
 
Routebeschrijving Den Bosch -Vught 
 
*Bij het verlaten van het Franciscushuis gaat u rechtsaf de Van der Does de Willebois 
singel op. Aan het einde van de singel gaat u linksaf over een voetgangersbrug. Na de brug 
linksaf, trapje naar beneden, volg het pad. Rechts bruggetje over-onder de brug door en 
links de trap op. Ga linksaf. 
 
* Even verderop tussen huisnummer 4 en 6  gaat u linksaf en bij de Dommel rechtsaf 
langs enkele achtertuinen. Volg eerst een half verhard karrespoor en dan een stukje asfalt 
om enkele huizen heen. Houd het pad links aan en volg het graspad langs de oever, langs 
enkele achterhuizen. Het komt uit op een verkeersweg (Vughterweg), waar u linksaf gaat. 
Na ca. 20 meter steekt u bij de stoplichten deze verkeersweg (rechtsaf) over. Bij de daar 
staande ANWB richtingaanwijzer P-20273 gaat u rechtdoor, de Isabellalaan in.  
 
* Even verderop steekt u via de loop / fietsbrug de spoorbaan over. Boven op de brug 
heeft u een mooi uitzicht. Na de afdaling van de brug houdt u links aan. 
 
* Even vóór de Isabella-kazerne gaat u rechtsaf omlaag bij een wit/rode wandelmarkering 
op een paaltje rechts. Dit is een voetpad over de beboste bastionwal. U blijft dit voetpad ca. 
600 meter volgen en gaat het eerste grote pad rechts omlaag ( Y-splitsing; let op de eik met 
wit / rode markering aan de rechterkant) tot aan het kanaal. Ga hier linksaf en volg het pad 
geruime tijd langs de gracht. U loopt onder een brug door en blijft een hele poos langs het 
kanaal verder lopen. 
 
*  Na ca. 2 kilometer - ongeveer 200 meter vóór de volgende brug - gaat u over een smal 
zand/klinkerpaadje linksaf omhoog. Op het hoger gelegen pad slaat u meteen scherp 
linksaf. Op een kruising (met rechts van u op een dam vier paaltjes) gaat u rechtdoor, en 
houdt de gracht steeds aan uw rechterhand. Zijpaden negeren. Waar deze gracht naar 
rechts afbuigt, kruist u een sloot en gaat u rechtdoor omhoog (langs wit/rode markeringen op 
bomen). Op de kruising slaat u linksaf en houdt de gracht aan uw linkerhand. Na ca. 100 
meter, bij een Y-splitsing, rechts aanhouden en de gracht verlaten.  
 
*  Sla bij een handwijzer (‘Fusilladeplaats’ en ‘Kamp Vught’) scherp linksaf een 
grind/zandweg in. Na ca. 75 meter houdt u het voetpad rechts naast de grindweg aan, dat 
dichter langs de oever van een  gracht loopt. Na ca. 150 meter buigt u op een kruispunt met 
de gracht mee naar rechts en komt u uit bij een parkeerplaats met aan de linkerkant een 
informatiebord over de Vughtse Lunetten. Bij aankomst ligt aan uw rechterhand de 
fusilladeplaats. Bij de ingang daarvan zou men ter nagedachtenis aan de honderden 
slachtoffers een korte stilte kunnen houden.  
 
* U vervolgt de route door bij aankomst op de parkeerplaats direct scherp linksaf te slaan, 
waarbij u het informatiebord over de Vughtse Lunetten passeert (steek dus niet de 
parkeerplaats over). Dit zandpad loopt links langs een rij paaltjes. Na ca. 30 meter gaat u op 
een driesprong linksaf een zandpad in en vervolgens na ca. 40 meter op een kruispunt van 
zandwegen rechtsaf, nadat u rechts een paaltje heeft gepasseerd met een wit/rode 
markering. U blijft nu over een zandpad langs de oever van de gracht lopen, waarlangs men 



op bomen af en toe de wit/rode markeringen ziet.  
  
* Aan het einde van dit pad (waar de gracht een bocht naar rechts maakt) ziet u schuin 
links vóór u een halfopen plek, waar meerdere zandpaden samenkomen en waar een gracht 
een bocht maakt. Let op! U loopt naar een andere gracht toe aan de overkant en vervolgt uw 
weg door links voor deze gracht het pad in te slaan dat langs de oever loopt. Voorbij een 
dam met een hek (rechts gelegen) houdt u iets links aan en volgt u de brede laan die 
verderop uitkomt bij een grote parkeerplaats met daar tegenover gelegen het Café-
restaurant De Vughtse Heide. Hier kunt u - halverwege de wandeling - even pauzeren. 
 
* U vervolgt de route door links van het restaurant De Bréautélaan in te slaan. Meteen 
daarna neemt u de eerste weg linksaf, de Lekkerbeetjenlaan. Aan het einde van deze lange 
weg slaat u bij een T-kruising rechtsaf het spoor over en direct daarna weer linksaf om de 
Lekkerbeetjenlaan te kunnen vervolgen. Neem de eerste straat rechtsaf, de J.F. 
Kennedylaan. Bij stoplichten steekt u de drukke verkeersweg recht over (pas op!). Aan de 
overkant gaat u even linksaf, dan rechtsaf en direct weer linksaf (Versterstraat). Deze straat 
blijft u steeds rechtdoor volgen totdat u de achterzijde van NS-station Vught bereikt.  
 
* Vóór het station slaat u linksaf (Van Miertstraat). Aan het einde daarvan steekt u rechts 
het spoor over en gaat meteen weer links de Rembrandtlaan in. U blijft langs het spoor 
lopen en gaat links via de Pieter Breughelstraat en de Molenvenseweg rechtdoor. Op de 
Molenvenseweg slaat u vlak vóór een voorrangsweg rechtsaf de Wilhelminalaan in. Even 
verder gaat u rechtsaf de Victorialaan op. Deze komt uit op het Mariaplein. Hier gaat u 
linksaf richting Deken van Osstraat en daarna  Paardensteeg om vervolgens rechtdoor onder 
de snelweg door te lopen en het riviertje de Dommel over te steken. U gaat vervolgens met 
de bocht naar rechts en bij de waterwerken (een gebouwtje) naar links. Daarna houdt u links 
aan.  
 
* U komt nu in het Bossche Broek. Ga rechtdoor neem het voetpad aan de rechterkant 
naast het fietspad). Voor de bocht naar links, routenummer 53 volgen; een zandpad onder 
bomen door (Groene Woud Bosche Broek). 
Einde pad linksaf, een breed zandpad, met de bocht mee naar rechts. Aan het einde van de 
weg bij een driesprong linksaf het verharde pad volgen. 
 
* U komt aan bij een pontje (in de bocht naar links ligt het potje rechts). Oversteken met het 
pontje. Aan de overkant rechtdoor onder de brug door, rechts over de brug. Na de brug 
volgt u het pad langs het water, onder de brug door. Neem het trapje rechts en ga erna 
meteen naar links: Westeind. Loop door tot de voetgangersbrug, ga er links overheen en 
loop na de brug rechts de Van der Does de Willeboissingel in. Na ong 100 m ligt het 
Franciscushuis aan de linkerkant.  

 

 


