
Welkom in Halderberge!

Laat je verrassen door al het moois dat Halderberge te bieden 
heeft. In de 5 kernen van Halderberge  is het goed toeven voor 
jong en oud. Met de bijzondere gebouwen en musea ontdek je 
meer van de Brabantse cultuur en historie. Zwemmen, wandelen, 
fietsen en varen, alles om de natuurliefhebber een heerlijk verblijf 
te bieden. 

Contact

Heb je vragen over een bezoek aan 
Halderberge? Ben je op zoek naar 
een leuk arrangement tijdens een 
familie- of vriendenuitje of tips voor je 
vakantie? Stuur gerust een mailtje met 
je vragen, suggesties of ideeën. 

Stationsstraat 7
4731 GM Oudenbosch
Tel. +31 (0)165 786 530
info@visithalderberge.com
www.visithalderberge.com



Basiliek | Oudenbosch 
Een prachtige grote koepelkerk uit het jaar 
1865. De kerk heeft een bijzondere band 
met het Vaticaan en is door paus Pius X 
benoemd tot “basilica minor”. De kerk 
is namelijk een kopie van de St. Pieter in 
Rome. De gedetailleerde voorzijde met  
beeldhouwwerken en hoge bogen nodigt 
uit tot een bezoek. Bij binnenkomst zie je 
pas echt hoe immens de Basiliek is, de 
hoge plafonds, marmeren zuilen en de 
imposante koepel zorgen  samen voor 
het gevoel dat je niet een gewone kerk 
bent binnengewandeld. Het letterlijke 
hoogtepunt is de koepel, deze is te bereiken 
met een 140-treden tellende wenteltrap. 
Van achter de balustrade heb je een 
indrukwekkend zicht op   de geschilderde 
koepel en de  terrazzovloer onder je. 

Seminarie Bovendonk | Hoeven

In dit adembenemende historische pand, 
ontworpen door de beroemde architect 
Pierre Cuypers, huist nog steeds een 
priesteropleiding. Daarnaast is het 
imposante gebouw in gebruik als hotel. 
De hoge gotische plafonds, glas-in-
loodramen, prachtige kapel en authentieke 
bibliotheek kenmerken Bovendonk. 
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www.bovendonk.nl

Kapel van Saint Louis | Oudenbosch 

Dit voormalig jongensinternaat is 
een van de grootste bouwwerken van 
Oudenbosch. Het jongensinternaat genoot 
in de 19e eeuw nationale bekendheid en 
de leerlingen kwamen uit het gehele land 
vanwege de hoge kwaliteit van opleiding. 

www.gidsenvansaintlouis.nl

www.basiliekoudenbosch.com www.mastboomhuis.nl

www.sterrenwachttivoli.nl

Mastboomhuis | Oud Gastel

De tijd staat hier altijd stil, de laatste 
bewoner lijkt net vertrokken. Dit bijzondere  
huis is een verzameling van de fascinerende 
burgemeestersfamilie Mastboom. Je 
stapt zo binnen in het jaar 1999 en de 150 
jaar daarvoor, je leert er over de familie 
en hun leven in vroegere tijden. Met een 
gids of IPad ga je op ontdekkingsreis.

Sterrenwacht Tivoli | Oudenbosch

Deze oudste sterrenwacht van 
Nederland is een plek waar bezoekers 
de sterrenkunde actief kunnen beleven. 
Je kan met de Maksutov Telescoop het 
heelal bekijken en alles leren over het 
zonnestelsel, de sterren en de planeten.

Basiliek



Arboretum | Oudenbosch

Wandel langs de unieke bloemen- en 
plantenverzameling van het Arboretum. De 
botanische tuin, aangelegd in Engelse vorm 
bestaat uit een Europese, Amerikaanse 
en Aziatische plantenverzameling. 
Daarin bevinden zich onder meer 
bijzondere collecties paardenkastanjes, 
sneeuwbes en specerijstruiken. De tuin is 
4 ha. groot inclusief vijver, theekoepel en 
plantenkas. Het Arboretum kent ruim 2500 
verschillende bomen en planten waaronder 
een bijzondere, majestueuze Treurbeuk. 
De ingang is gevestigd in de voormalige 
bakkerij van het klooster en is ook een 
rijksmonument, gebouwd door een leerling 
van de bekende architect Pierre Cuypers.

Het Gastels laag | Oud Gastel

Sinds 1995 is landbouw hier nog maar beperkt 
toegestaan om de bijzondere natuur zijn gang 
te laten gaan. In het gebied vind je meer dan 180 
soorten bloemen en planten, waarvan enkele 
op de rode lijst van kwetsbare planten staan. 
Je ontdekt het gebied te voet, alleen of met 
een gids gespecialiseerd in macrofotografie.
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www.hetgastelslaag.nl

Natuurgebied Pagnevaart|Bosschenhoofd

Het bosgebied, van zo’n 35 ha, is vrij toegankelijk. 
De Pagnevaart is een oude turfvaart die 
uitkwam in de haven van Oudenbosch. Deze 
voert dwars door het bosgebied en was een 
belangrijke aanvoerroute van turf richting 
Breda en Dordrecht. Dwaal over de paden en 
laantjes, waar ook van Gogh heeft gewandeld.

www.arboretumoudenbosch.nl www.visithalderberge.com

www.vareninbrabant.nl

Fietsen 
Halderberge ligt op de grens van zand en 
klei wat zorgt voor smaakvolle producten 
van de boer maar bovenal een prachtig 
landschap. In het noorden vind je prachtige 
polders en dijkjes rondom rivier de Mark. 
In het zuiden de bossen, heiden en oude 
turfvaarten. Kortom, een landschap dat 
afwisselend is en leuk om te ontdekken! 

Varen 
Halderberge ligt  aan de rand van de   
Nederlandse Delta aan de Mark en de 
Roosendaalse Vliet. Ontdek Halderberge 
ook vanaf het water tijdens een rondvaart, 
met een kanotocht of vanaf  je eigen 
boot waarmee je in een van beide 
jachthavens van harte welkom bent.

Arboretum



Breda Airport | Bosschenhoofd

Breda International Airport is een levendige 
locatie met verschillende activiteiten. 
Een plek waar het hele gezin zich kan 
vermaken. Bekijk het mooie Haderberge 
vanuit de lucht tijdens een rondvlucht, of 
geniet van een adembenemend uitzicht 
tijdens een spectaculaire tandemsprong. 
Wat deze plek zo uniek maakt is dat je 
alles van dichtbij kunt meemaken; de 
vliegtuigen bewonder je op enkele meters 
afstand. Bezoek ook Vliegend Museum 
Seppe. Het museum heeft een groot 
aantal luchtwaardige antieke vliegtuigen 
zoals een Tiger Moth uit 1939, een piper 
cub, een Yak 52 en nog vele anderen. 
Ook vind je er een replica van de Wright 
Flyer uit 1909, diverse opengewerkte 
motoren, simulatoren en nog veel meer.
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www.hetveerhuis.eu

Waterspeelpark Splesj | Hoeven

Dit grootste outdoor waterspeelparadijs 
van de Benelux biedt ruim 900 m2 aan 
waterplezier. Nergens vindt je zoveel 
pijlsnelle en metershoge glijbanen in de 
openlucht bij elkaar. Even niet zwemmen? 
Stap dan in een roeiboot, ga spelen in 
de grote speeltuin of speel minigolf.

www.molecaten.nl/splesj

 www.breda-airport.eu

Solex rijden | Oud Gastel

Het verleden komt weer tot leven met 
een rit op de Solex. Het ‘brommertje’ 
overheerste in de jaren 50 en 60 als meest 
populaire vervoermiddel het Nederlandse 
straatbeeld. De Solex is uitgegroeid 
tot een cultproduct uit de vorige eeuw. 
Ga mee terug in ‘de tijd van toen’ en 
doorkruis het West-Brabantse landschap. 

www.visithalderberge.com/overnachten

Kleinschalige accommodaties 

Verblijf je liever in een B&B of op een 
camping? Die vind je beide volop in 
Halderberge! Midden in de natuur of 
juist nabij een van de kernen. Aan jou de 
keuze!

Airport

Accommodaties 
Er is meer dan genoeg te doen in 
Halderberge voor een korte vakantie 
of weekendje weg. Of je nu van 
kamperen  houdt of liever in een hotel 
of B&B overnacht, in Halderberge 
vind  je altijd iets dat bij je past.

www.hoteldereiskoffer.nl

www.bovendonk.nl

www.molecaten.nl/bosbad-hoeven


