Den Bosch
In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol
monumenten, maar het is ook de stad van eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad van
Middeleeuws wonen boven de Binnendieze en van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. De stad van
grootse, nationaal vermaarde culturele evenementen en van doorzakken in een knus kroegje. Van bruisend
carnaval op straat tot rust en ruimte in Het Bossche Broek. Ontdek de Bourgondische cultuur in de drie
populaire gebieden: de Uilenburg, de Korte Putstraat en de Parade.
Ervaar de geschiedenis in een prachtig historisch decor en laat je verrassen in de stad van Jeroen Bosch.

Ontdek de Sint-Janskathedraal
Het is de trots van 's-Hertogenbosch: de Sint-Janskathedraal. De kathedraal is vanuit vele uithoeken
zichtbaar en reikt ver boven de stad uit. In het jaar 1380 werd begonnen met de bouw in gotische stijl.
Kenmerkend zijn de spitsbogen, hoge ramen, de kruisbogen en de luchtbogen aan de buitenzijde van het
bouwwerk. In totaal beschikt de kathedraal over zo'n 600 beelden, veelal met een symbolische historie.
Aan de buitenzijde zijn vooral dieren, monsters en mensen te zien. De luchtbogen zijn versierd met 96
luchtboogbeelden.
De Binnendieze
De Binnendieze heeft door de jaren heen veel voor de stad betekend. 's-Hertogenbosch ontstond als een
kleine ommuurde stad, ter grootte van de Markt en een aantal andere straatjes. Later werd de stad
nogmaals ommuurd, ditmaal ter grootte van de huidige binnenstad. De riviertjes binnen de muren kregen de
naam De Binnendieze. De Binnendieze werd gebruikt als watervoorziening, wasplaats en visplaats maar ook
als afvalstort. Tot ongeveer 40 jaar geleden was het water nog een open riool. Door aanleg van een
rioolstelsel in de stad verdween de Binnendieze langzaam. Daar werd in 1972 een stokje voor gestoken. Het
vaarwater werd een beschermd stadsgebied. Het water onder de stad is nu met recht een van de historische
trekpleisters van 's-Hertogenbosch. Een tocht over de Binnendieze is mogelijk van april tot en met oktober.
Bezoek de Parade
De Parade kent een rijke geschiedenis. Het begon ooit in 1274 als begijnhof, de plek waar ruim tweehonderd
vrouwen onderdak vonden. Dit begijnhof strekte zich uit tot aan de Binnendieze achter schouwburg Theater
aan de Parade. Nadat 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik werd ingenomen, werd het
katholieke geloof verboden. Er mochten geen nieuwe begijnen meer toetreden en in 1694 was het moment
aangebroken dat de laatste Bossche begijn stierf. Dit memorabele moment staat tot op de dag van vandaag
gegraveerd in een steen. Ook nu neemt de Parade een belangrijke plaats in. Het is een van de mooiste
pleinen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Strijk overdag neer op een van de terrassen voor een
drankje en een lekkere versnapering. ’s Avonds kun je heerlijk dansen in de diverse cafe’s met ieder een
eigen stijl.
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Programma suggesties
Koffie met Bossche bol
Stadswandeling incl. bezoek aan paleiskwartier
Ludieke wandeling
GPS wandeling
Wie is de mol?
Ipad citygame
De Erfenis
Gemintemuzejum
De Bossche Bol
Workshop Bossche Bollen
Hap & Stap
Gand café Silva Duci

Hotels
Best Western Eurohotel
Golden Tulip Hotel Central
Mövenpick

Voor een volledige beschrijving programma suggesties en hotels met
de prijzen stuur een e-mail naar: lodder@group-travel.nl
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