Verslagje van de wandeling op 24 november van het Genootschap van Sint Jacob, regio
Den Bosch
Wandeling Moerputten ’s-Hertogenbosch, 18 km
Vertrek en einde NS-station ’s-Hertogenbosch
Brochure 1 van de Paadjesmakers: www.depaadjesmakers.nl

Vanaf 9 uur staan er al mensen enthousiast in de kou te wachten op de start van de
wandeling. Helaas vandaag geen koffie uit de bak, maar wel in de stationshal! Op het
stationsplein staat een fotograaf van de NS en we laten ons als groep fotograferen met een
decor van de Sint Jan op de achtergrond. Het is een erg leuke foto geworden die je kan
downloaden op ns.nl/reisjefit.
Vanuit het stationsplein kijken
we op de draak bovenop de
‘drakenfontein’. De draak
verwijst naar zijn gever,
voormalig commissaris van de
koningin, dhr. P.J. Bosch van
Drakestein.
Ik dacht altijd, dat die draak te
maken had met de bijnaam
van Den Bosch, namelijk
moerasdraak. Joost van den
Vondel gebruikte die naam in
een lofdicht op Frederik
Hendrik na de inname van de stad in 1629. Eerder was de stad een niet in te nemen vesting
door de omliggende moerasgronden als het Bossche Broek en de Moerputten.
Om half 10 lopen we door de stations passage naar de achterkant van het station en volgen
we de routebeschrijving langs de vijver met ‘de vissen op het droge’, langs het Paleis van
Justitie aan de linkerkant, gaan we links ‘Het Rechte Pad’ in en lopen we door het nieuwe
Paleiskwartier met zijn moderne gebouwen, pleinen en vijvers.
Vroeger was dit gebied industrieterrein de Wolfsdonken met o.a. jenever en likeurfabriek
Cooymans & Zoon en de Remington typemachinefabriek (nu kunstacademie). Verder langs
Happy Italy, een Italiaans restaurant waar je heerlijk en goedkoop kan lunchen en dineren.
En langs de nieuwe bioscoop Kinepolis. We komen onder de Paleisbrug door, die we niet
hebben kunnen bewonderen. Misschien een volgende keer, want die brug is niet zomaar
een fiets- en voetgangersbrug, maar ook een park met bomen, gras en struiken en heel
bijzonder van constructie.

Via een tunneltje onder de
randweg komen we in het
buitengebied De Gement
en volgen het pad links dat
ons uiteindelijk naar de
Moerputtenbrug brengt.
Het woord `moer’ verwijst
naar moeras. De brug is
sinds 1995 rijksmonument
(krijgt nu een opknapbeurt)
en in beheer bij
Staatsbosbeheer. Hier
komt eeuwenoud
mineraalrijk grondwater
naar boven. Daardoor vind
je er bijzondere blauwgraslanden met blauwe knoop, Spaanse ruiter, grote pimpernel,
moerassprinkhaan en heikikker. De Moerputten is ook de enige locatie in Nederland waar
het pimpernelblauwtje voorkomt. (Dus in de zomer nog eens teruggaan!!) De
moerputtenbrug was onderdeel van de spoorlijn van Den Bosch naar Waalwijk en verder. De
spoorlijn ter hoogte van Den Bosch kwam in 1890 gereed en heet in de volksmond de Halve
Zolenlijn, omdat het maar een enkel spoor had. De `zolen’ refereren aan de schoenindustrie
in De Langstraat.
We lopen het blauw gemarkeerde Halve Zolenpad en gaan nu over op de geel gemarkeerde
Bruggenroute. Een prachtig pad met verschillende keren houten vlonderpaden die door een
drassig bos slingeren.
Terug op de route hebben we pauze in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar de
koffie/thee en warme worstenbroodjes goed
smaken en we kunnen uitrusten op de
rustige plek tegenover de kapel van het
ziekenhuis. De kapel zelf is een kleine oase
van rust voor wie dat wenst.
De route gaat verder de Gement in over een
fiets/wandelpad met knotwilgen tot onder
aan de dijk van het Drongelens kanaal. We
gaan de dijk op, volgen de dijk tot de brug
die ons aan de andere kant van het kanaal
brengt. Via een pad, dat tot het stervormig
verdedigingswerk van Fort Isabella behoort,
komen we bij Fort Isabella zelf waar we
ontvangen worden door Frederik Hendrik

zelf en we uitgebreid kunnen luisteren en kijken naar alle moeilijkheden en successen tijdens
het beleg van Den Bosch in 1629. Bovendien is er een rondleiding in het fort zelf. Op
www.fortisabella.nl valt er nog van alles na te lezen over verleden, heden en toekomst van
het Fort.
Inmiddels is het wel een beetje kouder
geworden en de regen is van mies naar
meer volume gegaan! We verlaten het
fort en gaan over de voetgangersbrug
over de Randweg naar de Vughterweg
waar een aantal mensen direct doorlopen
naar het station. Wij maken de wandeling
nog af achter de woonhuizen van de
Vughterweg met rechts De Dommel en
nemen later het voetveertje (ook
moerasdraak genaamd) over De Dommel
en gaan over de dijk langs de stadwallen van Den Bosch. Ter hoogte van Bastion Vught is
Frederik Hendrik in 1629 met zijn manschappen de Dommel over gegaan en de stad
binnengedrongen. Aan het einde van de dijk gaan we links de binnenstad van Den Bosch in,
o.a. langs de St. Jan over de Parade en de Markt weer richting station, het einde van deze
wandeldag!
Graag tot een volgende keer,
Marianne

