
Bevrijdingsroute – zondag 20 oktober 2019 
 

12.30 uur Vinkel, vertrek vanaf E.V.V.C. 

12.55 uur Geffen, De Heegt 

13.15 uur Nuland, Dorpsstraat (Sint-Jozefoord) 

13.45 uur Rosmalen (Annenborch) 

14.05 uur Hinthamerpark 

14.20 uur ’s-Hertogenbosch, Antoniegaarde 

14.30 uur ’s-Hertogenbosch, Parade 

 

14.30 uur Kopgroep arriveert op Parade 

15.00 uur Staart arriveert op Parade  

 

 

Insteek is om zoveel mogelijk als kolonne te verplaatsen via de rijbanen waar mogelijk. 

 

Vinkel: 

Vinkelsestraat 

Lindenlaan  

Weerscheut 

 

Geffen:  

Papendijk 

(2de rotonde rechts) Heesterseweg 

(2de links)  Runrotstraat 

(1ste rechts)  Heegterstraat 

(einde links)  Veldstraat  

(3de links, Links aanhouden) De Heegt 

(Einde links)  Aloysiusplein  

(Einde rechts)  Dorpsplein 

(1ste links)  Dorpstraat  

(2de rechts, links aanhouden) Vlijmdstraat  

(einde rechts)  Pastoor van de Kampstraat 

Wolfdijk 

 

Nuland:  

Singel  

(Einde links)  Kerkstraat  

(rechtsaf)  Duyn en Daelseweg 

(In bocht links)  Duyn en Daelseweg 

(1e inrit rechts)   Terrein van Sint-Jozefoord op. Rotonde voor ingang op terrein van Sint- 

    Jozefoord tegen de klok in rond rijden  

   Zelfde weg terugrijden 

(Bij uitrit links)  Duyn en Daelseweg 

(Einde links)  Elzenstraat  

(rechtdoor)  Waterleidingstraat 

 

Kruisstraat: 

(rotonde rechtsaf) Vliertwijksestraat 

(2de links)  Kruisstraat  

 

Rosmalen: 

(rechtdoor)  Bruggen  

(3de links)  Bruggen dijk op (fietsers) 



(Einde links)  Pastoor Hordijkstraat 

 

Alleen cabrio bus: Wethouder Noppenstraat volgen – einde rechtsaf Schoolstraat – rotonde 

   linksaf – Rodenborchweg – Deken van Roestellaan – over spoorlijn De   

   Annenborch/De Hoef (insteken op parkeerterrein naar links en wachten/  

   parkeren tot fietsstoet voorbij is) 

 

(einde links)  Deken van Roestellaan 

Rodenborchweg, inslaan via inrit voertuigen over parkeerterrein langs De  

Annenborch/ De Hoef 

 

Fietsers + voertuigen: links het Bevrijdingspad F59 op tot aan Stadionlaan/ rotonde Victorialaan  

   volgen 

 

Alleen cabrio bus:  inrit parkeerterrein De Annenborch, insteken op parkeerterrein naar links  

   en wachten/ parkeren tot stoet voorbij is) 

   Deken van Roestellaan - Oude Baan vervolgens Burg. Mazairaclaan,  

   Empelseweg, rotonde (brandweer Rosmalen) richting Aziëlaan, Tivoliweg  

draai naar beneden richting Stadionlaan.  

 
’s-Hertogenbosch 

Stadionlaan 

(Rotonde linksaf, weg vervolgen)  Victorialaan  

Hinthamerpark 

Fietsers + voertuigen: Vanaf de Stadionlaan naar de Vliert via rotonde Victorialaan naar  

   Graafseweg, fietspad op naar Seringenstraat, Kamperfoeliestraat,  

   Jasmijnstraat via de Boterweg naar de Graafseweg (fietsers rijden secundair).  

 

Alleen cabrio bus: Vanaf de Stadionlaan naar de Vliert via rotonde Victorialaan naar Graafseweg 

   (via rijbaan rotonde nemen), fietsers en historische voertuigen nemen fietspad 

   naar Seringenstraat. Bus wacht aan de Graafseweg (secundair).    

Via rijbaan Graafseweg – Bartenbrug – Hinthamereinde – De Bossche Pad  

voor Watertoren links – Oostwal – over Sluis 0, langs Antoniegaarde op de Zuid-Willemsvaart 

Hinthamerstraat 

Torenstraat  

Parade 


