
  
 
 

 

’s-Hertogenbosch 
stadswandeling 

 
Lengte: 7,5 km 

Start- en eindpunt:  
parkeergarage Paleiskwartier 

Hugo de Grootlaan 84 
 

Duur: 150 minuten 
 

Er kan zoveel meer dan je denkt 
 

 
 
  

Rapportcijfer wandeling en 

horecagelegenheid : 

 8 



 

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

Routebeschrijving en bezienswaardigheden langs de route 
 
Deze stadswandeling ‘s-Hertogenbosch is gebaseerd op een ANWB- wandeling. De route is 
gedeeltelijk bewegwijzerd met bordjes met het opschrift ‘Bosch rondje’ 

1. Begin of eindig de wandeling met het rondje door het Paleiskwartier achter het 

station. Ga vanuit de parkeergarage linksaf de Hugo de Grootlaan in en dan linksaf 

naar de Statenlaan. De Armada van de Britse architect Tony MacQuirk bestaat uit 10 

schuin geplaatste flatgebouwen, aan één kant met hout, aan de andere kant met 

metaal bekleed. Wie de bolle metalen zijde over het water ziet, kan inderdaad 

denken aan een vloot van schepen met bollende zeilen. Ga rechtsaf via het bruggetje 

over de Hofvijver linksaf naar de Bordeslaan en dan rechtsaf via de Hugo de 

Grootlaan en de Magistratenlaan naar het station. Neem de lift om het station over 

te steken.  

2. Volg de Stationsweg langs de Bossche Draak het centrum in naar de Visstraat. 

Tegenover de Vismarkt staat aan de Lepelstraat een Mariabeeld. Er zijn veel 

Mariabeeldjes te zien aan Bossche gevels. Al sinds de 14e eeuw vindt er jaarlijks in 

juli een stille omgang plaats, omdat Maria pestlijders zou hebben genezen.  

Let op: de bestrating is hier hobbelig 

3. Iets verder staat aan de linkerhand naast de Korenbrug het beeld van Zoete Lieve 

Gerritje, het meisje dat volgens het kinderliedje met een kip naar de grote stad gaat. 

4. Neem de 2e zijstraat rechts na de brug (Lepelstraat). Dit wordt de Molenstraat. Aan 

de Molenstraat is de opstapplaats voor boottochten over de Binnendieze. 

5. Sla linksaf het Uilenburgstraatje in en ga aan het einde rechtsaf naar de Postelstraat. 

Neem linksaf de Stoofstraat en ga aan het eind rechts via de Snellestraat en de 

Minderbroedersstraat naar de Markt. Het stadhuis hier heeft een classicistische 

barokgevel. De Schietspijp rechts van  het stadhuis is het smalste huisje  van de stad; 

een grappig contrast. 

6. Ga na het stadhuis rechtsaf de Ridderstraat in. Aan het eind linksaf en dan rechts 

naar de Verwersstraat. Rechts van de Verwerstraat is in 2013 het Museumkwartier 

geopend, met daarin het spiksplinternieuwe onderkomen van het Stedelijk Museum 

’s-Hertogenbosch, dé plek  in deze stad voor moderne kunst.  Dit museum sluit aan 

op het Noordbrabants Museum, dat de kunst en de geschiedenis van Noord-Brabant 

toont. 

7. Ga na huisnummer 91 linksaf de Peperstraat in. Steek het plein, de Parade, schuin 

over en sla voor de kerk rechtsaf de Choorstraat in, dan de eerste linksaf 

(St.Janskerkhof) en linksaf de Hinthamerstraat in. De route maakt een rondje om de 

St.-Janskathedraal. Deze is gebouwd tussen 1380 en 1520 en vormt een hoogtepunt 

van de Brabantse laatgotiek. De decoraties zijn talrijk. Vooral het beeldhouwwerk op 

de luchtbogen  is beroemd. Ga zeker ook binnen kijken. 



 

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

8. Aan het einde van het St.-Janskerkhof gaat de route rechtsdoor. Als u de 

Hinthamerstraat echter naar rechts volgt, dan komt u bij het in een oude kerk 

gevestigde Jheronimus Bosch Art Center. Er zijn levensgrote reproducties te zien van 

het soms fantastische en gruwelijke werk van deze. 

Let op: er zitten trappen in dit gedeelte (9). Volg als alternatief de Hinthamerstraat links 

en ga linksaf naar de Torenstraat. Vervolg dan de route vanaf de Torenstraat, zoals 

hieronder beschreven. 

9. Steek de Hinthamerstraat over naar In den Boerenmouw. Ga aan het eind linksaf 

naar het Redomptoristenpad en links naar de St.Josephstraat. Tijdens dit 

schilderachtig ommetje via smalle steegjes komt het riviertje de Dieze even in beeld, 

om meteen weer weg te duiken in de gewelven onder de bebouwing. 

10. Ga op de kruising met Hinthamerstraat rechtdoor naar de Torenstraat. Ga rechtsaf 

de Kerkstraat in. Ga net voor de kerk rechtsaf de Gasselstraat in. Volg de 

Hinthamerstraat linksaf naar de Markt. Hier staat het 13e-eeuwse huis De Moriaan, 

waarin al geruime tijd de VVV is gehuisvest. 

11. Let na de Markt op de Marktstraat goed op en ga net voorbij de Hema het steegje in: 

het Tweede Korenstraatje. Via dit straatje en het Eerste Korenstraatje brachten 

boeren hun graan naar de Markt. Ga aan het einde rechtsaf naar de Doode 

Nieuwstraat/Karrenstraat. Dan de eerste links, het Eerste Korenstraatje. Op kruising 

rechtsaf naar de Kruisstraat. Aan het einde links Visstraat. Vanaf hier rechtdoor naar 

het station, het station oversteken, linksaf de Magistratenlaan op en dan rechtsaf 

naar de parkeergarage in de Hugo de Grootlaan. 

Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet  
De horecagelegenheid in Hudson’s Bay (Schapenmarkt 2-4) is redelijk te betreden, maar 

enkele paden zijn te smal voor een rolstoel, het kassapunt is niet verlaagd en de tafels 

staan dicht op elkaar. Zowel Hudson’s Bay als het Theater aan de Parade beschikken over 

een mindervalidentoilet, maar beiden waren tijdens de test gesloten. 

Parkeergelegenheid 
Parkeergarage Paleiskwartier (Hugo de Grootlaan 84) beschikt over 8 

mindervalidenparkeerplaatsen (betaald parkeren). Deze parkeergarage is geschikt voor 

mensen die de volledige route willen volgen. 

 


