
Parochie Heilige Maria Fotofietspuzzeltocht

Doel:
Zet alle foto's op de volgorde waarin ze op de route te vinden zijn!

Algemene aanwijzingen:
De route is meer dan 25 km.
Alle foto's zijn rechts te vinden, nooit links.
Tussen twee punten van de routeaanwijzing in, altijd rechtdoor blijven fietsen.

Annakerk West – H. Lucaskerk

– Boschmeersingel 26, 's-Hertogenbosch
– Vertrek in de richting van de Oude Vlijmenseweg, dus langs de winkels, niet langs het water

(ten opzichte van de route vanaf de Willibrordkerk: omdraaien)
– Steek de Oude Vlijmenseweg over, het Biggelkamppad in
– Eind van het Biggelkamppad rechts, Berkendonklaan
– Met de bocht mee naar links, Gildonklaan
– Eerste weg rechts, Haverdonklaan
– Eerste weg links het fietspad op, Weidonklaan
– Met de bocht in het fietspad mee naar rechts, Weidonklaan
– Blijf dit fietspad volgen, Vlijmenseweg
– Eerste stoplichten rechtdoor, Vlijmenseweg
– Steek de weg over maar blijf deze weg volgen, Vlijmenseweg
– Stoplichten voor auto's, als fietser zonder stoplicht rechtsaf de brug over, Wilhelminaplein
– Eerste weg links, Wilhelminaplein
– Steek de weg over maar blijf deze weg volgen, Parklaan
– Ga niet met de bocht mee naar rechts maar sla direct daarvoor af naar links, 

Kruisbroedershof
– Eerste weg rechts, Kruisbroedershof

(kerk: Cathrien, Kruisbroedershof 4, 's-Hertogenbosch)
– Einde weg rechts, Sint Jorisstraat
– Einde weg rechts, Prins Bernhardstraat
– Einde weg links, Zuidwal
– Stoplichten voor auto's, als fietser zonder stoplicht rechtsaf, Pettelaarseweg
– Eerste stoplichten linksaf, Zuiderparkweg
– Direct na de derde weg rechts (niet inslaan) ligt rechts van de weg de H. Lucaskerk
– Zuiderparkweg 303, 's-Hertogenbosch



H. Lucaskerk – Annakerk Hintham

– Zuiderparkweg 303, 's-Hertogenbosch
– Vertrek in de richting van de rotonde (ten opzichte van de route vanaf de Annakerk West: 

rechtdoor)
– Op de rotonde linksaf, Gestelseweg
– Eerste weg links, Jacob van Maerlantstraat
– Eerste weg rechts, Jacob Catsstraat
– Steek het water de Zuid-Willemsvaart over, Merwedelaan
– Steek het water de Aa over, Lagelandstraat
– Eerste weg rechts, Palmboomstraat
– Eerste weg rechts, Palmboomstraat
– Op de rotonde rechtdoor, Palmboomstraat
– Bij de splitsing in de weg rechts, Palmboomstraat
– Rechtdoor de weg oversteken, Loekemanstraat
– Eerste weg links, Crolliusstraat
– Tweede weg rechts, Van Broeckhovenlaan
– Het fietspad rechts van de weg loopt over in een ventweg, Van Broeckhovenlaan
– Waar van de ventweg links een fietspad afsplitst ga daar het fietspad op, Van 

Broeckhovenlaan
– Eerste weg links, Christiaan Kannemansstraat
– Met de weg mee naar rechts, Christiaan Kannemansstraat
– Eerste weg links, Henri Bayensstraat
– Einde van de weg tussen de paaltjes door en dan rechtsaf, De Hoge Schans
– Eerste weg rechts, Hintham
– Nog voor de eerste weg rechts (niet inslaan) ligt rechts van de weg de Annakerk Hintham
– Hintham 43, 's-Hertogenbosch

Annakerk Hintham – H. Laurentiuskerk

– Hintham 43, 's-Hertogenbosch
– Met het gezicht richting de kerk zodanig dat de toren rechts van de rest van de kerk is, 

vertrek Hintham volgend de linkerkant op (ten opzichte van de route vanaf de H. Lucaskerk:
rechtdoor)

– Volg de weg rechtdoor, Graafsebaan
– Na de viaducten met de bocht in de weg mee naar links, Graafsebaan
– Steek het water het Máximakanaal over, Graafsebaan
– Na de brug bij de eerste oversteekplaats alleen voor fietsers linksaf en tussen de paaltjes 

door, Heer en Beekstraat
– Eind van de weg rechts, Burgemeester Mazairaclaan
– Even na de rotonde ligt rechts de  H. Laurentiuskerk
– Oude Baan 1, Rosmalen



H. Laurentiuskerk – Sint-Lambertuskerk

– Oude Baan 1, Rosmalen
– Fiets over de Oude Baan weg van de rotonde (ten opzichte van de route vanaf de Annakerk 

Hintham: rechtdoor)
– Eerste weg links vanaf de rotonde, Bredestraat
– Einde weg links, Sportlaan
– Eerste weg rechts, Molenstraat
– Einde weg rechts, Dorpsstraat
– Eerste weg links, Dorpsstraat
– Rechtdoor over het plein, Dorpsstraat
– Eerste weg rechts, Schoolstraat
– Even verderop ligt rechts van de weg de Sint-Lambertuskerk
– Torenstraat 1, Rosmalen

Sint-Lambertuskerk – H. Landelinuskerk

– Torenstraat 1, Rosmalen
– Start op de Schoolstraat, kijkend naar de Sint-Lambertuskerk vertrek linksaf (ten opzichte 

van de route vanaf de H. Laurentiuskerk: rechtdoor)
– Eerste fietspad links, Nieuwendijk
– Blijf het fietspad volgen met de bocht mee naar links, Nieuwendijk
– De brug over de weg Laaghemaal en de brug over de weg Het Hooghemaal over, 

Nieuwendijk
– Einde fietspad links, Hovenpad
– Einde fietspad links, De Blauwe Sluisweg
– Eerste fietspad rechts (dit is onder de rotonde), Het Hooghemaal
– Rechtdoor over het water het Máximakanaal, Het Hooghemaal
– Rechtdoor op de rotonde, Empelseweg
– Aan het einde van de weg ligt rechts de  H. Landelinuskerk
– Proosdijstraat 14, Empel



H. Landelinuskerk – Willibrordkerk

– Proosdijstraat 14, Empel
– De kerk ligt op de hoek van de Proosdijstraat met de Burgemeesters Godschalxstraat. Dit is 

een T-splitsing, de Proosdijstraat houdt hier op. De Proosdijstraat en een van de twee kanten 
van de Burgemeesters Godschalxstraat lopen langs de kerk, de andere kant van de 
Burgemeesters Godschalxstraat loopt niet langs de kerk. Fiets de kant van de Burgemeesters
Godschalxstraat in die niet langs de kerk loopt (richting de Domino's/de Plus, ten opzichte 
van de route vanaf de Sint-Lambertuskerk: einde weg links)

– Rechtdoor onder de viaducten, Burgemeesters Godschalxstraat
– Tweede weg rechts, Catharinadal
– Eerste weg rechts, Kloosterlaan
– Rechtdoor tussen de paaltjes door, Gageldonk
– Einde weg rechts, Gageldonk
– Einde weg links, Reinekeshof
– Einde weg rechts, Hofstedenlaan
– Voor de brug linksaf het fietspad op, Eimeren
– Bij de stoplichten rechtdoor het fietspad blijven volgen, Durendael
– Direct voor de eerste afslag rechts ligt de Willibrordkerk (ook aan de rechterkant van het 

fietspad)
– Kwartierenlaan 90, 's-Hertogenbosch

Willibrordkerk – Annakerk West

– Kwartierenlaan 90, 's-Hertogenbosch
– Start op het fietspad, vertrek in de richting dat de kerk rechts van het fietspad ligt (ten 

opzichte van de route vanaf de H. Landelinuskerk: rechtdoor)
– Eind van het fietspad links, Polsbroek
– Fiets niet door de tunnel maar ga voor de tunnel rechtsaf (Burgemeester van Zwietenpad)
– Er volgt snel een splitsing met een voetpad, ga over het fietspad (Burgemeester van 

Zwietenpad)
– Eind van het fietspad links, Maaspoortweg
– Eerst mogelijke afslag rechts, Maasoeverpad
– Eind van het fietspad links, Maasoeverpad
– Fiets omhoog over de brug het water De Dieze over, Maasoeverpad
– Eind van het fietspad rechtdoor, De Beverspijken
– Bij de splitsing linksaf, De Beverspijken
– Eind van de weg links, De Haverlij
– Rechtdoor de brug over de weg A59 over, Rietveldenweg
– Eerst mogelijke afslag naar rechts in, Ruwekampweg
– Eind van de weg links, Kruiskampsingel
– Tweede rotonde rechts, Rijzertlaan
– Derde weg links, Pijlijzerstraat
– Einde weg rechts, Lagemorgenlaan
– Einde weg links, Hoeflaan
– Als rechts stoplichten te zien zijn dan linksaf, Oude Vlijmenseweg
– Eerste weg links, Boschmeersingel
– Na een stukje ligt links van de weg de Annakerk West
– Boschmeersingel 26, 's-Hertogenbosch


