerputten
Eenmaal de Moerputtenbrug overgestoken sla je, na 190 
meter, rechtsaf. Je ziet hier een houten trap naar beneden 
en gaat
vervolgens over een houten vlonder door de Moerputten. 
Volg het hele pad.

  ► Tussen de weilanden en over de Deutersestraat
Eenmaal Natuurreservaat de Moerputten uitgelopen ga je 
rechtsaf, direct langs het bebost gebied. Loop het hele pad 
af tot na ongeveer 270 meter. Hier sla je linksaf en ga je op 
de Deutersestraat direct weer links. Blijf de Deutersestraat 
voor 1,1 km. volgen totdat je bij het parkeerterrein van de 
Moerputten uit komt.
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Uitzicht naar Den Bosch, met het Jeroen Bosch ziekenhuis op de voorgrond. Gezien 
vanuit de Honderdmorgensedijk.

  ► Dat gaat naar Den Bosch toe
Neem hier de voetgangersstoplicht om de Vughter-
weg over te steken (aan de overkant zie je Jan van Hoof 
Galerie). Eenmaal overgestoken sla je linksaf richting 
‘s-Hertogenbosch. Na ± 450 meter kom je uit op een 
brug over de Dommel. Neem, ongeveer te midden van 
de brug, de trap naar beneden. Hier beneden aangeko-
men ga je naar het Pontje ‘De Moerasdraak’. Hier ga je 
de Dommel over om bij de Bossche Broek uit te komen. 

  ► Bossche Broek
Eenmaal de Dommel overgestoken sla je direct linksaf. Blijf 
het pad langs de Dommel volgen. Hier krijg je een mooi 
uitzicht over de stadswal van ‘s-Hertogenbosch (links) en 
het Bossche Broek (rechts).

  ► Casinotuin
Als je het hele pad gevolgd hebt, kom je uit bij de bewoon-
de wereld aan de Pettelaarseweg. Steek dit over (niet bij 
de stoplichten!). Eenmaal overgestoken ga je rechtsaf en 
sla je gelijk linksaf het fietspad op. Bij voetgangersuitgang 
Parkeergarage Sint-Jan sla je linksaf over de brug. Hier ga je 
alsmaar rechtdoor en kom je uit in de Casinotuin. Ga hier 
alsmaar rechtdoor.

  ► Centrum
Ben je de Casinotuin uitgelopen, ga dan het bruggetje over 
de Binnendieze over. Je komt nu uit op de Triniteitstraat. 
Hier sla je rechtsaf richting de Parade en de Sint-Janskathe-
draal. Dit is het einde van de wandelroute.

  ► Naar Vught
Eenmaal bij het parkeerterrein van de Moerputten uitge-
komen sla je rechtsaf, uiteindelijk op het onverharde pad 
richting Vught. Dit is de Honderdmorgensedijk. Blijf dit pad 
volgen. Na ± 1,3 km kom je op een kruispunt uit. Steek dit 
rechtdoor over. Uiteindelijk kom je uit bij het Drongelens 
Kanaal. Ga hier het water over via de Kampdijklaan. Direct 
na het water sla je linksaf de Reutsedijk in. Hier ben je in 
Vught uit gekomen.

  ► Isabella Kazerne / Fort Isabella
Volg de Reutsedijk totdat je bij de eerste gebouwen van 
het Isabella Kazerne / Fort Isabella uit komt. Je zou kunnen 
kiezen om hier deels door het bos te lopen. Uiteraard mag 
je er ook voor kiezen om het verharde wegdek te volgen 
over de Reutsedijk. Uiteindelijk kom je uit op de kruising 
Reutsedijk en Isabellalaan. Hier kan je kiezen om rechtsaf 
het Isabella Kazerne op te gaan. Hier zit een gezellige uit-
spanning om even een pauze te nemen (nog in aanbouw 
(2022)).

  ► Spottersplaats Isabellalaan
Op de hoek Reutsedijk / Isabellalaan sla je linksaf de Isa-
bellalaan op. Volg dit pad voor ± 300 meter. Je komt nu 
uit bij een loopbrug (Spottersplaats Isabellalaan) over de 
Randweg en het spoor. Ga dit loopbrug over. Links zie je 
een gedeelte van het Paleiskwartier (o.a. het gebouw van 
Ricoh en Essent zijn zichtbaar). Eenmaal de loopbrug afge-
lopen steek je hier de weg rechtdoor over en ga je naar de 
stoplichten.



Extra informatie over het gebied
Hieronder tref je wat extra informatie over het gebied. Let op! 
De tekst heb ik niet zelf geschreven. Bronvermelding is hier bij 
vermeld.

  ► Moerputtenbrug
In 1890 werd de Langstraatspoorlijn ’s-Hertogenbosch-Lage Zwa-
luwe in gebruik genomen. Het spoor liep door het natte laag-
veengebied van de Moerputten en daarom werden twee brug-
gen gebouwd: de Moerputtenbrug en de Venkantbrug. De 600 
meter lange spoorbrug is een prachtig voorbeeld van industrieel 
erfgoed uit de 19e eeuw. Het enorme, statige gevaarte bestaat 
uit een geklonken, ijzeren constructie die rust op 35 gemetselde 
pijlers. Aan de voet van de Moerputtenbrug ligt een drijvend pon-
ton van waar je het beroemde zijaanzicht van de brug kunt zien. 
Bij de brughoofden is informatie te vinden over de geschiedenis 
van de beide bruggen.
Bron:
https://www.staatsbosbeheer.nl/Routes/groene-woud/wandelroute-bruggenroute-moerputten

  ► Fort Isabella
Fort Isabella zit net over de helft van de route. Het is een mooi 
complex waar je een heerlijke kop koffie of thee met een gebakje 
kan nuttigen. Dit gebied is nog in ontwikkeling (2022). 

Fort Isabella is de stadse groene schakel tussen ’s-Hertogenbosch 
en Vught. Het historische fort verbindt de natuurgebieden de Ge-
ment en het Bossche Broek. Deze gastvrije locatie ademt 400 jaar 
geschiedenis en tevens een moderne, stadse dynamiek. Daar-
naast brengt de omarmende natuur bescherming en rust.
Bron: https://www.fortisabella.nl/

  ► Bossche Broek
Het Bossche Broek is een oud moerasgebied, in het dal van de 
Dommel, aan de zuidkant van de stad. Het moeras, dat regelma-
tig volledig onder water stond, beschermde Den Bosch eeuwen-
lang tegen vijandelijke legers. De drassige bodem was een doel-
treffende verdediging: paarden en oorlogstuig zakten erin weg en 
de omgeving was te ongezond voor een langdurig beleg.
In de middeleeuwen was ‘s-Hertogenbosch een vrijwel onneem-
bare vesting en had daarom toen de bijnaam Onoverwinnelijke 
Moerasdraak. In 1629 riep Frederik Hendrik, tijdens het laatste 
grote offensief van de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, de hulp 
in van de fameuze droogmaker Leeghwater. Met behulp van zijn 
dijkenstelsel en rosmolens kon de stad veroverd worden.
Bron: https://www.visitdenbosch.nl/nl/ontdek-den-bosch/natuur-om-de-hoek/bossche-broek

GPS-routes
  ► GPS-route van deze wandeling
Voor de moderne wandelaars zijn GPS-bestanden haast onmis-
baar. Vaak download je ze om vervolgens met een telefoon of 
GPS-systeem te bekijken. Van deze wandeling is een GPS-route 
gemaakt om onderweg gemakkelijk en snel te navigeren.
Ga voor het GPS-bestand en voor meer wandelroutes naar:
www.arnolucas.nl/blogs/wandelroutes

  ► GPS-route door het historisch centrum van ‘s-Hertogenbosch
Aansluitend aan deze wandeling kan je nog een wandeling maken 
door het historische centrum van ‘s-Hertogenbosch.
https://www.arnolucas.nl/blogs/wandelroutes#wandelroute-den-bosch
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