


Den Bosch

Introductie

Den Bosch

Den Bosch heet officieel 's-Hertogenbosch en is de hoofdstad van
Brabant. Het is de grootste omwalde stad van Nederland en het
middeleeuwse stadscentrum behoort tot de oudste en best bewaard
gebleven binnensteden. De laatste jaren ontdekken ook steeds meer
toeristen uit binnen- en buitenland de charme van Den Bosch. Ruim
600.000 toeristen bezoeken jaarlijks de stad en daarmee is Den Bosch de
op 4 na drukstbezochte stad van Nederland. In oktober 2010 werd Den
Bosch verkozen tot meest gastvrije stad van Nederland! Tot zover alle
feiten, want belangrijker is natuurlijk wat er allemaal te doen en te zien is
in deze Bourgondische stad in het zuiden. Dat is heel wat. De binnenstad
kenmerkt zich door vele kleine straatjes waar unieke winkels te vinden
zijn. Maar er zijn ook grote ketens en bovendien is het hele centrum
makkelijk beloopbaar waardoor Den Bosch de favoriete winkelstad is van
veel Brabanders. De stad heeft verder enkele musea, waaronder het
Noord-Brabants museum, leuke activiteiten en heel bijzonder is het
ondergrondse riviertje 'de Binnendieze'. Op deze kleine stadsrivier kun je
rondvaarten maken. De Binnendieze stroomt grotendeels onder de stad
door en als je Den Bosch bezoekt is een vaartocht absoluut een aanrader.
De stad heeft verder vele gezellige cafés en restaurants, een dagje Den
Bosch is dan ook voor iedereen gegarandeerd een leuke dag uit.
 
Reizen naar Den Bosch
Reis je naar Den Bosch met de auto dan kun je goedkoop parkeren op één van
de 3 transferia aan de rand van de stad. Van daaruit rijden gratis bussen naar
de binnenstad en weer terug. Of parkeer voordelig op één van de Q-Park P+R
terreinen, op 10 minuten loopafstand van het centrum. Parkeren in de
binnenstad kan natuurlijk ook maar houd rekening met beperkte parkeerruimte,
smalle parkeergarages en relatief hoge parkeertarieven. Met de trein naar Den
Bosch is wellicht een goed alternatief voor je. Vanuit heel Nederland is Den
Bosch goed en snel te bereiken met de trein. Alle intercity's stoppen ook in Den
Bosch. Meer informatie op de officiële website van de ns.

Den Bosch in het kort
Den Bosch is in oktober 2010 uitgeroepen tot 'Meest gastvrije stad van
Nederland'. Een terechte prijs want Den Bosch is bij uitstek een stad waar heel
veel wordt georganiseerd en waar bewoners, toeristen en dagjesmensen erg
graag verblijven. Den Bosch is geen grote stad. Het centrum is compact en
overzichtelijk. Het hart van de stad wordt gevormd door de Markt. Daaromheen
liggen de hoofdstraten en de voor Den Bosch zo kenmerkende smalle straten
en steegjes. Buiten de binnenstad zijn er twee gebieden die interessant zijn:
Het Paleiskwartier en het Bossche Broek. Het Paleiskwartier is de 'nieuwe'
binnenstad van Den Bosch. Deze wijk is nog volop in aanbouw maar als je van
moderne architectuur en stedenontwikkeling houdt dan moet je zeker hier een
kijkje gaan nemen. Uniek voor Den Bosch is het natuurgebied Bossche Broek.
Dit beschermd gebied ligt letterlijk op 1 minuut van de binnenstad en is een
soort stadspark. Velen kennen Den Bosch natuurlijk ook van de beroemde
Kathedraal Sint Jan die zeker een bezoek waard is. Nieuw is het Jheronimus
Bosch Art Center, een museum geheel gewijd aan de beroemde kunstschilder
Jheronimus Bosch die in Den Bosch geboren is.
 
Meer informatie over Den Bosch
Je hebt deze city guide gedownload op Youropi.com. Wist je dat je op
www.youropi.com nog veel meer informatie over Den Bosch en ruim 80 andere
steden kunt vinden? Youropi.com, your personal city guide.
 
 
 

 De Den Bosch checklist. Dit mag je niet missen!

Leer Den Bosch vanaf een geheel andere kant kennen en maak een
rondvaart over de Binnendieze
Ontdek de werken van kunstenaar Jeroen Bosch en bezoek het Jeroen
Bosch Art Center
Ga winkelen en ontdek het grote en diverse winkelaanbod van Den
Bosch
Bezoek de gezellige markt iedere woensdag, vrijdag en zaterdag
Doe bourgondisch als de Bosschenaren, eet een échte Bossche bol
van Jan de Groot en sluit de dag af in een bistro of Brabants café

 

 Met kinderen

Beklim de Sint-Janskathedraal voor een onvergetelijk uitzicht over de
stad.
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Den Bosch

Map

A - Artisan B - Eetbar DIT

C - Sense D - Spoon Den Bosch

E - 't Misverstant F - Binnenhof

G - Lux H - Brasserie De Gruyter Fabriek

I - Lai Thai J - Gusto

K - Het Strand L - Zoetelief

M - Ginger N - Me Gusta

O - Mangustare P - Bagel & Juice

Q - Ries R - Tante Wonnie

S - Outfit by Ninke T - De Burggravin

U - Fuente V - Basalt

W - Henri Bloem wijnspeciaalzaak X - Vintage Room

Y - Landerijk Z - La Garderobe

Niet op de kaart:

1 - vanDaan 2 - One in a Million

3 - The Walkincloset 4 - Heden Lifestyle

5 - Cobra 6 - Yoth

7 - PULP fashion 8 - Hotel Jo van den Bosch

9 - Eurohotel
10 - Bed and Breakfast Achter
de Kan

11 - Jeroen Bosch Museum 12 - Varen Binnendieze

13 - Gemintemuzejum 14 - Rondleiding stadhuis

15 - Het Kruithuis
16 - Kring Vrienden 's-
Hertogenbosch

17 - Segway tour Den Bosch
18 - Stadswandeling Bossche
Koek

19 - Stedelijk Museum 20 - St-Jan beklimmen

21 - De Verkadefabriek 22 - Museum Slager

23 - Café Tic Tac 24 - Ushi Wawa

25 - Café de Cosmopoliet 26 - Café mn Tante

27 - Café Reinders 28 - Roels eten & drinken
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29 - Zomers & Zomers 30 - Bottles & Bites

31 - P79
32 - Extra koopzondag
december

33 - Extra koopzondag
december

34 - Bosch Winterparadijs

35 - Mega Kerstcircus 36 - Kerststal Sint-Jan

37 - Intocht carnaval
38 - Carnaval Den Bosch
(Oeteldonk)

39 - Geraniummarkt 40 - Boulevard Den Bosch

41 - Koopzondag Den Bosch
oktober

Den Bosch

Handige informatie

Parkeren
Den Bosch beschikt over een ruim aantal parkeergarages,
parkeerterreinen, 3 Q-Park P+R terreinen en 3 transferia. In totaal is er
voor zo'n 4000 auto's parkeerruimte. Toch kan parkeren in Den Bosch
op drukke dagen lastig zijn. Een uitstekend alternatief voor het parkeren
in de stad zijn de 3 transferia aan de rand van Den Bosch. Wil je in de
stad parkeren volg dan bij het binnenrijden van Den Bosch het
parkeerinformatie systeem. Dit systeem geeft real time een overzicht van
de beschikbare parkeerplaatsen.
 

Overzichtskaart parkeren

1. Parkeergarage Q-Park Arena
2. Parkeergarage Q-Park Tolbrug
3. Parkeergarage Stationsplein
4. Parkeergarage Wolvenhoek
5. Parkeergarage Paleiskwartier
6. Parkeergarage Sint Josephstraat
7. Parkeerterrein Prins Bernhardstraat
8. Parkeerterrein Vonk en Vlamterrein
9. Parkeerterrein Parallelweg
10. Parkeerterrein Q-Park P+R Parallelweg
11. Parkeerterrein Q-Park P+R Magistratenlaan
12. Parkeerterrein Q-Park P+R Mayweg
 
 

Openbare parkeerplaatsen
Op diverse plaatsen in de binnenstad van Den Bosch kan tegen betaling
aan de straat geparkeerd worden. Let wel op de plaatsen voor
vergunninghouders, deze staan niet altijd even duidelijk aangegeven.
Over het algemeen geldt als je geen betaalautomaat ziet in een straat
waar wel geparkeerde auto's staan, je te maken hebt met een
vergunninghoudersgebied.
 
 

Parkeergarages
Den Bosch heeft diverse parkeergarages verspreid over de stad. De
meeste zijn te vinden in de binnenstad van Den Bosch, hier kan het
echter op donderdagavond (koopavond), zaterdag en koopzondag erg
druk zijn. Een goed alternatief is dan om gebruik te maken van één van
de 3 transferia. Een ander goed (en goedkoop) alternatief is het parkeren
in de grote parkeergarage Paleiskwartier, op 10 minuten loopafstand van
de binnenstad. De tarieven voor de meeste parkeergarages in Den
Bosch bedragen ongeveer € 2,- per uur. 
 
Parkeergarage Q-Park Arena
Arena 119
Q-Park parkeergarage Arena is overzichtelijk en ruim en ligt midden in de
binnenstad van Den Bosch.
Openingstijden: ma t/m vr 07.00 - 22.00 uur, zo 10.00 - 18.00 uur.
Uitrijden is altijd mogelijk.

 

Parkeergarage Q-Park Arena ligt midden in de Bosche binnenstad. 
 
Parkeergarage Q-Park Tolbrug
Burg. Loeffplein 70
Q-Park parkeergarage Tolbrug ligt op een paar honderd meter van de markt, hier
parkeer je in hartje centrum.
Openingstijden: ma, di, wo, vr 07.00 - 21.00 uur, do 07.00 - 22.00 uur,
koopzondag 10.00 - .00 uur. Uitrijden is altijd mogelijk. 
 
Parkeergarage Stationsplein
Colvenierstraat 20
Als je de drukke parkeergarages in de binnenstad wilt vermijden is
parkeergarage Stationsplein een goed alternatief. De garage ligt onder het
Centraal Station van Den Bosch en het is ongeveer 5 minuten lopen naar de
binnenstad.
Openingstijden: ma t/m do 05.00 - 02.00 uur, vr 05.00 - 03.00 uur, za 06.00 -
03.00 uur, zo 07.00 - 02.00 uur. Uitrijden is altijd mogelijk.
 
Parkeergarage Wolvenhoek
Wolvenhoek 12
Parkeergarage de Wolvenhoek heeft veel parkeerplaatsen, maar het is geen
ruime parkeergarage. Echter ligt de parkeergarage op een ideale locatie, in de
binnenstad van Den Bosch.
Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.
 
Parkeergarage Paleiskwartier
Hugo de Grootlaan 84
In parkeergarage Paleiskwartier kun je goedkoop parkeren voor € 1 per uur.
Deze zeer grote parkeergarage ligt ongeveer op 10 minuten loopafstand van de
binnenstad.
Openingstijden: ma t/m za 07.00 - 21.00 uur, do 07.00 - 22.00 uur, zo 11.00 -
21.00 uur. Uitrijden is altijd mogelijk.
 
Parkeergarage Sint Josephstraat
Sint Josephstraat 1
Parkeergarage Sint Josephstraat ligt midden in de binnenstad. Let wel op de
beperkte openingstijden, de parkeergarage sluit een uur na het sluiten van de
winkels.
Openingstijden: ma t/m zo 07.00 - 22.00 uur. Uitrijden is altijd mogelijk.
 
 

Parkeerterreinen
Den Bosch beschikt over een aantal grote en kleine parkeerterreinen en 3 Q-
Park P+R terreinen. Een tip is het parkeerterrein aan de Parallelweg, waar je
helemaal gratis parkeert! De tarieven voor de overige parkeerterreinen
verschillen. Je kunt hier 7 dagen per week, 24 uur per dag op- en afrijden en
bepaalde uren is het betaald parkeren.
 
 
Parkeerterrein Vonk en Vlamterrein
Dit is een zeer grote parkeerplaats aan de rand van het centrum. De Parade is
slechts een paar minuten lopen.
Betaald parkeren: ma t/m za 09.00 - 00.00 uur, zo 14.00 - 00.00 uur.
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Handige informatie

Parkeren (2/2)
Parkeerterrein Parallelweg
Op dit parkeerterrein kun je helemaal gratis parkeren! Het ligt achter het
station, net iets verder dan P+R Parallelweg, op ongeveer 10 minuten
loopafstand van de stad. Het parkeerterrein is niet heel erg groot, maar
als je geluk hebt, heb je een gratis parkeerplek.
Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.
 
Parkeerterrein Q-Park P+R Parallelweg
Q-Park P+R Parallelweg ligt naast het Centraal Station, op 10 minuten
loopafstand van het centrum. Als je met de trein verder reist kun je hier
voordelig parkeren met een kortingskaart.
Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.
 
Parkeerterrein Q-Park P+R Magistratenlaan
Q-Park P+R Magistratenlaan ligt nabij het Centraal Station, op 10
minuten loopafstand van het centrum. Als je met de trein verder reist kun
je hier voordelig parkeren met een kortingskaart.
Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.
 
Parkeerterrein Q-Park P+R Mayweg
Q-Park P+R Mayweg ligt nabij het Centraal Station en is dus ideaal om
te parkeren als je verder reist met de trein. Het ligt ongeveer op 10
minuten loopafstand van het centrum. Als je met de trein verder reist kun
je hier voordelig parkeren met een kortingskaart.
Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.
 
 

Transferia
Den Bosch beschikt over 3 grote transferia. Dit is een goed alternatief als
je zeer goedkoop wilt parkeren en de drukte in de binnenstad wilt
vermijden. De transferia hebben zeer veel parkeerplaatsen en je parkeert
hier de hele dag voor € 2,-! De pendelbus brengt je dan gratis naar het
centrum van Den Bosch en op dezelfde plaats als waar je uitstapt, word
je ook weer opgehaald. De pendelbussen rijden iedere 10 minuten, op
drukke momenten zelfs iedere 3 tot 5 minuten. Op rustige momenten rijdt
de bus om de 20 minuten. De pendelbussen rijden tot iets voor
sluitingstijd van de transferia.
 
Transferium Vlijmenseweg
Vlijmenseweg 10
Transferium de Vliert is een groot transferium. De pendelbus is lijn 60 en
zet je in het centrum af. Er zijn twee haltes waar je op en uit kunt
stappen, bij de Vughterstraat en de Wolvenhoek.
Openingstijden: ma, di, wo 06.30 - 20.00 uur, do, vr 06.30 - 01.00 uur, za
07.30 - 01.00 uur, zo 10.00 - 19.00 uur.
 
Transferium de Vliert
Stadionlaan 9
Transferium de Vliert is een zeer groot transferium en ligt vlakbij het
Stadion en het Sportiom. De pendelbus is lijn 70 en zet je in het centrum
bij de Sint Josephstraat af.
Openingstijden: ma, di, wo 06.30 - 20.00 uur, do, vr 06.30 - 01.00 uur, za
07.30 - 01.00 uur, koopzondag 10.00 - 19.00 uur.
 
Transferium Pettelaarpark (Provinciehuis)
Brabantlaan 1
Transferium Pettelaarpark is een groot transferium bij het Provinciehuis
en ligt in Zuidoost Den Bosch. De pendelbus is lijn 80 en zet je in het
centrum bij de Parade af.
Openingstijden: ma, di, wo 06.30 - 20.00 uur, do, vr 06.30 - 01.00 uur, za
07.30 - 01.00 uur, koopzondag 10.00 - 19.00 uur.

 

Fietsenstallingen
Den Bosch is een uiterst fietsvriendelijke stad. Niet alleen kun je met de fiets
bijna overal komen, er zijn ook maar liefst 3 ruime fietsenstallingen beschikbaar
waar je de fiets tegen een aantrekkelijk tarief veilig kunt achterlaten. Op twee
van de drie locaties bevinden zich ook handige kluisjes waar je desgewenst
veilig je boodschappen kunt achterlaten. Het tarief bedraagt € 0,55 per fiets en €
1,05 per bromfiets per dag.
 
De locaties zijn:

Burg. Loeffplein 54 (met kluisjes)
Dode Nieuwstraat 50 (achter de HEMA, geen kluisjes)
Wolvenhoek 12 (met kluisjes)

Geopend van maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur, op koopavond tot
22.00 uur en op koopzondagen van 11.30 tot 18.00 uur. Met uitzondering van de
Wolvenhoek. Deze fietsenstalling is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.

Copyright 2011 Youropi.com 5/39 Powered by   



Den Bosch

Handige informatie

Wijken (1/2)
Den Bosch kent een lange historie die alles bepalend is geweest bij
de vorming van de wijken in de stad. Kenmerkend voor de
historische binnenstad van Den Bosch is de afbakening door de
herkenbare stadsmuren. Van welke kant je Den Bosch ook
binnenkomt, je zult altijd over de stadsgracht moeten om het
centrum te bereiken. In het oude centrum vind je veel bouwwerken
en monumenten die herinneren aan vervlogen tijden. De Uilenburg
is het mooiste voorbeeld. Dit oude arbeiderswijkje is de uitgelezen
mogelijkheid om met de Bosschenaren in contact te komen in een
van de gezellige café's en op de terrassen. Er is echter nog meer
dan alleen het historisch centrum. Den Bosch heeft zich aan het
einde van de 19e eeuw in snel tempo buiten de stadsmuren
ontwikkeld. Bewonder art nouveau en neo-klassieke architectuur in
de wijk het Zand of laat jezelf juist inspireren door hypermoderne
architectuur in het Paleiskwartier. Den Bosch heeft meer in petto
dan je wellicht zou verwachten.
 

Overzichtskaart wijken

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
1. Centrum
2. Uilenburg
3. Het Zand
4. Paleiskwartier
 

1. Centrum
Het centrum van 's-Hertogenbosch is duidelijk te herkennen door de
eeuwenoude stadsmuur die de stad omringd. De Markt is de plaats waar
Den Bosch is ontstaan. Kort voor het jaar 1200 vestigden zich op deze
plaats kooplieden, al snel gevolgd door ambachtslieden zoals smeden,
bakkers en wervers. Rondom de Markt lag de eerste ommuring welke in
1225 werd voltooid. De stad groeide fors en was daarom al snel toe aan
een tweede stadsmuur die halverwege de 14e eeuw voltooid werd. Deze
tweede stadsmuur is nu een duidelijke scheidingslijn tussen het
historische centrum en de andere stadsdelen.
 

De stadsmuur bakent het historische centrum van Den Bosch af.

Hoewel er anno 2010 veel veranderd is wat betreft de functie van 's-
Hertogenbosch als handelsstad, is veel van de 8 eeuwen geschiedenis van 's-
Hertogenbosch nog altijd zichtbaar in de bochtige straten binnen de
vestingmuren. In de architectuur van de huizen vind je een kleurrijke
verscheidenheid aan vormen en stijlen met ieder hun eigen verhaal. Wil je meer
te weten komen over de boeiende historie van 's-Hertogenbosch, doe dan zeker
de leuke stadswandeling (zie verderop in de gids).
 
De Markt en de Parade vormen de twee belangrijkste ontmoetingsplaatsen in het
historische centrum van Den Bosch. Beide locaties zijn ook met regelmaat het
toneel voor evenementen, manifestaties en de markt op woensdag, vrijdag en
zaterdag. Het leukste zijn echter de kleine zijstraten in het oude centrum. In de
smalle steegjes herbergen nog altijd enkele authentieke café's en ambachtelijke
winkeltjes. Den Bosch is voor veel Brabanders ook dé stad om lekker uit eten te
gaan. Het aanbod is dan ook enorm! Een lekker dagje Den Bosch sluit je gezellig
af met een borrel in een van de leuke Bossche cafeetjes.
 

  Do's centrum:  

Bezoek op woensdag op zaterdag de grote warenmarkt op de Markt en
Pensmarkt, of de biologische markt op vrijdag
Bekijk werken van Bossche kunstenaar Jeroen Bosch in het Jeroen
Bosch Museum (Jeroen Boschplein 2)
Bekijk de stad van bovenaf en beklim de Sint Janskathedraal (Parade)
Kom meer te weten over de Brabantse cultuur in het Noord Brabants
Museum (Verwersstraat 41)
Laat je cultureel verwennen in het Theater aan de Parade

 

2. Uilenburg
De Uilenburg is wat uitstraling betreft een van de meest sprekende stadsdelen
van Den Bosch. De kleine wijk maakt onderdeel uit van het centrum en bevindt
zich dan ook binnen de stadsomwalling. Bezoek je Den Bosch met de trein, dan
is dit het wijkje waar je de binnenstad via de Sationsweg binnenloopt. De
hoofdstraten van de Uilenburg zijn de Lepelstraat, Molenstraat, Uilenburg,
Kruisstraat en de Korenbrugstraat. Deze laatste straat staat voor de
Bosschenaar bekend als een van de gezelligste borrelstraatjes in de stad.
Gedurende de zomer wordt hier op straat gedineerd en op vrijdagmiddag staat
de straat vol borrelende locals.
 

De Uilenburg is mede dankzij de idylische sfeer een populaire dinerlocatie.
 
De Uilenburg was al bebouwd toen het nog buiten de eerste stadsmuur viel.
Maar pas toen de wijk in de tweede helft van de 14e eeuw door de tweede
stadsmuur werd ingesloten, ontwikkelde het zich tot een meer stedelijk gebied.
Eeuwenlang vond je hier de grootste dichtheid aan ambachtelijke bedrijven,
herbergen, winkeltjes en stalhouderijen. De druk bevaarde Vughterstroom, een
zijtak van de Binnendieze, lag hier en zorgde voor veel bedrijvigheid. Zo stalden
de boeren hun karren in de Karrenstraat voor de Korenmarkt die hier plaatsvond
en ook de vismarkt (nu: Visstraat) was hier jarenlang gevestigd.
 
Door deze activiteiten vestigden veel arbeidersgezinnen zich in de Uilenburg. De
opening van de Zuid-Willemsvaart in 1826 en later ook de ontwikkeling van de
spoorwegen zorgden er echter voor dat het gebied zijn functie als handelsgebied
begon te verliezen. De Uilenburg werd een van de meest vervuilde gebieden in
de binnenstad.
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Wijken (2/2)
In de jaren ’60 van de vorige eeuw besloot het stadsbestuur in haar
"wijsheid" de hele wijk maar af te breken en die "stinksloot", de
Binnendieze, te dempen. Gelukkig werd daar een stokje voor gestoken
door een groepje fanatieke Bosschenaren die tot aan de Raad van State
knokte voor het behoud van de Binnendieze. En met succes! De Dieze
werd gerestaureerd en is nu een van de toeristische trekpleisters van
Den Bosch. Tegelijkertijd besloot men de Uilenburg te restaureren met
als resultaat een schilderachtig stukje Den Bosch. De afbraakwoningen
van weleer zijn nu, in gerestaureerde staat, een vermogen waard.
 

  Do's Uilenburg:  

Maak een indrukwekkende rondvaart over de Binnendieze
(kaartverkoop: Molenstraat 15 A)
Geniet van een Brabantse borrel in de pittoreske
Korenbrugstraat

 
 

3. Het Zand
Het Zand is de wijk in Den Bosch die ligt ingesloten tussen de spoorweg
en de stadsomwalling. De naam het Zand is afgeleid van de dikke laag
zand die nodig was om de moerasachtige ondergrond op te hogen en te
verstevigen om hier te kunnen bouwen. Het gebruikte zand werd
afgegraven van de Vughtse heide. Later is hier het meer de IJzeren Man
ontstaan. Historisch gezien is het Zand de eerste stadsuitbreiding buiten
de stadsmuren waardoor het in de beginperiode ook wel het Nieuwe
Terrein werd genoemd.
 

Typerende bouwstijl voor Het Zand is neo-renaissance, zoals hier aan de
Koningsweg.
 
 
De bouw van de wijk Het Zand startte in 1890 met uitgesproken
bouwstijlen als neo-renaissance en art nouveau van de hand van
architect Jules Dony. De statige panden aan zowel de Koningsweg als
de Stationsweg zijn nu het visitekaartje voor Den Bosch. Wie met de trein
in Den Bosch arriveert kan niet om de fraaie panden aan de Stationsweg
heen. Herenhuizen, brede straten en de bekende Drakenfontein zijn de
kenmerken van de wijk het Zand.
 

  Do's het Zand:  

Theater, film, dansen, cabaret, eten en drinken in een oude
koekjesfabriek! Ontdek de Verkadefabriek (Boschdijkstraat 45).
Smul van dé Bossche lekkernij: de Bossche bol van Jan de
Groot (Stationsweg 24).
Loop door de Luybenstraat en spot prachtige panden!

4. Paleiskwartier
Paleiskwartier is een nieuwe wijk in Den Bosch aan de westzijde van het
Centraal Station. Sinds 1992 wordt hier gebouwd aan een wijk waarin gewoond,
gewerkt en gerecreeërd wordt. Kenmerkend is de overwegend moderne
architectuur die in de wijk centraal staat. De wijk werd vernoemd naar het Paleis
van Justitie dat hier gevestigd is en direct ook de grootste werkgever is in dit
gebied. Bij een bezoek aan het Paleiskwartier zul je merken dat wonen en
werken hier nu nog de voornaamste activiteiten zijn. Op weekdagen stromen
kantoren tussen de middag leeg en voorzien de lunchzaakjes aan de
Leeghwaterlaan de zakenlui van lunch. In de avonduren en in het weekend is het
juist enorm rustig in deze wijk, maar dat gaat volgens de plannen veranderen. Er
komen nog allerlei publieks-voorzieningen zoals winkeltjes, terrasjes en
sportvoorzieningen. Onder het waterbassin in het Paleiskwartier bevindt zich een
openbare parkeergarage waar plaats is voor ruim 1.000 auto’s.
 
De zogenaamde Armada gebouwen zijn misschien nog wel het meest sprekende
voorbeeld van de moderne architectuur die je in deze wijk terugvindt. Tien
gebouwen (225 appartementen) die met gebolde gevels aan zeilschepen doen
denken. De Armada symboliseert de minder zakelijke woonsfeer in het hart van
het Paleiskwartier door middel van bijzondere architectuur en het woongenot.
Tony McGuirk van bureau BDP uit Londen koos gedurfde materialen voor de
gevelbekleding: hout en gebogen staal. De bijzondere woningen werden
verschillende keren met een internationale architectuurprijs bekroond.
 

De Armada gebouwen vormen een bekend beeldmerk van het Paleiskwartier.
 
In het Paleiskwartier vind je naast het Paleis van Justitie (waarin zowel de
rechtbank, het Openbaar Ministerie als het Gerechtshof gevestigd is) ook het
Riva-gebouw (ING kantoor), La Tour (hoofdkantoor van Lanschot Bankiers),
grote kantoren (o.a. Brabant Water en DAS Rechtsbijstand), diverse
hogescholen (Avans, HAS en Stoas) en het Stedelijk Museum.
 

  Do's Paleiskwartier:  

Bewonder de moderne architectuur in deze wijk
Laat je inspireren door moderne kunst in het Stedelijk Museum
(Magistratenlaan 100)
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Leuke straten (1/2)
Den Bosch heeft één van de best bewaarde middeleeuwse
binnensteden van Nederland. Dat zie je terug aan de hoeveelheid
kleine straten, steegjes en pleinen die een mooi decor vormen voor
een afwisselend aanbod winkels en horeca. Het hart van de oude
binnenstad wordt gevormd door de eeuwenoude Markt. De Markt en
de grote straten eromheen, de Hinthamerstraat, Hoge Steenweg en
Pensmarkt, de Arena en de Vughterstraat zijn de grote winkelstraten
van Den Bosch. Met uitzondering van de Vughterstraat zijn hier
voornamelijk ketens gevestigd. Het zijn juist de kleine steegjes die
goed verscholen rond de Markt liggen waar je nog originele winkels
tegenkomt. Het lijkt soms alsof de tijd er heeft stilgestaan! De
Snellestraat, Kruisstraat, Ridderstraat, Kolperstraat, Fonteinstraat,
Krullartstraat en Verwerstraat. Het zijn allemaal typische Bossche
straten waar ambachtelijke café's worden afgewisseld door trendy
horeca, nostalgische winkeltjes en hippe modezaken. Naast leuke
winkelstraten heeft Den Bosch ook populaire restaurantstraten, de
Korte Putstraat is de bekendste van de stad en ook in de Kerkstraat,
Lepelstraat en op de Parade is enorm veel horeca te vinden. Ontdek
de leukste straten van Den Bosch!
 

Overzichtskaart leuke straten

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
Winkelstraten
1. Markt
2. Hinthamerstraat
3. Pensmarkt & Hoge Steenweg
4. Arena
5. Vughterstraat
6. Snellestraat
7. Kruisstraat
8. Ridderstraat, Kolperstraat, Fonteinstraat, Krullartstraat
9. Verwersstraat
 
Restaurantstraten
10. Lepelstraat
11. Kerkstraat
12. Parade
13. Korenbrugstraat

Winkelstraten
 
1. Markt
De Markt is het hart van de oude binnenstad, met het standbeeld van Jeroen
Bosch en talloze mooie historische panden met winkels en warenhuizen. De
winkels aan de markt zijn voornamelijk ketens zoals C&A, Invito en Open32,
maar er zitten ook een paar bijzondere zaakjes, zoals het echt Bossche
souvenirwinkeltje 'De Kleine winst' en een aantal luxueuze modezaken. Naast
het winkelen kun je op de Markt terecht voor een heerlijke lunch, diner of borrel
bij één van de vele gezellige cafés. Iedere woensdag en zaterdag vindt er een
warenmarkt plaats op de Markt, op vrijdag is dit de biologische markt.

2. Hinthamerstraat
De Hinthamerstraat is de lange en drukke winkelstraat in Den Bosch, waar je
heerlijk kunt winkelen. De straat loopt vanaf de Markt tot aan de Zuid-
Willemsvaart. Alle winkels zijn gevestigd in tal van mooie historische panden die
deze straat rijk is. Aan het begin van deze straat (Marktzijde) zijn voornamelijk
ketens gevestigd, zoals America Today, Score en Forecast. Tevens zijn er een
paar goede cafés en restaurantjes te vinden in deze straat met gezellige
terrassen. Laat de ketens achter je en ontdek de leukste adressen even
verderop, voorbij de grote Sint-Janskathedraal. Hoe verder je de straat uitloopt,
hoe origineler de winkels!
 

De Hinthamerstraat is één van de hoofdwinkelstraten van Den Bosch.
 
3. Pensmarkt & Hoge Steenweg
De Pensmarkt en Hoge Steenweg zijn naast de bekende Hinthamerstraat, dé
winkelstraten van Den Bosch. Deze straten lopen in elkaar over en hier zijn veel
bekende ketens en grote warenhuizen gevestigd. In deze winkelstraten kun je
naar hartelust shoppen! Bekende winkels en warenhuizen zijn onder andere
Zara, Coolcat, Only, Sacha, WE en de Sting.
 

De Hoge Steenweg.
 
4. Arena
De Arena in Den Bosch is hét winkelcentrum van de stad. In 1998 is de Arena
geopend en hiermee had Den Bosch er een eigentijds stukje binnenstad bij.
Vanaf de Markt loop je via het Burg. Loeffplein met ook veel winkels, naar de
Arena. Je kunt hier heerlijk overdekt winkelen! In de Arena zitten voornamelijk
ketens, zoals H&M, Mexx, Vero Moda en Björn Borg.
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5. Vughterstraat
De Vughterstraat is één van de oudste straten van Den Bosch en vormt
de toegangsweg naar de Markt. De Vughterstraat heeft veel te bieden op
winkelgebied, hier zijn dan ook veel leuke en bijzondere winkels
gehuisvest. De straat is lang maar stop niet halverwege en loop vooral
eens verder door, dan kom je hele bijzondere winkels tegen. Zowel voor
dames als voor heren zijn in deze straat stijlvolle en exclusieve
modezaken gevestigd. Tevens is de grootste carnavalswinkel in deze
straat gevestigd, P.W. Hoofs, en dat is zeker een bezoekje waard is!
 

Vughterstraat

6. Snellestraat
In de Snellestraat in Den Bosch vestigen zich steeds meer leuke
winkeltjes en gezellige restaurants. De straat begint als zijstraat van de
Vughterstraat en gaat over in de Kruisstraat. Er zitten een aantal erg
leuke winkels gevestigd zoals Jade met leuke woonaccessoires en
cadeaus, Kinderboutique 't Swaentje en de Vintage Room met vintage
speelgoed. Aan te bevelen restaurants in de Snellestraat zijn DIT, Bont,
Méprise en Le Bateau.

7. Kruisstraat
De Kruisstraat is het verlengde van de Snellestraat en Postelstraat. De
Kruisstraat heeft een aantal leuke winkeltjes en aan het einde van de
straat begint één van de leukste uitgaansgedeeltes van de stad in de wijk
de Uilenburg. Bijzondere zaakjes zijn de Burggravin met
kunstgerelateerde cadeaus en Conceal. Café Reinders is een populair
en gezellig café en restaurant Ries en Aziatisch restaurant Kakama zijn
aanraders in de Kruisstraat.

8. Ridderstraat, Kolperstraat, Fonteinstraat, Krullartstraat
Deze straatjes zijn typisch Bossche smalle straten nabij de Markt, met
vele kleine, gezellige zaken. Ginger is een gezellig koffiebarretje in de
Ridderstraat en hier vind je ook Snoeperij Tum Tum, het oudste
snoepwinkeltje van Den Bosch! In de Kolperstraat zitten een aantal
exclusieve modezaken gevestigd zoals Marco Damen en Juul. De
Fonteinstraat wordt ook wel het Fonteinplein genoemd en is één van de
kleinste pleinen van Den Bosch. Dit gezellig pleintje verbindt de Markt
met een aantal chique straten, zoals de Verwersstraat en Achter het
Stadhuis. Aan het Fonteinplein zitten exclusieve zaken gevestigd, zoals
Noa Noa, Art mode, Bitter Schoenen en Fuente. De Krullartstraat is
misschien wel het kleinste en gezelligste straatje van Den Bosch, vanuit
het Fonteinplein en de Kerkstraat loop je dit straatje in. Je vindt hier o.a.
wijnspeciaalzaak Henri Bloem en de bekendste slagerij van Den Bosch,
't Stokpaardje. Café het Bosschenaartje is een gemoedelijk café in deze
straat. Het straatje is zo smal dat het terras van Café het Bosschenaartje
bijna tot aan de winkel er tegenover reikt.

9. Verwersstraat
De Verwersstraat is de meest chique straat van Den Bosch en wordt dan
ook wel de P.C. Hooftstraat van Den Bosch genoemd. Steeds meer
winkels met exclusieve merken vestigen zich in deze prestigieuze straat.
De panden in deze straat zijn prachtig en dateren soms nog van begin
1600, de Verwersstraat was namelijk de eerste straat van Den Bosch
met stenen huizen. Bekend couturier Addy van den Krommenacker heeft
zijn winkel in de Verwersstraat en andere exclusieve zaken zijn Finds,
Max, Outfit by Ninke en Beau Lingerie. Een zeer leuke straat om te
bezoeken als je in Den Bosch bent!

Restaurantstraten

10. Korte Putstraat
De Korte Putstraat is dé terrasstraat van Nederland. Het is een ontzettend
gezellig straatje met alleen maar restaurants en cafés met allemaal een terras
voor de deur. Erg leuk met mooi weer, maar ook in het najaar kun je er nog lang
buiten zitten. Populaire restaurants in de Korte Putstraat zijn onder andere The
Sushi Lounge, Zoetelief, Le Meridien, Tante Pietje, in den Zevenden Hemel en
Allerlei-Visserij.

11. Kerkstraat
De Kerkstraat heeft haar naam te danken aan het Kerkplein (de Annaplaats),
waar lang een katholieke kerk heeft gestaan, de Annakapel. Dankzij Napoleon
kwam er rond 1860 een protestante waterstaatkerk omdat de Sint-Jan was
teruggegeven aan de katholieken. Veel mensen denken dan ook dat de naam
van de Kerkstraat afskomstig is van de Sint-Jan. In de Kerkstraat zijn een aantal
leuke winkeltjes gevestigd, maar de straat heeft vooral ook een grote diversiteit
aan restaurants. Je vindt er onder andere restaurant de Dirigent (Eetcafé),
Picasso (Mediteraans), Da Peppone (Italiaans), San Juan (Mexicaans) en
Rhodos (Grieks).

12. Parade
De Parade is misschien wel het bekendste plein in Den Bosch, aan de voet van
de Sint-Janskathedraal. Er zijn diverse eet- en drinkgelegenheden met gezellige
terrassen, zoals Café Hart van Brabant, Silva Ducis en uitschieter café Cordes.
Bij de bekende cafés kun je lekker eten, gezellig borrelen en 's avonds goed
uitgaan. Vroeger was dit het Groot Begijnhof, maar nadat de laatste Begijn is
gestorven, werd het terrein en de gebouwen niet meer onderhouden en raakten
in geval. De stad heeft het toen opgeruimd en ingericht als parade- en
exercitieplaats voor het leger, vandaar de naam Parade. Het plein was vroeger
een parkeerplaats, maar is sinds enkele jaren autovrij waardoor er nu regelmatig
grote evenementen worden georganiseerd.

Voor een lekker terrasje zit je goed op de Parade.
 
13. Lepelstraat
De Lepelstraat is een gezellige restaurantstraat in de binnenstad van Den
Bosch. Het sfeervolle smalle straatje staat samen met de aangrezende
Korenbrugstraat bekend om zijn gezellige terrassen, kroegen en goede
restaurants. Het hele jaar door, dag in dag uit, zitten de (verwarmde) terrassen
vol en bruist de straat van gezelligheid. De straat is gelegen in de Uilenburg, een
bekende authentieke buurt die zich kenmerkt door de Binnendieze, het
standbeeld van Zoete Lieve Gerritje en de monumentale panden in de smalle
autovrije straatjes. Aan te raden cafés zijn Café m'n Tante, Café Bar Le Duc en
Bottles & Bites. Wil je lekker uit eten, laat je dan eens verleiden door het
Keershuys, van Puffelen, Eetcafé de Nar, de Stip (Bon Mère), Spoon of
Brasserie Christoffel.
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Shoppen met Silvana (1/3)
Wat zijn nu winkels die ik bij een
dagje winkelen in Den Bosch niet
mag missen? Ik ben Silvana
Leatemia en heb een leuke
shoppingroute gemaakt langs de
parels van de Bossche
shoppingscene. Op de route liggen
modieuze en onderscheidende
kledingzaken waarvan zelfs de
doorgewinterde Bosschenaar vaak
het bestaan niet afweet! Mijn motto:
"mooi is niet altijd duur". Als
stylingcoach, personal shopper en
oprichter van Feel the Feel, mix en
match ik graag mooie, duurdere
items met goedkopere items van
betere kwaliteit. Het resultaat: een
outfit naar eigen smaak en stijl waar
mijn klanten zich het best en het
prettigst in voelen.
 
 

Shoppingroute Den Bosch
 

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
 
1. Berkeley - Visstraat 20 15. Finds - Verwerstraat 1

2. Bengels - Kruisstraat 2 16. Westside - Verwerstraat 19

3. Pulp Fashion (helaas gesloten) 17. Beau - Verwerstraat 8

4. Coos - Snellestraat 32 en 33 18. The Walkin Closet- Ridderstr. 15

5. Yentl - Snellestraat 12 19. Juul - Kolperstraat 9

6. Depeche Donna - Vughterstr. 33 20. Gassel Casual - Gasselstraat 18

7. Coozi - Vughterstraat 53 21. Scene - Hinthamerstraat 42

8. Feliz - Vughterstraat 61 22. Van Aerendonk - Hinthamerstr. 12

9. Fair - Vughterstraat 69 23. Jacky’s Fashion – Scheidingstr. 1a

10. Soak - Vughterstraat 78 24. La Porta Schoenen – Visstraat 4

11. Heden Lifestyle- Vughterstr. 59 25. H&M - Arena 101

12. Cobra- Klein Lombardje 2 26. ZARA - Hooge Steenweg 16

13. Piccolino - Achter stadhuis 30a 27. SISSY BOY - Burg. Loeffpl. 56

14. Yoth- Achter het stadhuis 18  

Ik ga je laten ervaren waar jij in het mooie ’s-Hertogenbosch toch echt
even moet zijn geweest zodat jij zelf kan mixen en matchen met al dat
moois dat je ontdekt hebt in de leuke boetiekjes die ‘s-Hertogenbosch jou
te bieden heeft. Bij elke winkel noem ik de merken zodat je direct weet
welke smaken er verkrijgbaar zijn. Veel winkelplezier!
 
 
De winkels die zijn opgenomen in deze shoppingroute zijn onafhankelijk gekozen
door Silvana Leatemia. Betaalde deelname aan de shoppingroute is uitgesloten.

 Berkeley
 Visstraat 20

De charmes van de vloer trekken je al naar binnen. Hier vind je net dat ene leren
jasje, of dat basis maar toch net even anders blousje of de jeans van Citizens die
net wat hoger aansluit in de taille. In deze winkel vind je een uitgebreide dames
en heren collecties van de o.a. de volgende merken: Moscow, Tommy Hilfiger,
Napapijri, Nudie Jeans, Hackett, Repeat, Mason's, Citizens of Humanity,
Superdry, Jacob Cohen, Sun68, Jaggy en Peuterey.
 

 Bengels
 Kruisstraat 2

Voor de moeders onder ons, die het niet kunnen laten om voor hun kinderen
toch iets mee te nemen. Mooie kinderkleding voor je kinderen kan je vinden bij
Bengels. Er is een gevarieerde en ruime keus aan merken. De merken die
Bengels o.a. verkoopt zijn: Guess, Jottum, Muy Malo, Molto Buffo, Molo, Mim pi,
Nono, Levis, Sotch and Soda en Vingino.
 

 Pulp Fashion
 Minderbroederstraat 3

Update: Pulp Fashion is onlangs gesloten
Voor een mooi jurkje mag je Pulp Fashion niet overslaan. Deze boetiek heeft
een grote collectie van het merk French connection. French connection is op en
top vrouwelijk met een sophisticated look. De items kunnen casual, zakelijk of
feestelijk gedragen worden.
 

 Coos
 Snellestraat 32 en 33

Een boetiek met Italiaanse damesmode waar je mooie kledingstukken vindt die
een duurdere uitstraling hebben maar toch betaalbaar zijn. Voor een aparte
blouse of een mooie top kan je hier terecht. Tegenover de damesmode winkel
heeft Coos ook een uitgebreide collectie aan mooie tassen. Een tas als
accessoire zou een goede aanvulling kunnen zijn op je outfit. Let wel op dat je
goed kijkt welke tas jou persoonlijke uitstraling siert en welke niet.
 

 Yentl
 Snellestraat 12

Yentl zit gevestigd in een prachtig authentiek pand in de gezellige Snellestraat.
Op toepasselijke wijze worden er stijlvolle mode items gepresenteerd in antieke
kasten. Dames collectie: Stella Forest, Isabel Marant, She Rebel, Humanoid,
Lilith, Ellen Truyen, Fred de la Brettonière, Rue Blanche, I-Knit en Monique van
Heist. Tassen en riemen: Ellen Truyen, Fred de la Brettonière. 
 

 Depeche Donna
 Vughterstraat 33

Deze boetiek heeft een collectie die elegant, vrouwelijk en uniek is. Ook hier vind
je aparte tops en jurken die de grote winkels niet hebben. De accessoires en
schoenen die ze verkopen zijn een aanvulling op de mooie collectie. Dames
collectie: Adriano Goldschmied, Closed, Day, Essentiel, Fillipa K en Repeat.
 

 Coozi
 Vughterstraat 53

Voor een mooie sandaal, pump of flatje (ballerina) ga je naar Coozi. Zij hebben
exclusieve schoenmerken die ook nog eens betaalbaar zijn. Wat betreft mijn tip
over schoenen: Geef liever iets meer geld uit aan goede schoenen! Beter één
paar duurdere schoenen die goed zitten dan 100 paar goedkope schoenen die al
pijn doen na 10 minuten lopen en alleen maar onnodig plaats nemen in jouw
kast. Heb jij dikkere kuiten en enkels? Dan is een pump met een bredere hak
een item die je niet mag missen in jouw schoenencollectie. Draag in dat geval
overigens beter geen schoenen met een enkelbandje omdat deze de dikkere kuit
en enkel benadrukt. Coozi heeft schoenmerken als Catwalk, Antichic, Dyva,
Bruno Premi, Alberto Gozzi en Frida.
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 Feliz
 Vughterstraat 61

 

 
Wanneer je nog steeds niet geslaagd bent in voorgaande boetieks dan is
een bezoekje aan Feliz ook een echte aanrader. De collectie van Stella
Nova is fleurig en vrouwelijk. Deze items zijn erg goed te combineren
voor een casual outfit of een zakelijke outfit, door de verfijning van
geweldige materialen.
Dames collectie: Drykorn, Seven7 jeans, Strenesse Blue, Sibin
Linnebjerg, Stella Nova, Style Butler, Yarn Unit en L’altramoda.
 

 Fair
 Vughterstraat 69

Voor exclusieve items ben je bij Fair bij het juiste adres. Een mooie jurk
van Patrizia Pepe, een top van Pinko met nette pantalon of een blazer
die net even anders is gestikt dan andere blazers. Dames collectie:
Patrizia Pepe, Hugo Boss orange, Atos Lombardini, Anna Rita N, Bzr,
Pinko, Citizins of Humanity Jeans, Nudie jeans, French Connection etc.
 

 Soak
 Vughterstraat 78

Bij Soak zou je echt kunnen slagen voor een feest outfit. In de collectie
van D&G en Lui Jo vind je vaak mooie kleding en pasvormen die
helemaal passen bij het feestje wat je hebt. Maar ook voor mooie basis
items als een jeans, tops of accessoires zit je goed.  Voor de heren heeft
Filippa K mooie basis items die je zo wel zakelijk als prive kan dragen.
Dames en heren collectie: Lui Jo, Janice, Blue Blood, Guess, For All man
Kind, Filippa en D&G.
 

 Heden Lifestyle
 Vughterstraat 59

 

Heden Lifestyle in de Vughterstraat

 
 
Basics items van het merk American Vintage vind je bij Heden Lifestyle. De
warme en huiselijke sfeer wanneer je binnen loopt is goed te voelen en dat zie je
ook terug in de collectie die zij verkopen. Naast de reguliere openingstijden kun
je hier ook op afspraak terecht voor een individueel en persoonlijk stylingadvies.
Je vindt hier diverse merken als Bruuns Bazaar/BZR, American Vintage, IKKS,
Dante6 en Minimum.
 

 Cobra
 Klein Lombardje 2

Wil jij een trendsettende en exclusieve outfit? Of gewoon even wat inspiratie
opdoen? Dan ben je bij Cobra aan het juiste adres. De collectie van Cobra
bestaat uit verfijnde stoffen, aparte modellen en duurzame mode van de
exclusieve merken Maison Martin Margiela, Ports 1961, Rick Owens, Lanvin en
Tsumori Chisato.
 

 Piccolino
 Achter het stadhuis 30a

Ga vooral niet op woensdag of op zaterdag langs Piccolino, de kans op
aanzienlijke drukte is dan namelijk het grootst. Elke andere dag is Piccolino toch
echt een aanrader. Damesschoenen en kinderschoenen onder 1 dak. Zo handig!
Piccolino verkoopt uiteenlopende merken waaronder: Ugg, Minnetonka,
Bikkemberg, Gaastra en DKNY.
 

 Yoth
 Achter het stadhuis 18

Yoth beschrijft zichzelf als "eigentijdse boetiek voor sterke, zelfstandige en
creatieve vrouwen". De merken die je bij Yoth vind heeft een duidelijk
herkenbare stijl waarbij kwaliteit en duurzaamheid de boventoon voeren. Voor
een enkele goede basis ben je hier bij het juiste adres. Damescollectie: Noosa,
Dutchess, Hans Ubbink, Hunkydory, Hannoh, Individuals en Sofie D’Hoore.
 

 Finds
 Verwerstraat 1

Een ‘snoepwinkeltje’ voor de vrouwen onder ons. Wanneer je budget het (nog)
niet toelaat, wacht dan op de uitverkoop! Je hebt dan grote kans dat jouw
favoriete schoen er nog tussen zit voor een fijnere prijs. Zeer exclusieve
damesschoenen en tassen van onder andere Hogan, Prada, Mui Mui, Gucci,
Dior, Chloe, Sergio Rossi en Tod’s.
 

 Westside
 Verwerstraat 19

Deze winkel oogt high fashion en dat is ook precies wat ze in huis hebben, maar
dan tegen een betaalbare prijs. Dus laat je vooral niet afschrikken door wat je
ziet maar loop eens binnen en laat je verrassen! Dames en heren collectie. Voor
de heren hebben ze de volgende merken: Stone Island, La Coste, Acne Jeans
en Cold Method.
 

 Beau Lingerie
 Verwerstraat 8

Wanneer je in je dagelijkse werkzaamheden een pak aan hebt en je wilt je toch
vrouwelijk voelen, probeer dan een mooi lingeriesetje onder je pak te dragen. Je
voelt je gelijk een ander mens. Je ziet er zakelijk uit maar je voelt je toch ook
weer heel vrouwelijk. Beau lingerie verkoopt luxe lingerie voor dames en
ondermode voor heren. Dames lingerie: Lise Charmel, Marlies Dekkers, La
Perla, Aubade etc.
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 The Walkin Closet
 Ridderstraat 15

 

 
Wanneer je een stoere doch romantische, hippie of bohemian stijl wilt
dan ga je naar The Walkin Closet. Een mooie top van het betaalbare
merk Cream, een lerenjas van Ibana Rouge en een broek van Laundry
Industry geven jouw die uitstraling die jij wilt hebben: stoer en
romantisch.
 

 Juul
 Kolperstraat 9

Voor vrolijke dessins ga je naar Juul. Net even anders!
Dames collectie: Nolita, Jetset, Day en Twinset. Tassen van Chick on a
Mission en sieraden van TOV.
 

 Gassel Casual
 Gasselstraat 18

 

 
Voor de bekendere casual merken is Gassel Casual de winkel waar je
even binnen moet lopen. Eigenaresse Yvonne zorgt dat de collectie die
zij heeft aparter is. Een leuk tshirt met print tot aan een goed en
betaalbare jeans. Gassel heeft het totale pakket aan een casual outfit.
Dames en herencollectie: Miss sixty, Indian Rose, Muchacha, Take Two,
Met in Jeans, Guess, My God, Mondofuturo, SistersPoint, Maison
Scotch, Scotch & Soda, PME jeans Energie, Take two, Junk deluxe,
Ontour.

 Scene
 Hinthamerstraat 42

Bij Scene hebben ze sterke basics jeans gecombineerd met wisselende fashion
collecties. Ook wanneer er uitverkoop is bij Scene zit je goed! Verschillende
mooie leren jasjes van het merk Goosecraft komen soms in de uitverkoop
waardoor je een geweldig mooie leren jas kunt kopen voor weinig geld. Een
leren jas (stoer, getailleerd en mooi leer) is nu ook een echte wanna have in
jouw basis garderobe. Combineer jouw jasje met een jeans,  een soepelvallende
blouse en mooie pumps en je bent klaar voor een avondje uit met vriendinnen.
Dames collectie: Diesel, Relish, Fornarina, Met jeans, Goose craft, Re-Play.
 

 Van Aerendonk
 Hinthamerstraat 12

Voor degelijke, goede en trendy schoenen ga je naar van Aerendonk. Een begrip
voor de echte shoe-lover. Het merk Paul Green is een degelijke schoen die er
hip en trendy uitziet maar ook goed voor je voeten zijn.
Dames en herenschoenen: Ugg, Minnetonka, Van Bommel, Fred de la
Bretoniere, La Martina, Van Bommel, van Lier, Paul Green etc.
 

 Jacky’s by assortie Fashion
 Scheidingstraat 1a

Wil jij jouw outfit afstylen met leuke en mooie maar goedkopere sieraden? Dan
loop Jacky’s binnen. Susan Roorda verkoopt erg leuke en aparte sieraden voor
een prikkie. In haar kleine maar gezellige winkeltje verkoopt zij ook een collectie
aan leuke tops van onder andere de merken: Glizt & Glam, Glamourous, Jacky
Luxury en My Brand.
 
Last but not least:

 La Porta Schoenen
 Visstraat 4

Net als de eerder genoemde schoenenzaak van Aerendonk is La Porta ook een
bezoekje waard. Ook zij hebben leuke, mooie en draagbare schoenen. Zijn de
schoenen van Finds niet echt jouw ding, dan is La Porta een goede vervanger.
Kleren maken de man maar vergeet vooral een goede schoeisel niet, die maken
of breken je outfit. Dames en herenschoenen: Blackstone, Atelier do sapato,
Lazamani, Paul Green, Sendra, Floris van Bommel, Sebago en van Lier.
 
Loop zeker de H&M (25), ZARA (26) en SISSY BOY (27) niet voorbij, deze
hebben namelijk voor ieder wat wils en kan jij zelf mixen en matchen met de
items die je gekocht hebt bij een van de winkels die in de shopping route staan.
 
Natuurlijk zou ik nog zoveel meer winkeltjes kunnen aanbevelen waar je fijn en
goed kunt winkelen maar deze boetiekjes zijn toch echt mijn favoriet.
Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan de shopping route en wellicht zien wij
elkaar binnenkort?
 
 
Wil je net een beetje meer ervaren?
Om het nog persoonlijker te maken kun je een stijlworkshop volgen. Nadat je de
2 uur durende workshop hebt gevolgd ga ik samen met jou de shoppingroute
doen. Naast de stijladviezen die je geleerd hebt tijdens de workshop, ga jij
samen met mij ervaren hoe leuk winkelen het is in ‘s- Hertogenbosch! Kijk op
www.feelthefeel.nl voor meer informatie.
 
Over Silvana
Stijl, mode en kleding ervaar ik als zeer plezierig en
ben daar ook graag de hele dag mee bezig. In
verbinding staan en in contact zijn met mensen vind
ik erg prettig en als ik dan ook nog mensen mag en
kan helpen, ben ik een nog gelukkiger mens. Mijn
doel is om jou zo goed mogelijk te  helpen om je te
laten stralen in de outfit waar jij je het beste bij en in
voelt. Ik vertaal degene wie jij bent van binnen naar
de buitenkant. Hoe meer jouw uitstraling klopt met
jouw ware identiteit hoe minder ruis er is en hoe
efficiënter de communicatie is naar de ander toe.
Door mijn inlevingsvermogen, mijn liefde om
mensen te helpen en de spontaniteit waarmee ik te
werk ga, kom ik samen met jou tot de meest
fantastische resultaten.
 
Meer weten?
Wil je meer weten over de service die Feel the Feel biedt en/of tips ontvangen?
Schrijf je in voor Feel Good Nieuws op www.feelthefeel.nl. Of wordt fan van Feel
the Feel op Facebook!
 
Tekst: Silvana Leatemia
Eindredactie: Thomas Elshout                  Reageren? feedback@youropi.com

Copyright 2011 Youropi.com 12/39 Powered by   

http://www.feelthefeel.nl
http://www.facebook.com/pages/Feel-the-Feel/185034018195940
http://www.facebook.com/pages/Feel-the-Feel/185034018195940


Den Bosch

Handige informatie

Bezienswaardig
Een wandeling door Den Bosch is als een wandeling door de tijd.
Binnen de stadsmuren van de stad vind je sporen die terug gaan tot
in de middeleeuwen. De Markt heeft altijd een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de stad. Hier is 's-Hertogenbosch,
ofwel  'het bos van de hertog'  ontstaan. Tot de dag van vandaag is
dit dé ontmoetingsplaats van Den Bosch. De leukste
bezienswaardigheden van Den Bosch liggen allemaal op
loopafstand van de Markt. Zo kun je in een korte wandeling veel
historische bezienswaardigheden bekijken. Wat dacht je van de
middeleeuwse Sint-Janskathedraal, het standbeeld van Jeroen
Bosch of het unieke ondergrondse grachtenstelsel de Binnendieze?
En wist je dat er direct naast het historische centrum van de stad
een prachtig natuurgebied ligt? 
 

Overzichtskaart bezienswaardigheden

Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
 
1. Drakenfontein
2. Binnendieze
3. Zoete Lieve Gerritje
4. Stadhuis
5. De Moriaan
6. Dieske
7. Standbeeld Jeroen Bosch
8. Sint-Janskathedraal
9. Vestingwerken
10. Bossche Broek
 
1. Drakenfontein
Wie Den Bosch al eens met de trein heeft bezocht, heeft ongetwijfeld al
kennis gemaakt met de opvallende drakenfontein. De fontein staat
immers op de rotonde direct voor het centraal station van Den Bosch.
Het standbeeld werd geplaatst in 1903 en maakte deel uit van een door
de gemeente uitgeschreven wedstrijd. Jonkheer Bosch van Drakesteijn,
Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant, had een nalatenschap
gedaan om een gedenkteken op te richten voor zijn tweelingdochters die
in 1881 op 17-jarige leeftijd waren overleden. De gebroeders De Leeuw
uit Nijmegen wonnen de ontwerpwedstrijd, maar architect van 't Zand
Jules Dony (die ook de gevelrij aan de Stationsweg ontwierp), kreeg de
uiteindelijke opdracht het ontwerp te maken voor de drakenfontein. Er
zijn twee redenen waarom er voor een draak gekozen is. Den Bosch lag
vroeger in een moerasgebied en was daarom een haast onneembare
vesting voor landrovers, waardoor de stad de bijnaam Moerasdraak
kreeg. Een andere verklaring is de achternaam van financierder, Bosch
van Drakensteijn. Dit wordt verder in kracht bijgezet omdat de draak een
schild vasthoudt met het familiewapen van Bosch van Drakensteijn.
 
Een leuk feitje over de Drakenfontein: in 1959 is de tunnel onder de
draak aangelegd, die de Koningsweg met het Koningin Emmaplein ging
verbinden. De draak heeft toen tijdelijk in stukken voor het station
gelegen. De zaagsneden in de zuil zijn nog goed zichtbaar en zijn stille
getuigen van deze gebeurtenis. Nadat de tunnel klaar was is de
Drakenfontein weer helemaal opgebouwd. Een ander leuk feitje: op 12
oktober 2000 viel de draak van zijn sokkel en moest de stad het zonder
de draak doen. Gelukkig raakte er niemand gewond en kon de fontein
weer in ere hersteld worden.

De Uilenburg
Loop je vanaf het centraal station de Bossche binnenstad in, dan arriveer je in de
Uilenburg. Dit is een voormalige arbeiderswijk waar lange tijd veel handel werd
gedreven op de vis- en korenmarkt die hier gehouden werd. De wijk raakte eind
vorige eeuw in verval en werd op het nippertje gered van een ondergang. Nu is
het een bruisende wijk met smalle en autovrije steegjes vol bistro's en gezellige
Brabantse cafeetjes.
 
 

De Uilenburg is een bruisend horecagebied in het oude centrum van Den Bosch.
 
2. Binnendieze
De Binnendieze is één van de bezienswaardigheden die je niet mag missen bij
een bezoek aan Den Bosch. De Binnendieze is een uniek stelsel van een aantal
stromen in de binnenstad die deels overbouwd zijn, het waterstelsel bevindt zich
voornamelijk ondergronds. Grote delen van de Binnendieze zijn met
zogenaamde 'fluisterbootjes' te bevaren. Zo'n tocht door de binnenstad geeft je
een hele andere kijk op de stad en haar historie. De Binnendieze werd van
oudsher namelijk gebruikt om ambachtspanden te bevoorraden en ligt dus aan
de achterkant van de panden. Dit is extra bijzonder want in Hollandse steden
vind je vergelijkbare grachten immers altijd aan de voorzijde van het straatbeeld.
Van de oorspronkelijke wateren door de binnenstad van Den Bosch is slechts
nog een derde deel in tact. Het waterstelsel is nu nog ongeveer 12 kilometer
lang, waarvan 3,5 kilometer bevaarbaar is en maarliefst 1,3 kilometer overkapt
is. De overkappingen had Den Bosch nodig om zich uit te breiden. Er is zelfs in
de jaren '60 gesproken over het sluiten van de Binnendieze, maar daar heeft een
groepje fanatieke Bosschenaren gelukkig een stokje voor gestoken, waardoor je
nu nog steeds een rondvaart over de Binnendieze kunt maken! 
 
3. Zoete Lieve Gerritje
Dit beeldje zit aan het water, op de hoek van de Korenbrugstraat en de
Lepelstraat. Zoete Lieve Gerritje is bekend uit het liedje 'Dat gaat naar Den
Bosch toe', een volkslied dat betrekking heeft op Den Bosch. Ze is hier
afgebeeld als boerendochter die met een vette haan naar de Bossche markt
gaat. Maar was Gerritje echt zo zoet en lief? Een goed moment om de waarheid
uit de doeken te doen. Eind 1800 leefde hier ene Gerrit, een gevaarlijke bandiet,
die de Meierij onveilig maakte. Wanneer hij op rooftocht ging was 'de eerste
beste boer' die hij tegenkwam de klos. Met de geroofde buit ging Gerrit samen
met zijn kornuiten feest vieren in herberg De Pettelaer waar hij optrad als
boerendochter met een mandje aan de arm. Het verging Gerrit niet goed. Hij
werd gepakt in Amsterdam en opgehangen. Zijn galgenmaal bestond uit een
brandenwijntje met suiker!
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Bezienswaardig (2)
Markt
De markt is de plaats waar 's-Hertogenbosch gesticht is. Het is van
nature ook het hoogst gelegen gebied van de stad. Al sinds het ontstaan
van de stad wordt hier handel gedreven en dat is nu nog steeds zo.
Iedere woensdag en vrijdag vindt hier een gezellige markt plaats.
 
4. Stadhuis
Het stadhuis van Den Bosch ligt zeer centraal in de binnenstad aan de
Markt. De gevel van het stadhuis is een prachtig voorbeeld in typisch
Hollands Classicistische stijl. Het ontwerp komt van architect Pieter
Minne. Hij wilde het stadhuis doen lijken op het paleis op de Dam. Het
stadhuis bestond oorspronkelijk uit drie woningen waarvan het
middengedeelte uit 1345, het oudste was. In 1370 werd het aan
weerszijden met 2 woningen uitgebreid. Naar aanleiding van een
binnenbrand in 1670 werd een geheel nieuwe voorpui gebouwd van
Bentheimer steen. Deze steen lijkt aangetast door de zwarte kleur, dit is
echter een bewust aangebrachte beschermlaag tegen weersinvloeden.
Tijdens de verbouwing bleek het smalle pandje rechts van het stadhuis,
op instorten te staan. Als troost kreeg de bewoonster een zelfde soort
voorgevel als het stadhuis. Tegenwoordig is dit het smalste pandje van
de stad! In de gevel van het stadhuis draaien om het uur de pèrdjes van
Jacob Roman. 
 
5. De Moriaan
De Moriaan is een gebouw met een belangrijke historische waarde en is
te vinden aan de markt. Van oorsprong is dit het oudste bakstenen huis
van Den Bosch en sommigen beweren zelfs van heel Nederland. De
Moriaan is gebouwd in de 13e eeuw en wordt tegenwoordig gebruikt
door de plaatselijke VVV en Plein 79, een kroeg die zich in de kelder
bevindt. Deze kelder bevond zich in de middeleeuwen op de begane
grond. In de loop der jaren is de stad zodanig opgehoogd dat je nu moet
afdalen om in de kroeg te komen. In deze kelder zijn overigens nog 13e
eeuwse balken te zien. De Moriaan werd volgens de overlevering in
1220 gebouwd door Hendrik I van Brabant voor zijn vriend Beckerlijn. Er
werden in die tijd soortgelijke panden gebouwd maar deze werden in de
loop der tijd gesloopt of zijn inmiddels niet meer als zodanig te
herkennen. Het is een gotisch bakstenen zaalhuis met een rond torentje.
In 1956 wilde de gemeente 's-Hertogenbosch dit pand slopen, om het
verkeer meer ruimte te gunnen. In een vergadering is de minister
gevraagd om een sloopvergunning te weigeren, wat uiteindelijk gelukt is.
Het pand werd in de jaren '60 gerestaureerd en is erkend als
rijksmonument.
 
6. Dieske
Je moet hem weten te vinden, want Dieske zit goed verborgen op het
Herman Moerkerkplein dat je via een smal gangetje vanaf de
Hinthamerstraat of via het Burgemeester Loeffplein bereikt. Dieske werd
vernoemd naar de Diest, ofwel de hedendaagse Binnendieze waar hij nu
ook over uitkijkt. Dieske leefde aan het eind van de 15e eeuw en werd
zogezegd onsterfelijk door in de Binnendieze te plassen. Hij werd een
held omdat hij tijdens één van zijn plasjes indringers op het spoor kwam
en alarm sloeg. Het is Alart Duhamel wie Dieske bovenop een zuil van
de fontein zette in één van zijn schetsen: Minnepaar en nar bij een
fontein. Dit werk is hier in beeld uitgewerkt door kunstenaarsduo Jean &
Marianne Bremers. Ga maar eens op de vlonders staan die voor de
fontein liggen voor een mooi uitzicht over de Binnendieze. 
 

Dieske, omringd door het Minnepaar en de nar.

7. Standbeeld Jeroen Bosch
Het bronzen standbeeld van Jeroen Bosch is in 1929 gemaakt door beeldhouwer
August Falise. Jheronimus Bosch, beter bekend als Jeroen Bosch, werd geboren
in Aken en is getogen in Den Bosch aan de Markt in het 'groene' huis waar hij
voor staat (nu is daar het winkeltje 'de Kleine Winst' gevestigd). Zijn schilderijen
ondertekende hij met 'Bosch'. Hij leefde in een roerige tijd, met pestepidemieën,
stadsbranden, executies op de Markt van misdadigers, heksenverbrandingen,
etc. Deze ellende moet van invloed zijn geweest op zijn werk dat vooral angst,
afschuw, zonde en rampspoed verbeeldt. In Den Bosch is niets bewaard
gebleven van zijn originele werken maar voor geïnteresseerden is het zeker de
moeite waard een bezoek te brengen aan het Jeroen Bosch Art Center, waar
een compleet overzicht van zijn werken te bewonderen is. Je vindt het Jeroen
Bosch Art Center in de Jacobskerk in de Hinthamerstraat.    
 
Parade
Vroeger was de Parade het Groot Begijnhof, maar nadat de laatste Begijn is
gestorven, werd het terrein en de gebouwen niet meer onderhouden en raakten
in geval. De stad heeft het toen opgeruimd en ingericht als parade- en
exercitieplaats voor het leger, vandaar de naam Parade. Nu is het een bekend
uitgaansplein waar tevens veel evenementen plaatsvinden. 
 
8. Sint-Janskathedraal
De middeleeuwse Sint-Janskathedraal wordt door de Bosschenaren kortweg
Sint-Jan genoemd, maar heet officieel voluit de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan
Evangelist. De Sint-Janskathedraal is één van de mooiste voorbeelden van
gotiek in Brabant. Deze gotische kathedraal is dan ook de rijkst versierde
kathedraal van Nederland. De Sint-Janskathedraal staat op de hoek van de
Parade, het centrale plein in Den Bosch. Uniek in Nederland zijn de luchtbogen
en uniek in de wereld zijn de 96 luchtboogfiguren, geïnspireerd door de schilder
Jeroen Bosch. Wat opvalt is dat de toren niet bij de gotische kathedraal past, de
toren is namelijk Romaans. Er zit een bijzonder verhaal achter deze Romaanse
toren, kom het te weten bij een bezoek aan de Sint-Janskathedraal! Deze
imposante basiliek werd gebouwd tussen 1370 en 1529 en behoort inmiddels tot
de Top 100 van Nederlandse UNESCO-monumenten en geldt als zogenaamd
Kanjermonument. 
 
9. Vestingwerken
De vestingwerken en stadswallen in Den Bosch, met indrukwekkende bastions
en rondelen, zijn deels bewaard gebleven. Deze vestingwerken zijn vroeger
gebouwd om de stad te beschermen tegen vijanden en het wassende water. De
eeuwenoude vesting vormt nog altijd de grens van het historische centrum en de
rest van de stad. Langs de Parklaan, de Spinhuiswal met 'Bastion Oranje', de
Zuidwal en langs de Hekellaan met 'Bastion Baselaar', krijg je een goed beeld
van de stad en haar vestingwerken. Daar bieden de stadswallen uitzicht op het
natuurgebied het Bossche Broek. 
 
10. Bossche Broek
Het Bossche Broek is een uniek natuurgebied direct naast de binnenstad van
Den Bosch. De vestingwerken vormen hier nog altijd de scherpe grens tussen
stad en natuur. In de geschiedenis van dit laaggelegen gebied aan de Dommel
speelt water een hoofdrol en ook nu nog is het een factor van belang. Mede aan
het natte karakter dankt dit gebied zijn verrassende natuur met tientallen
vogelsoorten en bijzondere planten. Het natuurgebied beslaat 202 hectare en is
een populaire bestemming onder wandelaars en sporters. In het natuurgebied
tref je dan ook degelijke voetpaden en zelfs een recreatieplas: de Zuiderplas. In
1934 waren er plannen om van de polder een villawijk te maken en later
bestonden er plannen om het Theater aan de Parade naar het Bossche Broek te
verplaatsen. Gelukkig is dat nooit gebeurd en blijft het zo typerende Hollandse
karakter van de polder tegen de middeleeuwse stad hier bewaard.
 

Het Bossche Broek is een uniek natuurgebied, direct naast het centrum van Den
Bosch.
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Stadswandeling Den Bosch (1/5)
Door deze korte stadswandeling te doen, ontdek je de
interessantste plekjes van 's-Hertogenbosch. De wandeling voert in
ongeveer 2 uur van het Centraal Station via het pittoreske wijkje de
Uilenburg en de Middeleeuwse markt naar het letterlijke hoogtepunt
van de stad: de Sint Jans Kathedraal aan de Parade. Onderweg
staan we stil bij 30 op de kaart aangegeven bezienswaardigheden
die een interessante en soms onthullende blik geven op de
levendige historie van Den Bosch.
 
 

Start bij het station en loop rechtdoor de stad in.

1. Centraal Station 's-Hertogenbosch
Ooit stond hier het fraaie station van Eduart Cuypers, kapotgeschoten in
de oorlog. Het enige wat daarvan behouden is gebleven zijn de geel
gerande overkappingen. Het huidige station, voltooid in 1998, is een
ontwerp van Rob Steenhuis. Het station heeft een transparante
uitstraling gekregen om de veiligheid van de passanten en reizigers te
waarborgen.

2. Drakenfontein
De draak wordt gezien als de bewaker van de stad ‘s-Hertogenbosch.
Helaas staat het dier met de rug naar de ‘vijand’ die vanuit het station
de stad onveilig komt maken. Deze fontein is een geschenk van Bosch
van Drakenstein, commissaris van koning Willem III voor Noord-Brabant.
Na zijn dood liet hij een legaat na voor het oprichten van een monument
ter nagedachtenis aan zijn tweelingdochters die op 16-jarige leeftijd
daags na elkaar stierven. Zijn vrouw overleed een jaar later. J. Dony
ontwierp deze ‘drakenfontein’. Op de sokkel: een koperen draak met
het familiewapen waarop de tekst staat: virtute et labore (door deugd en
arbeid). Aan de zijkant van de fontein bevindt zich een symbolische
voorstelling: een vrouw met twee dochters waarvan één een aalmoes
geeft aan een bedelares. “Ze blonken uit in liefdadigheid”. De huizen
aan de Stationsweg zijn tevens het werk van architect J. Dony.

3. De Bossche Bol
Even voorbij de draak aan de rechterkant bevindt zich de
banketbakkerij/lunchroom van de beroemde Bossche Bollen-bakker Jan
de Groot. Als je Den Bosch bezoekt, ben je bijna verplicht om hier zo'n
overheerlijke bol te nuttigen!

Loop rechtdoor naar de Wilhelminabrug.

4. Oude Vestingmuren
Hier loop je de vestingstad binnen. De oude vestingmuren aan
weerszijden van de brug dateren van begin 1300. De muur links van de
brug is in de tweede helft van de 20e eeuw gerestaureerd en met de
restauratie van de muur aan de rechterzijde is men begonnen in 2008.
Hier wordt aan de plek waar in de Middeleeuwen de St. Janspoort heeft
gestaan een eigentijdse invulling gegeven. Delen van de oude
stadsmuur zijn daar zichtbaar gemaakt. De Dommel die je hier passeert
dient nog steeds als vesting-gracht. Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA
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Stadswandeling Den Bosch (2/5)

Kop van de haven/Visstraat.
 
5. Oude binnenhaven
Deze binnenhaven is gegraven halverwege de 15e eeuw. De haven
stond via de Maas in verbinding met de Noordzee. Schepen brachten
hier de noodzakelijke levensbehoeften zoals turf, hout, vis, vee, lood,
zout, teer en stenen voor de bouw van de St. Jan. De export bestond uit
messen, spelden, lakens en schoenen. Een zeer belangrijk
handelsartikel was vis, gevangen in de Oostzee. Er kwam op de kop van
de haven dan ook een druk bezochte vismarkt. Een aantal huizen in de
omgeving dragen nog steeds de naam van een vis. Voorbeeld: het huis
met de versierde gevel (Italiaans renaissance) op de hoek draagt de
naam: ‘de Golden Steur’ (zie gevelsteen).
 
In 1866 werd er een station gebouwd en moest er een doorgang komen
van de stad naar dat station. Daarvoor moesten er enkele huizen worden
afgebroken en moest de vismarkt plaats maken voor de moderne reiziger
die niet met een walm van vis om zich heen in de trein wilde zitten. De
vismarkt werd daarom verplaatst naar de Lepelstraat (naast de Golden
Steur). Let eens op de moderne straatverlichting. Deze verwijst subtiel
naar de havenwerkzaamheden van weleer. Met een beetje fantasie kun
je er een hijskraan in herkennen!
 

Loop naar de Lepelstraat
 
6. Lepelstraat
Dit is de enige straat in Den Bosch met twee namen
(Lepelstraat/Visstraat). Met de verhuizing van de vismarkt naar de
Lepelstraat kreeg deze straat er een naam bij (zie het bordje bevestigd
op het eerste gebouwtje, oorspronkelijk van de veilingmeester). De
vismarkt kreeg een nieuw uiterlijk: geen kraampjes meer maar een
overdekte en met hekken omzoomde plaats waar de vis op hardstenen
banken kon worden uitgestald om bij afslag te worden verkocht. Aan de
buitenzijde van de hekken verdienden de arbeidersvrouwtjes uit de
omgeving een centje bij met het schoonmaken van de zojuist verkochte
vis. Tegenwoordig staan er winkeltjes op de plek van de visafslag. Aan
weerszijden van de winkeltjes staan nog steeds de oorspronkelijke
administratiegebouwtjes: links voor de veilingmeester en rechts voor de
marktmeester. De laatste marktmeester heeft er dienst gedaan tot 1941.
 
7. De kleine beer
Aan de rechterzijde van de Lepelstraat, ‘gemangeld’ tussen twee
cafeetjes, bevindt zich een Mariakapelletje: ”de kleine Beer”. Op de plek
waar nu de ABN-Amro staat, stond vroeger een wijnpakhuis genaamd
“de Groote Beer”. Op  zolder vonden de eigenaren een oud Mariabeeld
waarmee ze eigenlijk geen raad wisten. Weggooien doe je niet dus dan
maar op de binnenplaats gezet tussen de wijntonnen. Al snel werd deze
Maria door de Bosschenaren aangeduid als: ‘Maria tussen de
tonnekes’. Toen de stad in 1866 werd getroffen door een cholera
epidemie werd samenscholen door het stadsbestuur verboden. Dat gold
ook voor de Mariakapel in de St. Jan. “Maria tussen de tonnekes” stond
echter in de open lucht en werd een tijdelijke vervangster van de ‘Zoete
Lieve Moeder’ van de St. Jan.
 

 
8. Zoete Lieve Gerritje (beeldhouwer Geurtjens)
Onder de brug, ter hoogte van het water, staat het beeldje van Zoete
Lieve Gerritje. Ze is hier afgebeeld als een boerendochter die met een
vette haan naar de Bossche markt gaat.

Een goed moment om de waarheid te verhullen. Eind 1800 leefde hier ene
Gerrit, een gevaarlijke bandiet, die de Meierij onveilig maakte. Wanneer hij op
rooftocht ging was ‘de eerste boer de beste’ die hij tegenkwam de klos. Met de
geroofde buit ging Gerrit samen met zijn kornuiten feest vieren in herberg De
Pettelaer waar hij optrad als boerendochter met een mandje aan de arm. Het
verging Gerrit niet goed. Hij werd gepakt in Amsterdam en opgehangen. Zijn
galgemaal bestond uit een brandenwijntje met suiker.
 
9. Het ‘Keershuis’ hoek Lepelstraat/St. Janspoort
Dit huis stamt uit de 15e eeuw. De ‘overkraagde’ zijgevel van de
bovenverdieping is ‘op vlucht’ gebouwd, dat wil zegen dat de muur schuin
afloopt. In de middeleeuwen bouwde men vaak op deze wijze waardoor het
regenwater minder kans kreeg om de enkel steense muur binnen te dringen. De
naam ‘Keershuis’ dankt het aan het feit dat hier vroeger kaarsen werden
vervaardigd, voor de karren die hier de stad verlieten.
 

Rechts het 'Keershuis' en links het 'Rood Kruis'.
 

Loop rechtdoor. De Lepelstraat gaat over in de Molenstraat.
 
10. Het ‘Rood Kruis’ op de andere hoek Molenstraat/ St. Janspoort
Dit huis dateert uit de 16e eeuw. In de vorige eeuw werd het gerestaureerd,
maar de gietijzeren ramen in de zijgevel zijn nog oorspronkelijk. Het pand heeft
onder meer gediend als kerk, staatsgevangenis, pakhuis, en werd begin 1900
het eigendom van vishandelaar Hartman. De zaken liepen slecht en Hartman
besloot de bovenverdieping als danszaal in te richten. Den Bosch was een
garnizoenstad dus er waren soldaten in overvloed om hier ‘s avonds uit hun dak
te gaan. Helaas, de klandizie bleef uit. Om toch z’n zaal vol te krijgen
organiseerde hij een feestavond met muziek en dans door een groep van 20
negerinnen. De Bosschenaren kwamen in grote getale en het feest werd een
succes. Het verhaal gaat dat de naam van de beroemde Bossche Bol tijdens die
avond spontaan is ontstaan, met een knipoog naar de rondborstige
danseressen. (In die tijd gebeurde het regelmatig dat negers en pygmeeën
werden geëxploiteerd als kermisattractie of tentoongesteld.)
 
11. Halve Peer (Ton Bruijnsters)
Tegenover het ‘Rood Kruis’ hangt boven het water het beeldje van de ‘Halve
Peer’. Peer van den Muggenheuvel is de naam van de tijdelijke burgemeester
van Oeteldonk (Den Bosch tijdens carnaval). Dit beeldje is tot stand gekomen
dankzij een jarenlange vete tussen twee carnavalsverenigingen. Uiteindelijk
werd de vrede gesloten en besloot men deze te bezegelen met een beeldje van
de Peer. De intentie was goed maar naarmate de tijd verstreek bleek één van de
twee verenigingen zijn woord niet te houden. De andere vereniging besloot over
te gaan tot handelen: hún deel van de afspraak werd nagekomen: de helft van
de Peer. Als antwoord heeft de andere partij elders in de stad een kapstok met
de kleren van de Peer geplaatst. Het staat in de St. Jozefstraat boven de
Binnendieze.
 
12. Diezehuis
Tegenover de Halve Peer bevindt zich het Diezehuis van de Kring Vrienden van
‘s-Hertogenbosch. Hier kun je van april t/m oktober kaartjes kopen voor
uitgebreide stadswandelingen of vaartochten over de Binnendieze. Meer
informatie over deze activiteiten is ook te vinden op www.binnendieze.nl
 

Loop rechtdoor. De Molenstraat gaat over in de Uilenburg.
 
13. Uilenburg
De naam van deze straat geldt eigenlijk voor de hele wijk. De Uilenburg was een
volksbuurt. Hier woonden voornamelijk havenarbeiders met hun talrijke kroost.
Er zijn nog pakhuizen te zien waar vroeger graan en andere handelswaar werd
opgeslagen.
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Men kon hier een redelijk bestaan opbouwen totdat in 1822 de Zuid
Willemsvaart werd gegraven. De haven verloor zijn functie en de
havenarbeiders zaten zonder werk. De wijk verpauperde en veel
woningen werden onbewoonbaar verklaard. In de jaren ’60 van de
vorige eeuw besloot het stadsbestuur in haar "wijsheid" de hele wijk
maar af te breken en die "stinksloot", de Binnendieze, te dempen.
Gelukkig werd daar een stokje voor gestoken door een groepje fanatieke
Bosschenaren die tot aan de Raad van State knokte voor het behoud
van de Binnendieze. En met succes! De Dieze werd gerestaureerd en is
nu een van de toeristische trekpleisters van Den Bosch. Tegelijkertijd
besloot men de Uilenburg te restaureren met als resultaat een
schilderachtig stukje Den Bosch. De afbraakwoningen van weleer zijn nu,
in gerestaureerde staat, een vermogen waard. Woningen worden hier
gesleten voor bedragen tussen de € 500.000 en € 900.000.
 
14. Hoek Walpoort / Uilenburg
Het lijkt wel of de hoek van het pakhuis is uitgesleten. Niets is minder
waar. Bij de bouw van dit pakhuis is rekening gehouden met de wielen
van de karren die hier kort door de bocht gingen. Uit voorzorg werd de
hoek ‘uitgehold’ om beschadigingen aan het pand te voorkomen. Aan
de overzijde ligt een steen, de zogenaamde schampsteen, die daar met
hetzelfde doel is neergelegd. Ditmaal voor de karren die linksaf gingen.
Dit is niet typisch ‘Bosch’. Deze schampstenen tref je in vele Hollandse
steden aan. Tegenover de pakhuizen zie je 'de Cameren'. 
 
15. De Veste / de Cameren
Restaurant “De Veste” bestond voorheen uit drie 19e eeuwse
arbeiderswoninkjes waarin een gezin met zeer veel kinderen woonde. Dit
was concreet een kleine woonkamer beneden met een ladder naar de
bovenverdieping waar de gemeenschappelijke slaapkamer was. Let
eens op de dichtgemetselde deuren/ramen die nog duidelijk in de gevel
zichtbaar zijn. Hierin zijn de drie zogenaamde 'Cameren' nog te
herkennen. De achterzijde van dit pand is ook de moeite waard om te
bezichtigen.
 

De Uilenburg rond 1910. De Cameren zijn nog duidelijk zichtbaar in het
tweede pand aan de rechterzijde.
 

De Uilenburg anno 2010. In de voormalige Cameren huist nu restaurant
de Veste.

 

Ga links de hoek om naar de brug in het Uilenburgstraatje.
 
 
16. Brug Uilenburgstraatje
Vanaf deze brug is duidelijkte zien hoe de Cameren er vroeger uit gezien
moeten hebben. Je staat hier boven de Binnendieze, het meest gefotografeerde
stukje van Den Bosch. De Binnendieze werd in vroeger dagen gebruikt als
drinkwater, waswater, vaarwater, spoelwater (voor de ververs van de in Den
Bosch vervaardigde lakense stoffen), riolering en grondstof voor bierbrouwerijen
waarvan er in de middeleeuwen zo’n 50 aanwezig waren in de stad. Men
verkoos het drinken van bier boven het drinken van het smerige Diezewater. Ook
kinderen dronken bier. Bedenk echter wel dat het alcoholpercentage in die
dagen zeer laag was.
 

 

Ga terug naar de Uilenburg en sla linksaf.
 
1629 was een droevig jaar voor de overwegend rooms katholieke stad ´s-
Hertogenbosch. Frederik Hendrik veroverde de stad op de Spanjaarden en
bracht het protestantisme binnen de stadsmuren. Alle katholieke kerken kwamen
in handen van een handjevol protestanten en de katholieke eredienst mocht niet
meer in het openbaar beleden worden. Dus zochten de Bosschenaren hun
toevlucht in schuilkerken.  
 
17. Schuilkerkpoortje
Een schuilkerk had vele vluchtuitgangen. Dit poortje is er zo één. Bovenin zie je
een sluitsteen in de vorm van een Tudorroos waaronder het jaartal 1649 staat.
Die roos zou bescherming moeten bieden aan het gelovig volk achter dit poortje.
Er wordt ook wel beweerd dat men aan de Tudorroos kon zien dat erachter een
schuilkerk was. Niet zo slim, want schuilkerken waren verboden door de Staten
Generaal. Maar het stadsbestuur was op de hoogte van de lokatie. Wanneer de
stadskas dreigde leeg te raken gingen ‘papenjagers’ (paap = rooms) op pad
om schuilkerken te overvallen en boetes te innen. Trof men daar een priester
achter een geïmproviseerdaltaar dan moest er boete worden betaald terwijl de
aanwezige gelovigen niet alleen ontdaan werden van hun centen maar ook van
hun opperste kleed. Zij stonden dus in letterlijk hun hemd.
 

Loop door naar het volgende bruggetje.
 
18. Mariënburgklooster
Aan de rechterzijde van de brug zie je het Mariënburgklooster. In 1868 vestigden
zich hier ca 350 zusters van de vereniging Jezus, Maria, Jozef (JMJ) afkomstig
uit Engelen. Ze hielden zich voornamelijk bezig met het geven van onderwijs aan
meisjes. Tegenwoordig woont hier nog een handjevol hoogbejaarde nonnen en
zijn de scholen omgebouwd tot appartementen. In de tuin staat een hele oude
sequoia boom.
 

Steek de brug over en ga  linksaf, het Lamstraatje in.
 
19. Betonnen fiets/ ladder met verfkwast (J. Baudoin)
Tegen de gevel van de woning op de hoek staat een betonnen fiets met
daarnaast een ladder waarop een druipende verfkwast ligt. Het lijkt net of de
schilder ‘effe weg’ is en dadelijk terugkomt. De fiets verwijst naar het grote
aantal fietsen die in de loop der tijd uit de Binnendieze zijn gevist.
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Aan het eind van het straatje oversteken naar de
tegenoverliggendestraat: Stoofstraat. Op de hoek stoppen.

 
20. Gevel met Gallische Krijgsheren
Als je met de rug naar de Stoofstraat de Postelstraat in kijkt, zie je een
gevel met Gallische Krijgsheren. Links het hoofd van Ambiorix, de koning
der Eburonen: een volkje dat leefde tussen de Maas en de Rijn. Hij
streed tegen Julius Caesar en was onoverwinnelijk (zonder toverdrank!).
Rechts het hoofd van Vercincetourix, de veldheer van Ambiorix. Hem is
het slecht vergaan. Hij liep over naar de vijand en werd vermoord. De
koppen zijn een voorstudie van het standbeeld dat in 1866 werd onthuld
op het marktplein in Tongeren, België. Men leeft daar in de
veronderstelling dat Ambiorix hun Vader des Vaderlands is.  
 

 
21. De Munt
Rechts van het pand met de Gallische koppen staat ‘de Munt’. Hier
sloeg men sinds 1614 Bossche munten zoals: oortjes, moortjes en
negenmannekes. Het spreekwoord ‘hij heeft zijn laatste oortje
versnoept’ zou hier wel eens ontstaan kunnen zijn. Vaak gebruikte men
voor het vervaardigen van munten oude soldatenhelmen. De muntjes
werden verhit, gestempeld en ter afkoeling ondergedompeld in de
Binnendieze. Het pand is laatgotisch en werd eind vorige eeuw
gerestaureerd waarbij de traptoren weer in oude stijl is opgetrokken.
 
22. Stoofstraat
De stoofstraat stond vroeger bekend om de warmwater- en vuurhuizen
die hier stonden. Men kon hier heet water en kooltjes kopen. Al snel
werden deze huizen ingericht als badhuizen, uiteraard alleen voor
mannen. Het duurde niet lang of de dames van lichte zeden dienden zich
aan en de badhuizen werden gedegradeerd tot “mot- en ravothuizen”. 
 

Loop de stoofstraat in en sla aan het einde linksaf, de
Snellestraat in.

 
23. Le Meprise
Op de hoek van het Begijnstraatje staat de herberg ‘Le Méprise’. Een
vroeg 17e eeuws pand gebouwd in renaissancestijl. De gevel is ‘op
vlucht’ gebouwd en helt over om het regenwater eraf te laten druipen.
Daarvoor dienen ook de richels en de bogen boven de vensters met hun
zogenaamde ‘wenkbrauwfunctie’. Het ronde gat bovenin noemt men
het Ossenoog. Dat was voor de zolderventilatie want er zat geen glas
voor. Het pand is in de vorige eeuw gerestaureerd maar in de vorm zoals
men het heeft aangetroffen. Vandaar de ‘ingezakte’ zijgevel van dit
pand. In Den Bosch noemt men dit ‘bevroren verval’.
 

Loop door tot de volgende zijstraat en ga rechtsaf,  de
Minderbroederstraat in.

24. Voormalige Minderbroedersklooster
Hier stond in 1228 het klooster van de Minderbroeders: volgelingen van
Franciscus van Assisië, ook wel Franciscanen genoemd. Zij
vertegenwoordigden een nieuw soort kloosterling: de bedelmonnik. Men
preekte en maakte zich dienstbaar aan de inwoners in ruil voor een
aalmoes. De Minderbroeders kregen dit gebied van de Hertog, die hier
vlakbij zijn stadspaleisje had (op de locatie waar nu de Hema gevestigd
is). Links aan de muur hangt een plattegrond van het voormalig klooster.
Let eens op de gemarkeerde belijning op de grond in deze straat. Het
plaveisel toont de loop van de eerste stadsmuur.

Volg het Minderbroederstraatje tot aan de Markt.
 
25. Markt
Het straatje naar de Markt loopt duidelijk omhoog, de Markt is dan ook het
hoogste punt van de stad. Hier is de stad ’s-Hertogenbosch ontstaan op een
hoge zanddonk te midden van moerassen, waterstroompjes en het bos van de
hertog. Dit was een prima locatie om handel te drijven en te verblijven. Met
toestemming van de hertog werden bomen gekapt en daarvan werden huizen
gebouwd rond de centrale handelsplaats. In 1185 kregen de bewoners
stadsrechten. Om gevrijwaard te blijven van vijandelijke invallen werd er begin
13e eeuw een muur om de nederzetting gebouwd. Deze eerste stadsmuur wordt
in de stad aangegeven met een zwarte ‘belijning’ in het plaveisel zoals je
zojuist in het Minderbroederstraatje hebt kunnen zien. Ook de (ronde)
stadspoorten worden op deze wijze aangeduid. Omdat de stad al spoedig uit z’n
jasje groeide, werd in 1318 deze muur afgebroken en werd elders een tweede
muur opgetrokken. De huidige vorm van de stad heeft te maken met 
uitbreidingen die plaats vonden eind 14e en begin 15e eeuw.
25. Stadhuis
De voorgevel van dit stadhuis is in 1670 opgetrokken in Hollands Classicistische
stijl. Het ontwerp komt van architect Pieter Minne. Hij wilde dit stadhuis doen
lijken op het paleis op de Dam. Het stadhuis bestond oorspronkelijk uit drie
woningen waarvan het middengedeelte, uit 1345, het oudste was. In 1370 werd
het aan weerszijden met 2 woningen uitgebreid. Naar aanleiding van een
binnenbrand in 1670 werd een geheel nieuwe voorpui gebouwd van Bentheimer
steen. Deze steen lijkt erg aangetast door de zwarte kleur, dit is echter een
bewust aangebrachte beschermlaag tegen weersinvloeden. Tijdens de
verbouwing bleek het smalle pandje, geheel rechts van het stadhuis, op instorten
te staan. Als troost kreeg de bewoonster een zelfde soort voorgevel als het
stadhuis. Tegenwoordig het smalste pandje van de stad! In de gevel van het
stadhuis draaien om het uur de pèrdjes van Jacob Roman.  
 

 
Het fronton (de driehoek bovenin de gevel van het stadhuis) staat bol van de
symbolische afbeeldingen: het stadswapen wordt geflankeerd door twee
wildemannen. Het oudste deel van het wapen is de lindeboom uit het bos van de
hertog. De rode leeuwen op het wapen zijn Limburgse leeuwen (de hertog was
tevens Heer van Maastricht) en de gouden leeuwen zijn de Brabantse leeuwen.
Dankzij Max v. Oostenrijk kwam er nog een dubbelkoppige adelaar bij. Aan
weerszijden van dit wapen: 2 liggende stroom- of riviergoden van de Aa en de
Dommel met links de hoorn des overvloeds en rechts de hoorn waaruit de
jachthonden van de hertog kruipen.
 

Ga voor het stadhuis linksaf langs de huizenrij tot het begin van de
Kerkstraat (derde straat rechts).

 
26. Moriaan
Vanaf de kop van de Kerkstraat heb je een mooi uitzicht op de Markt. Precies
aan de overkant zie je op de hoek de Moriaan. Dit is van oorsprong het oudste
bakstenen huis van Den Bosch. Het is gebouwd in de 13e eeuw en wordt
tegenwoordig gebruikt door de plaatselijke VVV en Plein 79, een kroeg die zich
in de kelder bevindt. Deze kelder bevond zich in de middeleeuwen op de begane
grond. In de loop der jaren is de stad zodanig opgehoogd dat je nu moet afdalen
om in de kroeg te komen. De Moriaan werd volgens de overlevering in 1220
gebouwd door Hendrik I van Brabant voor zijn vriend Beckerlijn. Het is een
gotisch bakstenen zaalhuis met een rond torentje. Het pand werd in de jaren
zestig van de vorige eeuw gerestaureerd.
 
27. Standbeeld Jeroen Bosch 
Het standbeeld is in 1929 gemaakt door de beeldhouwer August Falise. Het is
gemaakt in brons. Jheronimus Bosch, beter bekend onder de naam Jeroen
Bosch, werd geboren in Aken en is getogen in Den Bosch aan de Markt in het
‘groene’ huiswaar hij voor staat: 'de Kleine Winst’.
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Zijn schilderijen ondertekende hij met de plaats waar hij schilderde:
Bosch. Hij leefde in een roerige tijd, met pestepidemieën, stadsbranden,
executies op de Markt van misdadigers, heksenverbrandingen enz. Deze
ellende moet van invloed zijn geweest op zijn werk dat vooral angst,
afschuw, zonde en rampspoed verbeeld. In Den Bosch is niets bewaard
gebleven van zijn originele werken maar voor geïnteresseerden is het
zeker de moeite waard een bezoek te brengen aan het Jeroen Bosch Art
Center waar een compleet overzicht van zijn werken te bewonderen is.
Het zit gevestigd in de Jacobskerk in de Hinthamerstraat. Kijk voor meer
informatie op www.jheronimusbosch-artcenter.nl
 

Loop de Kerkstraat in.
 
28. Protestantse kerk
Halverwege de Kerkstraat vind je de Protestantse kerk. Deze werd
gebouwd rond 1820 in de neoclassicistische stijl. Ontwerper is Jan de
Greef, een architect en ingenieur werkzaam op het ministerie van
Waterstaat ten tijde van koning Willem I. Omdat de rooms katholieke
eredienst sinds 1629 verboden was en de rooms katholiek gelovigen
moesten onderduiken, kwamen alle kerken in handen van een handjevol
Bossche protestanten. Pas in 1810 kregen de katholieken hun kerken
weer terug dankzij Napoleon. De protestanten bleven daarop met lege
handen achter. Ze wilden een eigen kerk. Willem I kwam de protestanten
tegemoet met subsidie en gaf Jan de Greef de opdracht een kerk te
ontwerpen. Het is deze kerk geworden die in de volksmond al snel de
“Waterstaatskerk” genoemd werd. In heel Nederland tref je dit soort
kerken aan.
 

Loop rechtdoor naar de Sint Jans kathedraal.
 
29. Sint Jans Kathedraal
De eerste indruk: de toren past niet bij de kerk. Het is echter zo dat de
kerk niet bij de toren past. Uitleg: rond 1220 is men begonnen met de
bouw van een bakstenen romaanse kerk buiten de stadsmuren. De kerk
werd gewijd aan St. Johannes de Evangelist. Van de huidige kerk is
alleen het onderste deel van de 13e eeuwse toren overgebleven. De
romaanse kerk werd al snel te klein en daarom is men eind 14e eeuw
aan de achterzijde van de bakstenen kerk begonnen met de bouw van
een nieuwe, laatgotische kerk. Daarbij werd deze gotische kerk over de
bestaande romaanse kerk heen gebouwd! Het was de bedoeling dat ook
de toren in de gotische stijl zou worden opgetrokken maar in 1550 vond
men het welletjes en frotte men de kerk tegen de bestaande toren aan
waarvan het onderste deel een gotische ‘schil’ kreeg. Later is de toren
verhoogt tot de huidige hoogte. In het portaal van de kerk bevindt zich op
de linker muur een schematische afbeelding van de toren waarop de
diverse bouwfasen worden aangegeven. Vanuit de Kerkstraat zijn de
luchtboogbeeldjes goed te zien. Er zijn in totaal 96 uit steen gehouwen
figuren die overwegend schrijlings zittend zijn weergegeven op de
bovenste luchtbogen van de kathedraal. De figuren hebben een beroeps-
en beeldthematiek: van steenhouwer en smid tot draak, aap en hond.
 

 

 

Sla voor de Sint Jan rechtsaf, de Parade op.
 
 
30. Parade, plein naast de St. Jan
Dit plein dankt zijn naam aan het feit dat het tussen 1749 en 1935 een militair
exercitie- en paradeterrein was. Nu is het een vooraanstaande
evenementenlocatie. Aan de parade ligt het ‘Theater aan de Parade’, de
Bossche schouwburg. In hetzelfde gebouw, geheel links, bevindt zich de balie
van de Kring Vrienden van ’sHertogenbosch. Hier kun je stadswandelingen,
themawandelingen, rondleidingen in de St. Jan(s toren) of een rondleiding in het
naastgelegen museum De Bouwloods boeken. Tel. 073-613 50 98.
 

 
Met dank aan de Kring Vrienden 's-Hertogenbosch

Teksten: Mieke Kolster
Eindredactie: Thomas Elshout

Voor tips kun je e-mailen naar: stadswandeling@youropi.com
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Winkelen

Outfit by Ninke

Verwersstraat 60

5211HX

Den Bosch

Tel:+31(0)73 689 14 52

Outfit by Ninke, wear your inside out. Een

prachtige winkel in Den Bosch

met dameskleding waarbij de nadruk op

de persoonlijkheid ligt. Eigenaresse Ninke

Peijs draagt haar visie uit in deze mooie

zaak aan de Verwersstraat. Zij verkoopt

kleding die de innerlijke kracht van een

vrouw tot uitdrukking laat komen met

verfijnde, sophisticated labels met chique

stoffen en kleuren. Outfit by Ninke biedt

actuele tijdloze mode die praktisch

draagbaar is, duurzaam en met een

uitstekende pasvorm. Ook op afspraak

mogelijk.

Openingstijden
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00

De Burggravin

Kruisstraat 10A

5211 DV

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6101075

Tussen kunst en cadeau is het motto in deze

winkel en dat klopt volledig: een uniek

kunstenaarscollectief waar je unieke doeken

en beelden vindt, maar ook design cadeaus

in kleine oplage en brocante producten voor

in huis. Je kunt bij de Burggravin terecht voor

interieur styling adviezen en advies bij de

aanschaf van kunst, schilderijen en beelden.

Ook het opleuken van meubels, tafels en

kasten behoort tot het werkveld en sinds kort

vind je bij de Burggravin ook originele foto's

van foto kunstenaars en fotografen! Een

winkel vol inspiratie die je nooit zonder een

leuk idee verlaat.

Openingstijden
Di 10:00 - 17:30
Woe 10:00 - 17:30
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 17:30
Za 10:00 - 17:00

Fuente

Fonteinstraat 10

5211 HP

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6133606

Fuente is een knusse damesmodezaak waar

je op je gemak rond kunt kijken, maar waar

ook altijd iemand klaar staat om je te

begeleiden in je keuze als je dat op prijs

stelt. Naast de modieuze draagbare kleding

voor iedere dag heeft Fuente een speciaal

kledingaanbod voor bruidsmoeders en

kleding voor feestelijke gelegenheden. Ook

voor de zakelijke vrouw is er een ruime

keuze voor zowel werk als vrijetijd.

Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 09:30 - 18:00
Woe 09:30 - 18:00
Do 09:30 - 21:00
Vrij 09:30 - 18:00
Za 09:30 - 17:00
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Den Bosch

Winkelen

Basalt

Vughterstraat 76

5211 GK

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6100074

Voor iedereen die van modern design en

strakke vormgeving houdt. Laat je eigen

ringen ontwerpen, maak een keuze tussen

de opvallende tassen of kleed je huis mooi

aan met leuke interieur accessoires. Basalt

is een mooie moderne winkel, met producten

die je niet snel bij anderen terug zult vinden.

En juist dát maakt een bezoekje aan deze

winkel de moeite waard.

Openingstijden
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo 00:00 - 00:00

Henri Bloem
wijnspeciaalzaak
Krullartstraat 5

5211 HR

Den Bosch

Tel:+31(0)73 613 74 13

Een begrip in Den Bosch en omstreken. De

straat waarin de zaak zit is zo smal dat het

terrras van het cafe aan de overkant bijna

eindigt bij de voordeur van deze wijnwinkel.

Vinotheek Henri Bloem levert de lekkerste

rose van Nederland en heeft een prachtig

assortiment wijnen waaronder een collectie

'oude jaargangen' Bordeaux (vele Grand Cru

's), Bourgogne en Port. Vanuit eigen vaatjes

kun je ook heerlijke port en de bekende

Bossche manus tappen. Uitgeroepen tot

beste wijnspeciaalzaak van Nederland in

2007 en 2008.

Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 09:30 - 18:00
Woe 09:30 - 18:00
Do 09:30 - 21:00
Vrij 09:30 - 18:00
Za 09:30 - 17:00
Zo gesloten

Vintage Room

Snellestraat 30

5211 EN

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6144983

Oude tijden herleven in dit knusse winkeltje

vol vintage speelgoed in de Snellestraat.

Vintage room is een verzamelplaats voor

collectorsitems onder het speelgoed uit de

periode 1930 - 1980. Als je zelf in deze

periode bent opgegroeid val je gegarandeerd

van de ene in de andere herinnering aan

vroeger. Bijzonder is ook de originele

Bimbobox die in de winkel staat, of de

elektrische gitaren die als collectorsitems

aan de muur hangen. Het winkeltje is dan

misschien klein van formaat, de artikelen en

de herinneringen eraan zijn groots. Echt een

aanrader.

Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
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Den Bosch

Winkelen

Landerijk

Vughterstraat 65

5211 EZ

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 614 12 44

Landerijk in Den Bosch is een speciaalzaak

waar je de heerlijke smaken van het land

kunt proeven. Landerijk heeft een uniek

assortiment bestaande uit regionale

producten aangevuld met delicatessen. Je

kunt hier onder andere hemels lekkere

gedroogde ham, brood, verschillende

soorten worst en nog veel meer halen.

Geniet van de rijke smaak van de vele

producten en breng een bezoek aan

Landerijk in de Vughterstraat in Den Bosch.

Verrijk ook je vrienden met een leuke

cadeaubon ter waarde van € 7,50 of € 25.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo gesloten

La Garderobe

Vughterstraat 142

5211 GM

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 610 64 78

Een mix van vintage en nieuwe design

kleding en accessoires maakt La Garderobe

uniek. Als modebewuste vrouw en man kun

je hier vaak van garderobe wisselen en jezelf

prijsbewust kleden. Bijzondere

kledingstukken, schoenen, tassen en

accessoires van bekende design merken

worden hier aangeboden. Op het moment

dat Youropi.com La Garderobe bezocht, was

er zo'n 70% nieuw en de rest vintage.

Iedereen kan hier zijn of haar tweedehands

design kleding, schoenen, tassen en andere

accessoires te koop aanbieden, mits het nog

onbeschadigd en schoon is. Bij La

Garderobe is nieuw en tweedehands dan

ook niet te onderscheiden.

Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00

vanDaan

Minderbroedersstraat 23

5211 EL

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6129220

VanDaan Den Bosch is een winkel op het

gezellige Minderbroederspleintje direct bij de

Markt in Den Bosch. Dit kleine warenhuis

heeft een onderscheidend aanbod leuke

cadeau's om jezelf of anderen mee te

verwennen. Je vindt er een wisselende

collectie keukenartikelen, gadgets,

accessoires, verzorgingsproducten en

keukengerei. Binnen elk van deze groep

producten biedt vanDaan een betrouwbaar

merk om voor terug te komen. Zo zijn de

zepen van Savon de Marseille, de befaamde

Kusmi tea of Pols potten blijvend in de

collectie. Het is deze formule die vanDaan

tot een verrassende winkel maakt met een

eigen stijl.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 17:30
Woe 10:00 - 17:30
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 17:30
Za 10:00 - 17:00
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Den Bosch

Winkelen

One in a Million

Orthenstraat 37

5211 SV

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6122599

Alle informatie over One in a Million. Ben je

in 's-Hertogenbosch, vergeet dan niet binnen

te lopen bij deze winkel. One in a Million, een

klein maar stoer winkeltje. Met vette merken

voor man en vrouw. Ook vult de eigenaar

Ruben zijn kledingassortiment uit met coole

gadgets, gave boeken zoals The Big But

Book en stoere accessoires.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo gesloten

The Walkincloset

Ridderstraat 15

5211 JZ

Den Bosch

Tel:

We troffen The Walkincloset op de

openingsdag, dus vielen we met onze neus

in de bonbons, champagne en een nog

keurige winkel. Romantiek meets stoer hier.

Pastelkleuren hebben de overhand in dit

dames kledingzaakje, maar we zien ook

stoffen als leer en suède. Geïnspireerd op

merken als Noa Noa en Sissy Boy, maar dan

wat exclusiever. 

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo gesloten

Heden Lifestyle

Vughterstraat 59

5211 EX

Den Bosch

Tel:+31 73 6122345

Service en aandacht staan bij Heden

Lifestyle voorop. Jonge eigenaars Dave en

Kim weten als geen ander hoe ze hun klant

in de watten kunnen leggen met de mooie

kledingcollecties die zij hebben voor zowel

dames als heren. In een winkel met een

warme huiselijke sfeer is het heerlijk

winkelen!

Openingstijden
Ma gesloten
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo gesloten
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Den Bosch

Winkelen

Cobra

Klein Lombardje 2

5211 HJ

Den Bosch

Tel:+31 73 6142636

Exclusieve dameskleding is niet te missen bij

Cobra. De winkel, verborgen in een zijstraat

van de Vugterstraat, staat bekend als een

van de meest exclusieve en trendsettende

damesmodezaken van Nederland. Laat je

verrassen door het veelzijdige aanbod

exclusieve damesmode.

Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo gesloten

Yoth

Achter het Stadhuis 18

5211 HN

Den Bosch

Tel:+31 73 6101210

Alleen om het industriële decor is een

bezoek aan Yoth al meer dan de moeite

waard. De kleding die in deze fraaie winkel

gepresenteerd worden kenmerken zich

vooral als luxe zonder glamour, modern met

een klassieke twist, elegant met androgyne

raakvlakken. Een aanrader voor

onderscheidene en elegante damesmode.

Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
Zo 00:00 - 00:00

PULP fashion

Minderbroedersstraat 33

5211 EL

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 614 92 63

PULP Fashion is helaas gesloten.

Openingstijden
Ma 13:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 21:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 17:00
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Den Bosch

Eten & drinken

Artisan

Verwersstraat 24

5211 HW

Den Bosch

Tel:+31(0)73 61 49 487

Restaurant Artisan in Den Bosch is anders.

Dat zie je aan het interieur, de kaart en de

hoeveelheid open wijnen die per glas worden

geschonken. Dat maakt het nu zo leuk om

een menu te nemen waarbij voor ieder

gerecht een bijpassende wijn beschikbaar is.

Wijnbar en restaurant Artisan serveert zowel

lunch als diner en de chef werkt met

dagverse seizoensproducten. Restaurant

Artisan is onderscheiden met Bib Gourmant

door Michelin voor veelbelovend restaurant.

Keuken:
Frans, Lunch, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Zakelijk, Buitenterras, Groepen
Voorgerecht:
€ 10 - € 17,50
Hoofdgerecht:
€ 22 - € 27,50

Openingstijden
Ma 17:00 - 00:00
Di 12:00 - 00:00
Woe 12:00 - 00:00
Do 12:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 00:00
Za 12:00 - 00:00
Zo gesloten

Eetbar DIT

Snellestraat 24-26

5211 EM

Den Bosch

Tel:+31(0)73-6141015

Restaurant DIT is een bijzondere zaak in

Den Bosch voor een lekker hapje en drankje.

De locatie leent zich voor veel momenten

van de dag. DIT is een combinatie van

modern café en gezellig restaurant, alles

overgoten met een vleugje humor. Even

wachten aan de bar op een tafeltje is dan

ook geen straf. De keuken serveert

gedurende de gehele dag spannende

wereldse gerechten voor lunch, borrelhapje

en diner. DIT is geliefd bij het trendy en

hippe publiek van Den Bosch. DIT is leuk en

uniek. Handig: gratis WiFi!

Keuken:
Lunch, Modern Europees, Ontbijt
Ambiance:
Trendy, Romantisch, Eetcafé
Voorgerecht:
€ 3,75
Hoofdgerecht:
€ 8,75 - 11,00

Openingstijden
Ma 12:00 - 00:00
Di 11:00 - 00:00
Woe 11:00 - 00:00
Do 11:00 - 00:00
Vrij 11:00 - 01:00
Za 10:00 - 01:00
Zo 10:00 - 00:00

Sense

Verwersstraat 58

5211 HX

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6144208

Een nieuw restaurant in Den Bosch. Sense

is gelegen tegenover het Noordbrabants

Museum en serveert volgens het principe

van kleine gerechtjes. De Chef Dennis

Middelkoop is gepassioneerd kok en gaat

voor de beste ingrediënten waarbij de

oorspronkelijke smaak behouden moet

blijven. Je kunt à la carte bestellen maar veel

leuker is om te kiezen voor 4-8 gangen.

Bijpassende wijnen worden per glas

geschonken zodat wijn en spijs altijd goed op

elkaar zijn afgestemd. Sense is een leuk

alternatief voor de vele restaurants in de

buurt.

Keuken:
Frans, Mediterraans, Modern Europees, Vis
Ambiance:
Bistro, Modern
Voorgerecht:
€ 9 - 13,50
Hoofdgerecht:
€ 9 - 13,50 menu vanaf 37,50

Openingstijden
Ma gesloten
Di 17:30 - 00:00
Woe 17:30 - 00:00
Do 17:30 - 00:00
Vrij 17:30 - 00:00
Za 17:30 - 00:00
Zo 17:30 - 00:00
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Den Bosch

Eten & drinken

Spoon Den Bosch

Lepelstraat 35

5211 DP

Den Bosch

Tel:+31 736128370

Restaurant Spoon is al jaren een topper in

Den Bosch. Het restaurant ligt in een van de

leukste wijken van Den Bosch, de Uilenburg.

Spoon is een trendy restaurants met een

stijlvol interieur en hippe kunst aan de muur.

Met mooi weer is het goed vertoeven op het

(verwarmde) terras. Spoon heeft altijd verse

sushi en naast diverse noodles staan er vele

kleine Aziatische gerechten op de kaart. Bij

Spoon is het vaak druk dus reserveer wel

even van te voren. Restaurant Spoon zit ook

in Eindhoven.

Keuken:
Aziatisch, Chinees, Sushi
Ambiance:
Trendy, Buitenterras, Populair
Voorgerecht:
€ 5 -12,50
Hoofdgerecht:
€ 15 - 25

Openingstijden
Ma 17:30 - 00:00
Di 17:30 - 00:00
Woe 17:30 - 00:00
Do 17:30 - 00:00
Vrij 17:30 - 00:00
Za 17:30 - 00:00
Zo 17:30 - 00:00

't Misverstant

Verwersstraat 23

5211 HS

Den Bosch

Tel:+31 73 6103355

Restaurant 't Misverstant is al jaren een

begrip in Den Bosch. In juli 2007 is 't

Misverstant verhuisd naar een prachtig oud

pand in de Verwersstraat. Daar wordt nog

meer dan voorheen aandacht besteed aan

culinaire hoogtepunten bereid met uiterst

verse ingrediënten. Lunchen of dineren bij

het 't  Misverstant is nog meer dan voorheen

een belevenis. Er is ook een informelere

brasserie.

Keuken:
Frans, Modern Europees, Vis
Ambiance:
Chic, Zakelijk, Brasserie
Voorgerecht:
€ 15 - € 26,-
Hoofdgerecht:
€ 20 - € 40 (menu vanaf € 33)

Lunch Diner
Ma 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Di 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Woe 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Do 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Vrij 12:00 - 14:00 17:00 - 00:00
Za gesloten 17:00 - 00:00
Zo gesloten gesloten

Binnenhof

Guardianenhof 26

5211 WR

Den Bosch

Tel:+31 73 6145010

Restaurant Binnenhof ligt aan het

Mediterraanse binnenplaatsje dat werd

ontworpen door architect Meeuwis, direct

aan de rand van de Uilenburg. Het

opvallende karakter van het pand is slechts

een voorproefje van wat je binnen te

wachten staat. In een verrassend modern

uiterlijk met veel warme tinten en een in het

oog springende wijnwand wordt je

getrakteerd op moderne en

seizoensgebonden gerechten.

Keuken:
Lunch, Modern Europees
Ambiance:
Trendy, Bar, Groepen, Modern
Voorgerecht:
€ 6 - 11
Hoofdgerecht:
€ 14 - 21

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di gesloten 17:00 - 23:00
Woe gesloten 17:00 - 23:00
Do gesloten 17:00 - 23:00
Vrij 11:30 - 17:00 17:00 - 23:00
Za 11:30 - 17:00 17:00 - 23:00
Zo gesloten 17:00 - 23:00
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Den Bosch

Eten & drinken

Lux

Korte Putstraat 23

5211 KP

Den Bosch

Tel:+31 73 6891880

Restaurant is dé nieuwkomer van de Korte

Putstraat en misschien wel van heel Den

Bosch. Traditionele gerechten zijn in een wat

luxer jasje gestoken en bij alleen al het zien

van de menukaart waren wij helemaal

verkocht. Het interieur is strak, stijlvol en

toch heel knus. Vooral de hoekjes die

gemaakt zijn met ronde bankjes maken dat

je meteen wil plaatsnemen. Lux heeft een

uitgebreide wijnkaart en is nu al befaamd

door haar kreeftenspecialiteiten. Knus met

allure!

Keuken:
Fruits de mer, Frans, Vis, Wijnbar
Ambiance:
Trendy, Chic, Buitenterras, Populair,
Groepen, Modern
Voorgerecht:
€ 9,50 - 18,50
Hoofdgerecht:
€ 24 - 34

Openingstijden
Ma 17:30 - 22:00
Di 17:30 - 22:00
Woe 17:30 - 22:00
Do 17:30 - 22:00
Vrij 17:30 - 22:00
Za 17:30 - 22:00
Zo 17:30 - 22:00

Brasserie De Gruyter
Fabriek
Veemarktkade 8

5222 AE

Den Bosch

Tel:+31 73 3030030

Brasserie De Gruyter Fabriek is gevestigd in

het gerenoveerde complex van de oude

Gruyterfabriek van Den Bosch, de

voormalige snoep- en

levensmiddelenfabriek. Hier zitten nu

kantoren van creatieve bedrijven en dit

nieuwe restaurant. De locatie is prachtig en

de sfeer van de oude fabriek is bewaard

gebleven door industriële accenten zoals

hoge plafonds, zichtbare leidingen en grote

fabriekslampen. Architectuur ten top! Toch is

het gezellig door de houten meubelen, de

wijnwand, wisselende kunst aan de muur,

een krijtwand en het vriendelijke personeel.

De kaart is gevarieerd en er wordt gebruik

gemaakt van veelal biologische- en

streekproducten of producten, zoals de

koffie, van het fairtrade keurmerk.

Keuken:
Fusion, Lunch, Modern Europees,
Biologisch, Sandwiches, Streekgerechten,
Koffie/thee
Ambiance:
Trendy, Zakelijk, Populair, Groepen, Modern
Voorgerecht:
€ 2,75 - 8,75
Hoofdgerecht:
€ 13,25 - 19,25

Lunch Diner
Ma 12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
Di 12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
Woe 12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
Do 12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
Vrij 12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
Za 12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
Zo gesloten gesloten

Lai Thai

Muntelstraat 12

5211 PV

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6122178

Op loopafstand van de Bossche binnenstad vind je

het enige Thaise restaurant van DenBosch: Lai Thai.

Gelukkig is Lai Thai voor de Bosschenaren een goed

adres voor een heel goed authentiek Thais diner.

Maar vanaf nu zijn zij niet de enigen die van deze

heerlijke cultuur mogen en kunnen genieten. Geen zin

in een uitgebreid diner? Maak gebruik van de afhaal

toko, geopend van dinsdag t/m zondag op

Hinthamereinde 88. 

Keuken:
Aziatisch, Thais
Ambiance:
Romantisch, Buitenterras, Levendig
Voorgerecht:
€ 4 - 10
Hoofdgerecht:
€ 13 - 16

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe 17:30 - 00:00
Do 17:30 - 00:00
Vrij 17:30 - 00:00
Za 17:30 - 00:00
Zo 17:30 - 00:00
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Den Bosch

Eten & drinken

Gusto

Kolperstraat 8

5211 KC

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6104015

Lunch en traiteur in Den Bosch. Mediteraans

lunchen doe je bij Gusto. De vers gebakken

broodjes behoren tot de lekkerste van

DenBosch. Daarnaast bevat de kaart

heerlijke salades en diverse tapas. Van 's-

ochtends tot einde van de middag is het hier

gezellig druk. Dit is zeker geen zaak om over

te slaan als je een dagje in DenBosch bent.

Keuken:
Finger food, Italiaans, Lunch, Mediterraans,
Tapas
Ambiance:
Buitenterras, Levendig, Populair,
Kindvriendelijk
Voorgerecht:
€ 4 - 12
Hoofdgerecht:
€ 4 - 12

Openingstijden
Ma 10:00 - 18:00
Di 10:00 - 18:00
Woe 10:00 - 18:00
Do 10:00 - 18:00
Vrij 10:00 - 18:00
Za 10:00 - 18:00
Zo gesloten

Het Strand

Orthenstraat 47 F

5211 SV

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6149951

Paulus en Paul verwelkomen je graag in een

van de leukste eettentjes in de Bossche

binnenstad: Restaurant het strand in de

Orthenstraat. Bij binnenkomst is direct

duidelijk waar de naam het strand van

afgeleid is. Hier is het alsof je in een

strandtent aan zee bent beland. In een

gemoedelijke entourage worden de lekkerste

gerechten uit de Franse keuken geserveerd.

Het Strand werkt enkel met dagverse

producten en heeft een steeds wisselende

menukaart.

Keuken:
Frans, Modern Europees, Streekgerechten,
Wereldkeuken
Ambiance:
Levendig, Populair, Authentiek
Voorgerecht:
v.a. € 5,50
Hoofdgerecht:
€ 12,50 (3 gangen menu 19,50)

Openingstijden
Ma 17:00 - 22:00
Di 17:00 - 22:00
Woe 17:00 - 22:00
Do 17:00 - 22:00
Vrij 17:00 - 22:00
Za 17:00 - 22:00
Zo 17:00 - 22:00

Zoetelief

Korte Putstraat 10

5211 KP

Den Bosch

Tel:+31 736911430

Zoetelief is gelegen in in de Korte Putstraat

in Den Bosch, hét culinaire straatje van

Nederland. Zoetelief verrast je graag met

een creatieve keuken, waar vol passie wordt

gewerkt met eerlijke en verse ingrediënten

uit de regio. Behalve voor een goed diner in

ongedwongen sfeer, serveert Zoetelief ook

een snelle of een uitgebreide lunch, brunch

of high tea. Ook staat haar deur open voor

een borrel met fingerfood & charcuterie met

tal van open wijnen en andere mooie

dranken.

Keuken:
Brunch, Finger food, Fusion, Lunch,
Streekgerechten
Ambiance:
Trendy, Romantisch, Chic, High tea, Modern
Voorgerecht:
€ 9,50 - € 17,50
Hoofdgerecht:
€ 14,50 - € 27,50

Lunch Diner
Ma 12:00 - 15:00 17:00 - 22:00
Di 12:00 - 15:00 17:00 - 22:00
Woe 12:00 - 15:00 17:00 - 22:00
Do 12:00 - 15:00 17:00 - 22:00
Vrij 12:00 - 15:00 17:00 - 22:00
Za 12:00 - 15:00 17:00 - 22:00
Zo 12:00 - 15:00 17:00 - 22:00
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Den Bosch

Eten & drinken

Ginger

Ridderstraat 17A

5211 JZ

Den Bosch

Tel:+31 6 41168213

Ginger komt van het Engelse 'roodharige' en

dat is ook precies waar deze gezellige

koffiebar haar naam aan te danken heeft. De

twee roodharige zussen die de zaak samen

met hun moeder runnen, hebben beide rood

haar. Maar dat is slechts het begin, want

naast verse Illy koffie en een broodje, heeft

Ginger zelfgemaakte gingerkoekjes in haar

assortiment. Of wat dacht je van een lekkere

punt chocoladetaart? Maar ook voor een

degelijke lunch zit je goed bij Ginger. Tip:

Doe eens een middagborrel met heerlijke

Italiaanse salami bij Ginger.

Keuken:
Lunch, Ontbijt, Koffie/thee
Ambiance:
Buitenterras, Koffiebar
Voorgerecht:
€ 2,75 - 8,50
Hoofdgerecht:
€ 2,75 - 8,50

Openingstijden
Ma gesloten
Di 08:30 - 17:00
Woe 08:30 - 17:00
Do 08:30 - 19:00
Vrij 08:30 - 19:00
Za 08:30 - 19:00
Zo gesloten

Me Gusta

Brede Haven 7

5211

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6895004

Een nieuw restaurant in Den Bosch. Me

Gusta is een Spaanse tapasbar gevestigd in

een leuk pand aan de Brede Haven. De

eigenaar is al succesvol met het

gelijknamige restaurant in Waalwijk en laat

nu de Bosschenaren kennis maken met de

heerlijkheden van de Spaanse tapaskeuken.

Iedere dag vanaf 17.00u kun je hier terecht

voor de lekkerste kleine hapjes.

Keuken:
Spaans, Tapas
Ambiance:
Levendig, Groepen, Casual
Voorgerecht:
Tapas € 3 -8
Hoofdgerecht:
Tapas € 3 - 8

Openingstijden
Ma 17:00 - 23:00
Di 17:00 - 23:00
Woe 17:00 - 23:00
Do 17:00 - 23:00
Vrij 17:00 - 23:00
Za 17:00 - 23:00
Zo 17:00 - 23:00

Mangustare

Magistratenlaan 100

5223 MD

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6230802

Mangustare is een samenvoeging van de

Italiaanse woorden mangiare (eten) en

gustare (genieten). Het 'front-cooking

principe' van het restaurant geeft een blik in

de open keuken en biedt je een breed

assortiment van verse, zelfgemaakte

soepen, ciabatta's, antipasti, salades en zeer

smakelijke pasta's, en dit alles tegen een

zeer scherpe prijs! Met lekker weer kun je

heerlijk op het terras aan het water

vertoeven. Mangustare is onderdeel van het

Stedelijk Museum.

Keuken:
Italiaans, Lunch
Ambiance:
Trendy, Modern
Voorgerecht:
€ 3,50 - 7,50
Hoofdgerecht:
€ 6,50 - 14,50

Openingstijden
Ma gesloten
Di 11:00 - 00:00
Woe 11:00 - 00:00
Do 11:00 - 00:00
Vrij 11:00 - 00:00
Za 11:00 - 00:00
Zo 11:00 - 00:00
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Den Bosch

Eten & drinken

Bagel & Juice

Achter het Stadhuis 16a

5211 HN

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6100819

Hier heerst een losse, ongedwongen sfeer,

met een kleurrijke inrichting en relaxte

muziek. Bagel & Juice staat bekend om haar

grote aanbod van 52 soorten bagels, maar

probeer ook eens de heerlijke brownies en

muffins. Daarnaast vormen de verse sapjes

de volgende uitdaging, Bagel & Juice

serveert van een simpele verse jus tot de

meest exotische variaties. Wat dacht je van

de unieke combinatie mango, mint, aloë vera

en sinaasappel? Bagel & Juice is dagelijks

(ook op zondag!) al om 8.00 uur geopend!

Afhalen kan ook.

Keuken:
Lunch, Ontbijt
Ambiance:
Trendy, Levendig, Populair, Modern,
Koffiebar
Hoofdgerecht:
€ 2,75 - 5,95

Openingstijden
Ma 08:00 - 18:00
Di 08:00 - 18:00
Woe 08:00 - 18:00
Do 08:00 - 18:00
Vrij 08:00 - 18:00
Za 08:00 - 18:00
Zo 09:00 - 17:00

Ries

Kruisstraat 17

5221 DT

Den Bosch

Tel:+31 (0)736124746

Ries eten en drinken Den Bosch staat voor

een intieme, gemoedelijke sfeer in een

enigzins strakke inrichting. Door de open

keuken is het contact met de Chef en keuken

optimaal. De moderne muziek, een kleine

wijnkaart met eerlijke, betaalbare wijnen zijn

belangrijke ingrediënten die Ries tot een fijn

adresje maken. Uit de internationale keuken

komen pure, herkenbare gerechten zonder

poespas en smaken die op elkaar afgestemd

zijn.

Keuken:
Mediterraans, Modern Europees
Ambiance:
Romantisch, Levendig, Kindvriendelijk,
Casual
Voorgerecht:
€ 7,50 - 16,50
Hoofdgerecht:
€ 19,50 - 26,-

Lunch Diner
Ma gesloten gesloten
Di gesloten 17:30 - 22:00
Woe gesloten 17:30 - 22:00
Do gesloten 17:30 - 22:00
Vrij 12:00 - 15:00 17:30 - 22:00
Za 12:00 - 15:00 17:30 - 22:00
Zo gesloten gesloten

Tante Wonnie

Karrenstraat 6

5211 EH

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 737 01 11

Tante Wonnie is het eerste en het enige

Surinaamse restaurant in de stad waar je

kunt genieten van heerlijke Surinaamse

gerechten met Creoolse, Javaanse,

Hindoestaanse en Chinese invloeden. Tante

Wonnie is de tante van één van de

eigenaren en er wordt volgens haar

familierecepten gekookt. Neem plaats in het

mooie restaurant of in de gewelvenkelder en

geniet van deze exotosche verwennerij!

Afhalen kan ook.

Keuken:
Lunch, Surinaams
Ambiance:
Trendy, Groepen, Authentiek, Modern
Voorgerecht:
€ 4,50 - € 6,00
Hoofdgerecht:
€ 10,00 - € 14,00

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe 12:00 - 22:00
Do 12:00 - 22:00
Vrij 12:00 - 22:00
Za 12:00 - 22:00
Zo 16:00 - 22:00
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Den Bosch

Uitgaan

Café Tic Tac

Kerkstraat 83

5211 KE

Den Bosch

Tel:+31(0)73 613 4088

Café Tic Tac is één van de nieuwste café's

van Den Bosch. Hou je van de gezellige

sfeer van een bruin café maar met een

trendy touch? Dan is Tic Tac jouw place to

be. Tic Tac is in het weekend open tot 4 uur.

Met mooi weer is het heerlijk zitten op het

terras in de kerkstraat. Tic Tic ligt om de

hoek van de Parade.

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe 16:00 - 02:00
Do 16:00 - 02:00
Vrij 16:00 - 04:00
Za 11:00 - 04:00
Zo 16:00 - 02:00

Ushi Wawa

Karrenstraat 10

5211 EH

Den Bosch

Tel:

Zij die gaan dansen, dat is wat de naam van

het nieuwe danscafé Ushi Wawa betekent,

afgeleid van de Japanse taal. Ushi Wawa

maakt haar naam waar. In een trendy bar

waar een trendy Oosters klimaat heerst, kun

je onder het genot van een eigentijds aanbod

drankjes een dansje wagen op hippe beats.

In het weekend wordt een en ander zelfs

opgezweept met live-acts. De Karrenstraat in

Den Bosch stond al bekend om de levendige

sfeer in de avonduurtjes en met de komst

van Ushi Wawa, dat zich richt op twintigers

en dertigers, lijkt die bestemming voor de

komende tijd nog verder veiliggesteld.

Café de Cosmopoliet

Kolperstraat 11-13

5211 KB

Den Bosch

Tel:+31(0)73-6133334

Let's dance!. Ga terug naar de jaren zeventig

in cafe de Cosmopoliet in Den Bosch. Van

het behang aan de muur tot de discobollen

en met de muziek uit de 70, 80 en 90-er

jaren is het ouderwets swingen in de

Cosmopoliet. Dit is een van de leukste

kroegen van Den Bosch. TIP: Regelmatig

zijn er thema avonden.

Openingstijden
Di 20:00 - 01:00
Do 20:00 - 01:00
Vrij 20:00 - 04:00
Za 20:00 - 04:00
Zo 20:00 - 01:00
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Den Bosch

Uitgaan

Café mn Tante

Korenbrugstraat 7a

5211 EG

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6134030

Café m'n Tante ligt in de leukste uitgaanswijk

van Den Bosch, de Uilenburg. Het is

natuurlijk het beste excuus om even naar de

kroeg te gaan "Ik ga even naar m'n Tante".

Ze schenken er de beste rosé van Nederland

en café m'n Tante in Den Bosch  heeft

tientallen bieren op vat en fles met

regelmatig speciaal seizoensbier op de tap.

Mn Tante is niet voor niets al 2 keer winnaar

van de 'Heinkeken tapknop'. Een bijzonder

leuk café waar je de echte Bosschenaren

treft!

Openingstijden
Ma 16:00 - 01:30
Di 16:00 - 01:30
Woe 16:00 - 01:30
Do 16:00 - 01:30
Vrij 16:00 - 01:30
Za 12:00 - 02:00
Zo 12:00 - 02:00

Café Reinders

Kruisstraat 29c

5211DT

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6125530

Een populair café in de gezelligste wijk van

Den Bosch, de Uilenburg. Hier komen geen

jonge pubers maar eind 20 en 30-ers.

Vrijdagmiddag borrelen de plaatselijke

werknemers van kantoren in de buurt er

graag. Reinders is in het weekend een druk

café maar het is er altijd erg gezellig.

Openingstijden
Di 14:00 - 01:00
Woe 14:00 - 01:00
Do 14:00 - 01:00
Vrij 16:00 - 02:00
Za 16:00 - 03:00
Zo 16:00 - 02:00

Roels eten & drinken

Korte Putstraat 6

5211 KP

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6900057

Gelegen in de gezellige Korte Putstraat met

vooral veel restaurantjes, is Roels een beetje

een vreemde eend. Bij Roels kun je namelijk

lunchen en dineren en drinken en dansen.

Overdag en 's-avonds serveren zij lekker

brasserie-eten voor een schappelijk prijsje.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt na

het eten de zaal omgetoverd tot een

staptent. Roels is groot en heeft qua stijl wat

weg van een Engelse pub. Het publiek is zo

rond de dertig. TIP: iedere donderdag heeft

Roels SingaLong avond met de jongens van

jeweetwel. Dit meezingen met de band en

liedjes aanvragen bij de piano. Het Crazy

Piano's van Den Bosch. Heel leuk!

Openingstijden
Ma 11:00 - 02:00
Di 11:00 - 02:00
Woe 11:00 - 02:00
Do 11:00 - 02:00
Vrij 11:00 - 03:00
Za 11:00 - 03:00
Zo 11:00 - 02:00
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Den Bosch

Uitgaan

Zomers & Zomers

Karrenstraat 22

5211 EH

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6136613

Door de week lekker borrelen en in het

weekend swingen op populaire muziek. Bij

Zomers & Zomers is altijd wat te beleven. Is

het niet in de kroeg dan is het wel buiten op

het terras. Zomers & Zomers organiseert o.a.

ook de beroemde step- en solextochten door

Den Bosch.

Openingstijden
Ma 14:00 - 02:00
Di 14:00 - 02:00
Woe 14:00 - 02:00
Do 14:00 - 02:00
Vrij 14:00 - 02:00
Za 11:00 - 04:00
Zo 14:00 - 02:00

Bottles & Bites

Korenbrugstraat 1

5211 EG

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6146519

De naam doet al verraden waar het om gaat

bij Bottles & Bites. In een opmerkelijk trendy

decor geniet je hier van bites als heerlijke

sushischotels, kippenvleugeltjes,

ossenhaaspuntjes of verse salades. Hierbij

drink je dan een van de heerlijke drankjes uit

een van de bottles van achter de bar. Het

hele jaar door is het heerlijk vertoeven op het

verwarmde terras van Bottles & Bites, waar

je als één van de weinige bars in Den Bosch

een heerlijke lounge bank kunt vinden.

Genieten van fingerfood onder het genot van

een goed gevuld glas in een opmerkelijk

decor, dat is wat je bij Bottles & Bites in Den

Bosch kunt ervaren.

Openingstijden
Di 09:30 - 02:00
Woe 09:30 - 02:00
Do 09:30 - 02:00
Vrij 09:30 - 02:00
Za 09:00 - 02:00
Zo 09:30 - 02:00

P79

Markt 79

5211JX

Den Bosch

Tel:+31 73 8510448

Poppodium café P79 in Den Bosch is een

gezellig café in de kelder van de Moriaan,

het oudste bakstenen huis van Den Bosch.

Bijna elke dag is er wel wat te doen in P79.

Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond

staat er vaak live muziek of een goede dj op

het programma. Dat wordt dus dansen! Op

pop, op dance, electro, indie, funk, dubstep,

hiphop, dikke remixen, soul, wat balkan, wat

reggae, wat roots, you name it. P79 is een

tikkeltje alternatief maar erg toegankelijk.

Met lekker weer kun je op het terras aan de

Markt zitten.

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe 20:00 - 02:00
Do 20:00 - 02:00
Vrij 20:00 - 04:00
Za 17:00 - 04:00
Zo 17:00 - 02:00
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Den Bosch

Hotels

Hotel Jo van den Bosch

Boschdijkstraat 39a

5211 VD

Den Bosch

Tel:+31(0)73 613 82 05

Een klein charmant hotel op korte afstand

van de Brabanthallen en op 10 minuten

lopen van het gezellige centrum van Den

Bosch. De kamers zijn recentelijk

gerenoveerd en voldoen weer helemaal aan

de moderne maatstaven. Het hotel is ideaal

voor zakenreizigers, beursbezoekers van de

Brabanthallen of voor een weekendje Den

Bosch. Er is ook een restaurant waar u

heerlijk kunt genieten van diverse klassieke

gerechten. In het weekend worden er

uitsluitend kamers verhuurd tegen een

weekendarrangement van 1 of 2 nachten. Dit

arrangement bevat een diner en ontbijt.

Stijl:
Zakelijk, Familie
Gemiddelde prijs: € 100

Eurohotel

Kerkstraat 56

5211 KH

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 613 7777

Een gezellig familiehotel, zo is het Euro

Hotel Den Bosch het beste te omschrijven.

De locatie van het hotel is ideaal. Op enkele

honderden meters van de Sint Jan, de

kroegen aan de Parade en de vele

restaurants van de Korte Putstraat. Het hotel

heeft een eigen parkeergarage.

Stijl:
Zakelijk, Familie, Charmant
Gemiddelde prijs: € 100

Bed and Breakfast Achter
de Kan
Achter de Kan 3a

5211 GM

Den Bosch

Tel:+31 (0)6 22411009

Ontdek deze rustig gelegen bed & breakfast

waar je optimaal geniet van de schoonheid

van 's-Hertogenbosch, in alle comfort en

privacy. Achter de Kan is een klein steegje

aan de Vughterstraat (naast nummer 216).

Achterin dit steegje ligt deze accommodatie,

te midden van enkele unieke winkels,

diverse ateliers en galeries. Je hebt de

keuze uit drie gastenkamers: 'Uilenburg',

'Binnendienze' en 'Bossche Broek'. Alle

kamers zijn comfortabel en modern ingericht.

Vanuit de gemeenschappelijke ruimte en het

dakterras heb je uitzicht op het

moerasachtige natuurgebied het Bossche

Broek.

Stijl:
Bed&Breakfast
Gemiddelde prijs: € 80,-
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Den Bosch

Activiteiten

Jeroen Bosch Museum

Jeroen Boschplein 2

5211 ML

Den Bosch

Tel:+31(0) 73 6126890

Jeroen Bosch is een van de bekendste

middeleeuwse Bosschenaren. Zijn

schilderkunst is bekend bij vele

kunstliefhebbers en met de expositie in het

Jheronimus Bosch Art Center wordt nu het

grote publiek bereikt. In een stijlvol

verbouwde kerk en haar bijgebouwen, wordt

op diverse wijzen het leven, het

gedachtegoed en de werken van de

religieuze kunstenaar tentoongesteld.

Verrassend is ook het uitzicht op 40 meter

hoogte over de stad die zo bepalend is

geweest in het leven van deze grote

kunstenaar die tot op heden wereldwijd een

inspiratiebron voor velen is. Een leuk uitje in

Den Bosch.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 11:00 - 17:00
Woe 11:00 - 17:00
Do 11:00 - 17:00
Vrij 11:00 - 17:00
Za 12:00 - 17:00
Zo 12:00 - 17:00

Varen Binnendieze

Parade 12

5211 KL

Den Bosch

Tel:+31 73 612 23 34

Varen op de Binnendieze in Den Bosch is

een van de meest populaire (toeristische)

activiteiten van de stad. Met kleine bootjes

wordt er gevaren op de stadsrivier

Binnendieze met haar smalle watersteegjes.

Je vaart soms onder de historische panden

en pleinen van Den Bosch. Een leuke

activiteit waarbij je op een bijzondere manier

de stad leert kennen. Koop van te voren

kaartjes want de vaartochten hebben een

beperkte capaciteit en zitten vaak al vol.

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

Gemintemuzejum

Zusters van Orthenpoort 20-27

5211 ND

Den Bosch

Tel:+3173 6130199

In het Gemintemuzejem Den Bosch kom je

alles te weten over historie van het Bossche

Carnaval. Het museum wordt daarom ook

wel Oeteldonks Gemintemuzejem genoemd

naar de naam die Den Bosch draagt tijdens

Carnaval: Oeteldonk. Het museum is

gehuisvest in het herbouwde poortgebouw

van het middeleeuwse Zusters van

Orthenklooster en heeft een vaste collectie

bestaande uit allerlei soorten maskers, kledij,

promotiemateriaal, wapens, schildjes en

andere waardevolle en belangrijke

voorwerpen uit de rijke historie van Carnaval

en Oeteldonk.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 13:00 - 17:00
Woe 13:00 - 17:00
Do 13:00 - 17:00
Vrij 13:00 - 17:00
Za 13:00 - 17:00
Zo 13:00 - 17:00
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Den Bosch

Activiteiten

Rondleiding stadhuis

Markt 1

Den Bosch

Tel:+31 (0)900 202 0178

Het stadhuis van 's-Hertogenbosch is een

bezienswaardigheid op zich. Er wordt daar

niet alleen getrouwd, er worden ook

rondleidingen gegeven. Tijdens een

rondleiding krijg je de prachtige raadszaal te

zien, de indrukwekkende hal, de

Oranjegalerij en de met goudleer

gedecoreerde trouwzaal. Het interieur van

het stadhuis is in 2005 gerenoveerd. De

rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur en het is

ook mogelijk om als groep deze rondleiding

te boeken. Er moet wel vooraf worden

gereserveerd, dit in verband met eventuele

trouwpartijen die staan ingepland. Bekijk de

website om telefonisch of via internet te

reserveren.

Openingstijden
Woe 15:00 - 16:30
Za 13:00 - 16:30

Het Kruithuis

Citadellaan 7

5211 XA

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 614 86 38

Het gebouw van museum Het Kruithuis in

Den Bosch is al een belevenis op zich, het is

een robuust vestingwerk uit de 17de eeuw.

Het gebouw vormt een mooi contrast met de

hedendaagse kunst die binnen te zien is. Je

vindt er onder andere schilderijen, beelden,

keramiek en foto's. Het Kruithuis heeft

telkens wisselende tentoonstellingen van

uiteenlopende hedendaagse kunstenaars.

Daarnaast worden er regelmatig culturele

activiteiten georganiseerd. Het Kruithuis ligt

op loopafstand (ca. 10 minuten) van het

winkelgebied van Den Bosch.

Openingstijden
Ma gesloten
Di gesloten
Woe 12:00 - 17:00
Do 12:00 - 17:00
Vrij 12:00 - 17:00
Za 12:00 - 17:00
Zo 12:00 - 17:00

Kring Vrienden 's-
Hertogenbosch
Parade 12

5211 KL

Den Bosch

Tel:+31 73 6135098

Voor rondleidingen, stadwandelingen, een

rondvaart op de Binnendieze, de St-Jan

beklimmen en meer leuke activiteiten in Den

Bosch moet je bij de Kring Vrienden van 's-

Hertogenbosch zijn. De Kring Vrienden van

's-Hertogenbosch werkt met meer dan 300

vrijwilligers en zij hebben als doel om jou als

bezoeker van de stad de mooie en unieke

plekken te laten zien. Kijk op de website van

de Kring Vrienden 's-Hertogenbosch voor het

actuele programma:

www.kringvriendenvanshertogenbosch.nl

Openingstijden
Ma gesloten
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo
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Den Bosch

Activiteiten

Segway tour Den Bosch

Markt 77

5211

Den Bosch

Tel:073 6149986

Den Bosch ontdekken op een Segway. De

Segway is een hypermoderne tweewieler die

elektrisch is aangedreven. Iedereen kan met

dit apparaat overweg, je moet echter wel

even de basisbeginselen onder de knie

krijgen. Met de Segway tour heb je de keuze

tussen 2 verschillende routes: 1,15 of 2,15

uur. Verder is er een keuze om door het

Paleiskwartier of door het natuurgebied De

Bosche Broek te touren. Kosten zijn

afhankelijk van de gekozen Segway tour (€

59,50 of € 79,50). Een erg leuke activiteit om

met je vrienden, familie of collega's te gaan

doen. Reserveren van de Segway is

noodzakelijk. De tour start vanaf Hugo de

Grootlaan in het Paleiskwartier.

Openingstijden

Stadswandeling Bossche
Koek

5200 BG

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6136162

De Bossche Koek wandeling is samen met

de bakkers van de Echte Bossche Koek van

Jan de Backer ontwikkeld. Je zult tijdens

deze wandeling historische plekken zien

rond de Bossche Koek, kennismaken met de

culinaire mogelijkheden en natuurlijk deze

bijzondere lekkernij proeven. De wandeling

is onder leiding van een VVV-gids en duurt

circa twee uur. Inclusief koffie/thee met echte

Bossche Koek bij ontvangst en een 'Bossche

Koek ijsje'!

Openingstijden
Ma 00:00 - 00:00
Di 00:00 - 00:00
Woe 00:00 - 00:00
Do 00:00 - 00:00
Vrij 00:00 - 00:00
Za 00:00 - 00:00
Zo 00:00 - 00:00

Stedelijk Museum

Magistratenlaan 100

5223 MB

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 6273680

In het jonge en levendig SM's vind je een

internationale, gespecialiseerde collectie en

wisselende tentoonstellingen. Je vindt hier

alle aspecten van hedendaagse beeldende

kunst en vormgeving. Het is vrij uniek dat het

museum zich uitsluitend specialiseert in een

moderne en hedendaagse collectie. Ook

organiseert het museum vanuit zijn

kenniscentrum activiteiten, zoals workshops

en rondleidingen die het publiek op

verschillende manieren bij hedendaagse

kunst betrekt. Daarnaast beschikt het SM's

over een uitgebreide bibliotheek en het

trendy Italiaans restaurant "Mangustare".

Openingstijden
Ma gesloten
Di 12:00 - 17:00
Woe 12:00 - 17:00
Do 12:00 - 17:00
Vrij 12:00 - 17:00
Za 12:00 - 17:00
Zo 12:00 - 17:00
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Den Bosch

Activiteiten

St-Jan beklimmen

Parade 12

5211 KL

Den Bosch

Tel:+31 73 6135098

Den Bosch en de weide omtrek van Den

Bosch bezichtigen vanaf de St-Jan. Je moet

er flink voor klimmen maar het uitzicht is het

waard. Tijdens de klim krijg je uitleg over de

prachtige St-Jan kathedraal en voor je het

weet sta je boven. De rondleiding en klim

duren ongeveer 1,5 uur. Reserveren is een

must. De St-Jan tocht wordt georganiseerd

door de Kring Vrienden van 's-

Hertogenbosch (Let op, de balie is verhuisd

naar het Theater aan de Parade).

Openingstijden
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

De Verkadefabriek

Boschdijkstraat 45

5211 VD

Den Bosch

Tel:+31(0)73 6 81 81 60

Een voormalige koekjesfabriek in Den Bosch

is omgetoverd tot een culturele

uitgaansgelegenheid. Theater, film, dansen,

cabaret, eten en drinken. De Verkadefabriek

is altijd in beweging en druk. Er staat

maandelijks veel op het culturele

programma, maar ook voor een hapje en

drankje kun je hier terecht. Ondanks de

industriële look met een dikke stempel van

de bekende designer Piet Hein Eek, oogt de

Verkadefabriek warm en knus. Sterker nog,

het is een bezienswaardigheid op zich. Let

op: De genoemde openingstijden zijn de

openingstijden van de kassa.

Openingstijden
Ma 13:00 - 22:00
Di 13:00 - 22:00
Woe 13:00 - 22:00
Do 13:00 - 22:00
Vrij 13:00 - 22:00
Za 13:00 - 22:00
Zo 13:00 - 22:00

Museum Slager

Chroostraat 8

5211 KZ

Den Bosch

Tel:+31 (0)73 613 32 16

Museum Slager in Den Bosch heeft een

uitgebreide collectie schilderijen, aquarellen,

pastels, olieverven, etsen en tekeningen van

acht schilders uit de Bossche familie Slager.

Dit zijn drie opeenvolgende generaties van

1861 t/m 1994. Deze schilders uit de familie

Slager hadden een grote invloed op de

ontwikkeling van de Brabantse schilderkunst.

Er zijn steeds wisselende tentoonstellingen

te zien en naast de eigen collectie zijn er ook

exposities te zien van andere kunstenaars.

Openingstijden
Ma gesloten
Di 14:00 - 17:00
Woe 14:00 - 17:00
Do 14:00 - 17:00
Vrij 14:00 - 17:00
Za 14:00 - 17:00
Zo 14:00 - 17:00
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Den Bosch

Evenementen

Evenementen in Den Bosch
Het hele jaar door is er wel wat te doen in deze bruisende stad. Het Theaterfestival Boulevard en Jazz in Duketown zijn enorme publiekstrekkers maar er

zijn natuurlijk nog veel meer leuke evenementen en festivals. Bekijk ons overzicht met alle informatie over de leukste evenementen in Den Bosch.   Tip: Wil

je op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit Den Bosch? Schrijf je dan nu gratis in voor de Den Bosch nieuwsbrief!

Extra koopzondag december

Begin: 11-12-2011 Eind: 11-12-2011

Adres: Markt

Lekker winkelen op zondag in Den Bosch? Op 11 december is er een extra

koopzondag!

Extra koopzondag december

Begin: 18-12-2011 Eind: 18-12-2011

Adres: Markt

Kerstshoppen in Den Bosch tijdens de extra koopzondag op 18 december.

Bosch Winterparadijs

Begin: 17-12-2011 Eind: 30-12-2011

Adres: de Parade

Den Bosch heeft eindelijk een echt Kerstevenement. Tijdens 'Bosch Winterparadijs' is

de Parade omgetoverd tot een moderne kerstmarkt met activiteiten, optredens, ijsbaan

en een gigantische kerstboom.

Mega Kerstcircus

Begin: 23-12-2011 Eind: 01-01-2012

Adres: Pettelaarse Schans

Van 23 december 2011 t/m 1 januari 2012 vindt de 3e editie plaats van het Mega

Kerstcircus in Den Bosch. Kom ook Kijken!

Kerststal Sint-Jan

Begin: 14-12-2011 Eind: 08-01-2012

Adres: Torenstraat

De Kerststal in de Sint-Jan is al jaren een topattractie voor, tijdens en na de kerst.

Bezoek deze kerststal in de beroemde Sint-Jan.

Intocht carnaval

Begin: 19-02-2012 Eind: 19-02-2012

Adres: Markt

De intocht is tevens het officiele startpunt voor Carnaval in Den Bosch. Lees hier alle

info. LET OP: sinds 2011 gewijzigde route!

Carnaval Den Bosch (Oeteldonk)

Begin: 18-02-2012 Eind: 21-02-2012

Adres: Door de hele binnenstad

Carnaval in Den Bosch vindt plaats van zaterdag 18 t/m dinsdag 21 februari 2012. Den

Bosch wordt dan omgedoopt tot Oeteldonk en is een van de leukste carnavalsteden

van Nederland.

Geraniummarkt

Begin: 17-05-2012 Eind: 17-05-2012

Adres: Markt

Alle informatie over de Geraniummarkt op Hemelvaartsdag in Den Bosch.

Boulevard Den Bosch

Begin: 02-08-2012 Eind: 12-08-2012

Adres: Parade

Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Van 2 t/m 12 augustus 2012. Lees hier alle

informatie.

Koopzondag Den Bosch oktober

Begin: 07-10-2012 Eind: 07-10-2012

Adres: Markt

7 oktober is het weer koopzondag in Den Bosch en tevens 'Hartjesdag'. De meeste

winkels in de binnenstad zijn weer geopend en er zijn extra veel activiteiten in de

binnenstad.
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