
 

 

 
Beste wandelaar, 
 
Deze route is gemaakt door het opbouwwerk van Farent, werkzaam in Buurtteam Maaspoort en 
Empel. 
Het idee achter deze route is dat je de wijk Maaspoort eens op een andere manier leert kennen en 
langs plekjes in de wijk komt die ook de moeite waard zijn om langs te lopen. 
 
Samen lopen 
Daarnaast willen we mensen die het leuk vinden om te wandelen en dat misschien noodgedwongen 
veelal alleen doen, de kans geven om eens met een ander te wandelen. 
Dus als je dit leest en het lijkt je leuk om de wandeling te delen met een buurtbewoner, neem dan 
even contact op met ons! Dan doen wij ons best om een mooie ontmoeting plaats te laten vinden. 
 
Ken je mensen die geen internet gebruiken of niet handig zijn met computers, maar het wel leuk 
vinden om te wandelen? Geef het aan ons door, dan brengen wij die persoon een papieren versie. 
 
Gedichten 
Voorafgaand aan het maken van de route hebben we buurtbewoners gevraagd om gedichten uit 
eigen hand op te sturen naar ons. Deze hebben we opgenomen in deze routebeschrijving. 
Het zijn dus kunstwerken uit eigen buurt! 
 
Kennistest 
Tot slot bevat de route ook vragen, bedoeld om de wandeling een extraatje mee te geven. 
In april tot en met september wordt er elke maand een prijs uit eigen wijk weggegeven. 
Wil je meedingen naar die prijs? Stuur dan de antwoorden op alle vragen op naar een van ons, 
uiterlijk de laatste dag van de lopende maand. 
Wij loten dan uit de inzendingen een winnaar. Per maand mag je 1x meedoen en uiteraard geldt: heb 
je eenmaal gewonnen, dan zijn anderen aan de beurt om te winnen. 
De vragen staan er in het oranje.  
Natuurlijk kun je ook meedoen zonder dat je de antwoorden opstuurt. 
In het blauw hebben we wetenswaardigheden opgeschreven. 
 
Tot slot 
Heel veel plezier met het lopen van de route!  
Mocht je foutjes of onduidelijkheden tegen komen, laat het ons alsjeblieft weten. 
 
Wandel ze! 
 
Michel Lensen & Arti Ramman 
Opbouwwerk Farent, Buurtteam Maaspoort/Empel 
michellensen@farent.nl – 06 – 54 78 48 59 
artiramman@farent.nl – 06 – 51 28 45 69  
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START: In de straat Bollenveld, bij het bord met uitleg over de Bolwoningen. 
 
Loop rechtdoor de straat in (dus nog niet het veld met bollen in), tot bolnummer 37. Daar ga je 
rechtsaf, het bollengebied in. 
Je loopt nu op een voetpad, die je naar links volgt, langs het water. 
 
Info: in de jaren 90 waren de bollen er zo slecht aan toe, dat ze op de nominatie stonden om gesloopt 
te worden. Verzakkingen, scheuren en lekkages zorgden voor weinig wooncomfort. Gelukkig zijn ze 
flink opgeknapt. 
 

Hoeveel bollen heb je in het bollenpark?  
 
Je loopt door tot het laatste witte bruggetje na 
de bollen, die steek je over. Links zie je een 
basketbalveldje. 
Vanaf het bruggetje ga je de tweede links (dan 
heb je de basket links van je) en dan de derde 
rechts.  
 
Je komt bij een T-splitsing, waar je rechtsaf gaat. 
Je loopt door tot aan de straat Bijsteren. Daar 
staat een bord met info over wandelroutes en 
het straatnaambordje van de bijbehorende 
straat. Je gaat links deze straat in. 

 
Je loopt door tot je linksaf Deuringen in. Je steekt een kleine parkeerplaats over en gaat dan rechts. 
Je loopt nu langs een aantal bungalowwoningen, aan het water. 
 
Info: in de verte zien we RKVV Wilhelmina, voetbalclub in de Maaspoort. Het is een van de oudste 
voetbalclubs van Nederland. Waarschijnlijk zal op korte termijn de naam veranderen in Wilhelmina 
1897, verwijst naar het oprichtingsjaar. 
In 1987 is besloten dat Wilhelmina van Den Bosch West naar het opkomende Maaspoort zou 
verhuizen. De aanleg heeft circa twee jaar geduurd, waarop de voetbalclub in 1990 officieel 
neerstreek op Sportpark de Saren.  
De voetbalclub heeft inmiddels meer dan 900 leden en 53 teams. 
(bron: https://www.rkvvwilhelmina.nl/) 
  



 

 

 

 

 

 

 

Tijdmachine 
 

Als er een tijdmachine zou bestaan.  
Dan zou ik met iedereen die wilde erin gaan.  

En gingen we ver in het heden . 
Behoorde Corona tot het verleden.  

Er is dan geen anderhalve meter afstand.  
Geven elkaar bij begroeten weer een hand.  

Knuffelen de opa's en oma's de kleinkinderen.  
En gaan de mondkapjes ons niet hinderen.  

Zijn we allemaal gevaccineerd.  
De gezondheidszorg die het controleert.  
We blijven wel met elkaar koffie drinken.  

En op tijd ook een glaasje klinken.  
Maar je kunt er alleen van dromen.  

En hopen dat het snel goed gaat komen.  
We zullen het samen moeten doen.  

Wandel lekker verder en een dikke zoen.  
Hans 

  



 

 

 
 
Volg het voetpad tot je bij een T-splitsing komt. Daar ga 
je linksaf, het voetpad op. Je loopt langs een slootje, 
richting het dierenpark. Loop tot aan het dierenpark, 
voorbij de speeltuin en ga bij het infobord naar links.  
 
Welke bekende Nederlander woont er op de Saren? En 
welke bekende cabaretier kreeg voor haar programma 
een rondleiding gegeven door zijn huis. 
 
Volg nu gewoon het voetpad langs het dierenpark (bij 
de T-splitsing rechts zodat het park rechts blijft), tot je 
weer naar links kan (bij de T-splitsing), richting de 
‘bossen’. 
Dan ga je de eerste rechts. 
 
Info: Hier ligt sportpark de Saren. Nu maakt enkel Wilhelmina er nog gebruik van, maar voorheen had 
ook een honkbalclub hier haar sportvelden.  
Welke honkbalclub heeft hier gespeeld?  
 
Nu mag je even zelf kiezen. Of je vervolgt de route over de oude honkbalvelden, over het gras. Of het 
laat deze links liggen en gaat verder over het voetpad. 
 
Honkbalvelden: nadat je rechtsaf bent gegaan, loop je rechtdoor richting de 
velden. Je gaat door een kapot hek, waar nog t fundament van een kapot 
bouwwerk ligt. 
Je gaat nu rechtdoor over deze oude honkbalvelden. Je kunt een soort van pad 
volgen, de velden over. 
Blijf deze volgen, tussen bomen en bosjes door (rechts in de bosjes die je een 
oude tribune). Op een gegeven moment heb je rechts flinke bramenstruiken. Het 
pad is nu niet heel zichtbaar, maar je buigt mee naar rechts richting de bosjes. 
Dan ga je tussen de bomen door weer richting het hek en het voetpad. Loop 
door tot je bij het voetpad komt. Daar ga je links en rechts weer naar boven, de 
woonwijk in. 
 
Voetpad: nadat je rechtsaf bent gegaan, volg je het pad tot je linksaf kan. Daarna 
pak je de tweede rechts, de woonwijk in. Dit paadje loopt een beetje omhoog.  
 
Stichting ‘Houd de Saren groen' bestaat al eventjes in de Maaspoort. Waar staan zij voor? Waar houden 
zij zich momenteel mee bezig?  
 
Je loopt nu via het paadje om hoog de Abdijenbuurt in. Links en rechts kun je de Kloosterlaan in, 
maar dat doe je niet. Je loopt rechtdoor. Als voorbij nummer 31 bent, blijf je rechtdoor gaan. Deze 
straat gaat over op het Catherindal. Je passeert de kruising op het Catherinadal, waar je weer op de 
Kloosterlaan overgaat. Vervolgens rechtsaf op deze t-splitsing. 
 
Info: In de Maaspoort staan ongeveer 7000 huizen, waarvan 70% een koopwoning is. Er wonen 
ongeveer 16500 inwoners, waarvan er 10000 werken en er 1500 naar de basisschool gaan. De 
grootste groep is tussen de 45 en 54 jaar, 5300 zijn ouder dan 55 jaar. Het aantal inwoners in de 
Maaspoort daalt al jaren. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Thuis 
 

Vind een stoel en trek je haast uit 
hang haar traag over de leuning 

naast je deadline en gedoe 
 

Leeg je hoofd en leg de wereld 
aan je voeten, laat maar liggen 

kom je later wel aan toe 
 

Maak jezelf een poosje kwijt 
neem een koffie 

En DE tijd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bertine 
  



 

 

 
 
 

Je loopt verder tot je weer bij de bomen komt. Je vervolgt je wandeling op 
dit loopbad waarbij je de bomen rechts houdt. Dit is nog de Kloosterlaan, die 
even verderop overgaat op de straat Soeterbeeck, je ziet op een gegeven ook 
het bordje Soeterbeeck. Daar ga je naartoe. Je loopt nu alsmaar verder tot 
aan de Maaspoortweg. 
Die steek je over, richting de bushalte. 
 
Als je de Maaspoortweg links door zou gaan tot aan de rotonde, vind je daar 
Maaspoort Sport & Evens, ook wel de Maaspoorthallen genoemd. 
Noem 5 verschillende evenementen die in de Maaspoorthallen worden 
georganiseerd (buiten corona) 
 
Eenmaal overgestoken volg je het voetpad bij de Goedenrade. Het watertje 
hou je rechts van je. 

Als je de fietshekjes passeert, ga je meteen linksaf over de parkeerplaats. 
 
Loop helemaal rechtdoor tot aan ’t Geerke. Daar vindt je Ballorig, de Poort en andere gebouwen. 
Aan de linkerkant zie je de Poort. Wat is dat? Welke organisaties huizen zich nog meer in dat pand? 
 
Je gaat rechtsaf en volgt ’t Geerke. Loop helemaal rechtdoor tot aan Oudaanstede, waar je rechtsaf 
gaat, vóór ‘t water. 
 
Loop nu door tot je linksaf Oudaanstede inloopt (let op: loop niet Oudoverstede in, daar moet je 
links). Het loopt daar voor auto’s dood, maar als voetganger loop je rechts door richting het rode 

bruggetje. Deze ga je niet over, maar je slaat 
rechtsaf, over het voetpaadje.  
 
Wat voor gebouw stond er vroeger op de plek 
waar nu de scouting staat? 
 
Loop door tot aan het witte bruggetje bij 
Neercanne. Deze steek je wel over. Je loopt 
naar links de straat Neercanne over, de 
Burchtenlaan in. Loop door terwijl je links 
Neuborg, Loevestein, Bouvigne passeert. 
Rechts loop je langs de straat Tongelaer. Je 
vervolgt je weg over de Burchtenlaan.  
 
Wat betekent Neercanne? 

 
Info: de Maaspoort is de grootste wijk van Den Bosch en kent dan ook meerdere buurten. Misschien 
zeggen ze je niet zoveel, maar het zijn er toch echt een aantal. Hier komen ze: Oud-Empel (ja, valt gek 
genoeg onder Maaspoort), Maasoever, Maasstroom, De Staatsliedenbuurt, Zilverpark, Lokeren, 
Maasvallei, Abdijenbuurt, Bedrijventerrein Maaspoort,  Maasdal en de Italiaanse buurt. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Tijdreiziger 

De tijd wordt korter 
ik volg op de voet 
ik ken de bergen 

ik waad door dalen  
ik lach 
ik huil 

ik schater 
ik zak soms door het ijs 

ik droog me aan het leven 
en wring mild de handdoek uit. 

Koosje de Leeuw 

koosjeschrijft.nl 

 
 
 
 
 
 



 

 

Hou rechts aan en zorg dat je op een gegeven 
moment linksaf buigt en achter het blauwe goaltje 
langs loopt. Dat goaltje hou je links van je. 
Loop door naar de kerk, die links van je ligt.  
 
Wat is de Epigoon? Wie kan daar terecht en wanneer?  
 
Ga rechtdoor de Kwartierenlaan in. Volg deze even 
totdat je linksaf het pleintje van het Nederkwartier in 
kan (je moet hiervoor een kleine parkeerplaats 
oversteken). Steek het plein rechtdoor over en loop 
door over het Westerkwartier. 
 
Volg het Westerkwartier rechtdoor, steek het 
fietspad bij de Hengmeng over (rechts is de fietsbrug) en ga de Venetiëkade in. Bij het T-splitsing ga 
je rechtsaf en vervolg je je weg. 
Buig met de bocht mee naar links. 
 
In de Italiaanse buurt zie je een waterstraatje. Deze komt uit op een plas. Welke plas is dit?  
 
Je passeert het Veronaplein en gaat op een gegeven moment rechtsaf de Milaanstraat in. Je komt nu 
bij de rotonde, die je rechtdoor oversteekt. Rechts van je ligt SCC de Schans en het 
Gezondheidscentrum Maaspoort. 
 
Wat kun je zoal doen in de Schans (buiten corona om)?  
 
Ga rechtdoor en steek het zebrapad over, naar links. Loop een stukje rechtdoor en ga dan naar 
rechts, het fietspad op.  
 
Wat is het bruine gebouw naast de Merlijn?  
 
Nu ga je een heel stuk rechtdoor lopen, langs de scholen, speeltuin en het voetbalveld. Je steekt de 
weg over, links liggen nieuwe appartementen en het Futurahuis. 
Je gaat de Sluisweg over en de Empelse Schans op. Loop rechtdoor, tot de weg naar rechts gaat, 
omhoog.  
 
Info: Tot aan de Tweede Wereldoorlog heette Oud-Empel simpel Empel, wat afgeleid is van het Oud-
Frankische woord Amba. Vrij vertaald betekent dat rondom water. Na de Tweede Wereldoorlog ging 
Empel Oud-Empel heten en later, in 1971, ging de gemeente Empel en Meerwijk over in Den Bosch. 

De Empelnaren zijn destijds verhuisd naar het 
huidige Empel, vanwege een bombardement 
waarbij de vernielingen het toenmalige dorp 
onbewoonbaar maakten. In 2020 woonden er 
90 bewoners in Oud-Empel. 
 
Je staat nu op de Empelsedijk. Vervolg je weg 
naar rechts, Oud-Empel in. Je loopt een stukje 
door Oud-Empel en gaat voorbij nummer 7A 
naar rechts, het Achterpad op. Loop rechtdoor, 

over het fietspad. 
  



 

 

 

  



 

 

 
Hoeveel woningen heeft Oud-Empel? 
 
Loop rechtdoor totdat het pad naar rechts buigt, naar boven. Rechts zie je TuinJoop. 
Je loopt zelf linksaf de Weidepolder in, voorbij nummer 21. Loop die straat uit tot je bij de T-splitsing 
linksaf de Harmoniepolder in gaat. 
 
Rechts zag je een winkeltje genaamd TuinJoop. Wat kun je daar doen? 

 
Deze weg blijf je lang volgen. In het begin passeer je links de grasdaken. Je 
loopt alsmaar door, de weg vervolgend. Je loopt de Harmoniepolder helemaal 
af tot je bij de Eendrachtspolder en de Sluisweg komt.  
 
De zestien grasdakwoningen zijn in de jaren ’80 gebouwd en kwamen aan als 
bouwpakketten uit Finland. Het is een stukje wijk waar men wonen en werken 
combineert in hun duurzame huizen. Dit initiatief was destijds volledig nieuw 
en kwam in het achtuurjournaal. Met als gevolg dat heel Nederland de dag 
erop enthousiast bij de bouwhekken kwam kijken naar de woningen. Het 
laatste decennium is er steeds meer aandacht voor dergelijke initiatieven en 
schieten ze als paddenstoelen uit de grond.   
 

 
De gronden waar de grasdaken op zijn gebouwd waren vroeger van de boerenfamilie Godschalx. Zij 
hebben langzaam Den Bosch zien groeien richting Empel, op hun gronden. 
Wat werd er heel vroeger verbouwd op de grond waar nu de grasdakwoningen te vinden zijn? 
 
De Sluisweg steek je over en meteen ga je naar rechts en loop je door. Rechts beneden loopt de 
Sluisweg met je mee. 
Loop door tot je bij de weg komt en daar sla je linksaf, Fleringen in. 
Je loopt verder totdat je links weer bij de bollen uitkomt. De tocht zit erop! 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de tijdmachine reis ik door de tijd. 
Ik reis naar een tijdperk, dat geeft mij blijheid. 

Ik ontdek met de tijdmachine elke tijd. 
 

De tijd waarin de romeinen nog in Empel waren. 
Ze ontdekten van alles, zelfs ook de etenswaren. 

Dat waren nog eens mooie tijden die jaren. 
 

Nu ruik je de bloemen en hoor je de natuur. 
Het leven is heel mooi, en niet duur. 

Ik voel me vrij en blij in alle jaargetij in de natuur. 
 

Simon Kumeling 
 


