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Achtergrondinformatie
Arboretum Oudenbosch
Het arboretum is ontstaan uit de kloostertuinen van het
Instituut Saint-Louis, indertijd een bekend jongensinternaat,
en het voormalige jezuïetenklooster. Adres: Markt 68.
Open: april t/m okt.: zo 13.30-17u,
mei t/m sept.: di t/m vr 13.30-16.30 en zo 13.30-17u
Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum
Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum van
Oudenbosch exposeert collecties op het gebied van
geologie, levende natuur, mens en milieu, en volkenkunde.
Adres: Markt 30a. Open: zo en wo 14-17 u.
Nederlands Zouavenmuseum
Oudenbosch was van 1864 tot 1870 het voornaamste
verzamel- en vertrekpunt van de Nederlandse jongens
die lid waren geworden van de zoeaven, het pauselijk
vrijwilligerskorps ter verdediging van de Kerkelijke Staat
tegen annexatie door Italië. De geschiedenis van de
zoeaven wordt in drie zalen uit de doeken gedaan.
Adres: Markt 31. Open: mei t/m sept.: di, wo, do
en de 1e en 3e zo van de maand; okt. t/m april: di
en 1e zo van de maand; 14-17 u.
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
De basiliek van Oudenbosch is een verkleinde kopie
van de Sint-Pieter in Rome. Voor de voorgevel stond
de façade van de Sint-Jan van Lateranen in Rome model.
De initiatiefnemer voor het bouwen van deze kerk is
pastoor Willem Hellemons (1810-1884). Tijdens zijn
priesterstudie in Rome raakte hij zo geïmponeerd door
de Romeinse bouwkunst en vooral door de Sint-Pieter,
dat hij zich voornam om in de plaats waar hij ooit pastoor
zou worden, een kerk te bouwen zoals de Sint-Pieter.

Kapel van Saint-Louis
De skyline van Oudenbosch wordt gekenmerkt door twee
koepels. De grote koepel is van de basiliek; de kleine
van de kapel van het Instituut Saint-Louis, een voormalig
jongensinternaat van de congregatie van de broeders van
de H. Aloisius van Gonzaga. De congregatie is in 1840
gesticht door pastoor Willem Hellemons (de bouwpastoor
van de basiliek) met als eerste doel een weeshuis voor
jongens te beheren. Dit weeshuis groeide uit tot een van
de grootste katholieke jongenskostscholen van Nederland.
De kapel, een Rijksmonument, is bereikbaar via de doorgang tussen de panden Markt 48 en Markt 50. Alleen
op speciaal verzoek is de kapel van binnen te bezichtigen.
Conferentiecentrum Bovendonk
Het neogotische gebouw aan de Hofstraat in Hoeven
was vroeger het grootseminarie (priesteropleiding) van
het bisdom Breda. In de late Middeleeuwen stond hier
een grote boerderij van de cisterciënzers. Tussen 1903
en 1906 werd het imposante seminarie in neogotische
stijl gebouwd door de bekende architect Pierre Cuijpers.
Binnen zijn onder meer schitterende glas-in-loodcomposities
te zien. Het gebouw doet nu dienst als conferentiecentrum.

Kerk van de H. Laurentius
Niet alleen Oudenbosch, ook Oud-Gastel heeft een kerk van
een formaat dat je niet in een gemiddeld Brabants dorp
aantreft. De kerk is in neogotische stijl gebouwd. De toren
stamt uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en is
ongeveer 70 meter hoog. Hij is daarmee, na de toren van
de Grote Kerk in Breda, de hoogste toren in West-Brabant.
Bij de toren behoorde een kerk die in nagenoeg dezelfde
tijd moet zijn gebouwd. Deze kerk is in 1905 afgebroken,
omdat zij bouwvallig was en te klein voor de groeiende
parochie.
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Routebureau Brabant in samenwerking met Heemkundekring ‘Den Land van Zegge’
en Heemkundekring ‘Broeder Christofoor’. Met dank aan het Museum voor Religieuze
Kunst.
Fotografie Andrea Roëll

Mariabedevaartskapel
De kapel wordt in 1459 voor het eerst genoemd. In de
zeventiende eeuw was Zegge al een bekend Mariabedevaartsoord. In de negentiende eeuw kwam de pelgrimstraditie in een nieuwe fase toen zij werd onderbouwd
met de legende over een schipper, die in de veertiende
eeuw schipbreuk leed en beloofde dat hij, als hij gered
zou worden, een kapel ter ere van Maria zou bouwen.
De tweede oorsprongslegende werd omstreeks 1925 in
omloop gebracht: een herder vindt een Mariabeeld bij
een put in een bos. Het beeld keert steeds op eigen
kracht terug naar de vindplaats, waar uiteindelijk de
kapel gebouwd wordt.

Fietsroute Mystiek Brabant

Vormgeving Van Riet Ontwerpers, ’s-Hertogenbosch

Rijk Rooms Brabant
Lezend en fietsend door mystiek Brabant

Logo Mystiek Brabant Jaywalkers, Tilburg
Opmerkingen
Heeft u opmerkingen over deze fietsroute,
neem dan contact op met:
Routebureau Brabant
Telefoon 013-5449696
E-mail routebureaubrabant@bbt.nl
Internet www.routebureaubrabant.nl
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RA = rechtsaf RD = rechtdoor LA = linksaf ri = richting
Startpunt Basiliek H.H. Agatha en Barbara, Markt 59 in Oudenbosch.
Vanaf NS station Oudenbosch: u houdt vanaf het station (Stationstraat)
rechts aan, ri St. Bernaertstraat. Op de T-splitsing gaat u LA
(St. Bernaertstraat). U fietst ri centrum Oudenbosch (St. Bernaertstraat
gaat over in Markt) tot aan de basiliek.
1. Start fietsroute vanaf het plein voor de Basiliek H.H. Agatha en
Barbara (4). In het centrum van Oudenbosch vindt u tevens de
volgende bezienswaardigheden: Arboretum Oudenbosch (1),
Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum (2), Nederlands
Zouavenmuseum (3) en de Kapel van St. Louis (5).
2. U rijdt tot aan de verkeerslichten en gaat hier RA (Pastoor
Hellemonsstraat).
3. Bij het volgende kruispunt gaat u RD (Julianalaan). Deze weg
blijft u volgen (gaat over in Wilhelminaplein – Beatrixlaan –
Hemiksemstraat). U fietst alsmaar RD.
4. U verlaat de dorpskern van Oudenbosch (weg gaat over in
Bornhemweg). U volgt het aan de rechterzijde gelegen fietspad
ri Standdaarbuiten. U fietst alsmaar RD.
5. Aan het einde van dit fietspad gaat u RA (Oudlandsedijk).
U blijft de Oudlandsedijk volgen.
6. Aan uw linkerzijde passeert u de fabriek Hunter Douglas.
7. Bij de T-splitsing gaat u LA de dijkweg op (Goudbloemsedijk).
U blijft de Goudbloemsedijk volgen tot aan de bocht. In deze
bocht gaat u RA (Poldersdijk).
8. U gaat de eerste weg LA, de brug over. Aan uw rechterzijde ziet
u het natuurreservaat de Hoevense Beemden.
9. U steekt de spoorwegovergang over – pas op! – (dijkweg gaat over in
Eerste Molenweg). U blijft de Eerste Molenweg alsmaar RD volgen.
10. U passeert autobedrijf de Beemden en café In den bocht en gaat
steeds RD. U passeert het bord ‘bebouwde kom’ van Hoeven.
U gaat RD.
11. Aan het einde van deze weg gaat u bij de verkeerslichten RD.
U rijdt de kern van Hoeven binnen (Hofstraat). Aan uw rechterzijde
ziet u Conferentiecentrum Bovendonk (6).
12. U gaat de tweede weg LA (St. Janstraat) en rijdt door tot in het
centrum.
13. Halverwege deze straat ziet u aan uw linkerzijde de R.K. Kerk
St. Jan de Doper (7).
14. Op de hoek St. Janstraat en Bovenstraat, bij de monumentale
‘keienpomp’, gaat u RA (Bovenstraat).
15. U gaat de vijfde straat LA (Bovenstraat). U blijft de Bovenstraat
steeds volgen, ook na de afslag heet deze straat nog zo. Let op:
dit is net na de bocht linksaf!
16. U verlaat de bebouwde kom van Hoeven. Op de rotonde gaat u RD
en u volgt het fietspad aan de rechterzijde van de weg (Bovenstraat).
17. Na 1 km passeert u aan uw linkerzijde Volkssterrenwacht Quasar.
18. Na 300 m gaat u LA de zandweg met halfverhard fietspad in (Van
Opdorpendreef).
19. Na 700 m steekt u de spoorwegovergang over – pas op!
20. Aan het einde van de weg/het fietspad gaat u RA (Oude Bredase
Postbaan).

21. Na 300 m gaat de weg over in een verhard fietspad. U fietst steeds RD.
22. U blijft dit fietspad volgen. U ziet aan uw rechterzijde Vliegveld
Seppe. Aan het einde van het fietspad gaat u RA (Bredasebaan,
deze weg gaat over in Past. Van Breugelstraat).
23. U fietst door tot aan de rotonde. Daar gaat u RD (Roosendaalsebaan).
24. U fietst parallel aan de autosnelweg A58 en gaat na de bocht bij
het tankstation, de eerste verharde weg RA (Spoorstraat; gemeente
Rucphen).
25. Op de T-splitsing houdt u links aan en u rijdt door tot de spoorwegovergang die u oversteekt – pas op!
26. U blijft de weg naar links volgen (deze weg gaat over in de
Kapelstraat).
27. U fietst de bebouwde kom van Zegge binnen en gaat steeds RD.
U ziet recht voor u de R.K. Kerk Maria Boodschap met pastorie
en de bekende Mariabedevaartskapel (8).
28. Op de hoek van de Kapelstraat gaat u RA (O.L. Vrouwestraat).
29. U gaat de tweede straat LA (Heesterbosstraat). U volgt eerst de
weg met een bocht naar rechts. In de bocht naar links houdt u links
aan (Heesterbosstraat wordt St. Maartenstraat). U volgt deze weg en
steekt de spoorwegovergang over – pas op! U fietst door tot aan het
einde van de weg.
30. Aan het einde van deze weg gaat u RA (Oude Roosendaalsebaan).
31. U gaat de tweede weg LA (Opperstraat). Aan het einde van de weg
gaat u links via de voetgangersbrug de snelweg A17 over. Aan het
einde van de brug gaat u LA (Middenstraat).
32. Op de T-splitsing houdt u rechts aan tot de volgende splitsing.
Hier gaat u LA (Middenstraat).
33. Aan het einde van de Middenstraat gaat u RA (Parallelweg Zuid).
34. U fietst door tot aan het kruispunt. U gaat hier RD en meteen LA
het fietspad op dat onder de weg doorgaat ri Oud-Gastel.
35. U passeert het bord van de bebouwde kom ‘Oud-Gastel’ en rijdt
door tot aan de verkeerslichten. Hier gaat u RA (Kerkstraat).
36. Recht voor u ziet u de Laurentiuskerk (9). In het centrum van OudGastel komt u uit op de Markt. U gaat RD. Deze weg gaat over in
Dorpsstraat. U fietst alsmaar RD.
37. U blijft de weg volgen tot aan de splitsing met Rijpersweg en
Meirstraat. Op deze splitsing gaat u RA (Meirstraat) en volgt u
de weg tot aan een T-splitsing (Stoofstraat en Vierschaarstraat).
U gaat hier LA (Stoofstraat).
38. In de bocht houdt u rechts aan (blijft Stoofstraat). Bij de volgende
T-splitsing gaat u LA (blijft Stoofstraat).
39. Bij de volgende driesprong houdt u rechts aan (Barlaqueseweg).
Na 200 m verlaat u de bebouwde kom van Oud-Gastel.
40. Aan het einde van de weg gaat u rechts de dijkweg op (St.
Antoinedijk). U gaat onder de autosnelweg A17 door.
41. Aan het einde van de weg gaat u met de bocht mee naar rechts en
meteen LA de brug over.
42. Na de brug gaat u RA (Havendijk). U vervolgt deze weg (Havendijk
wordt Kade) en fietst Oudenbosch binnen. Op de kruising met de
Rooseveltstraat gaat u LA.
43. U gaat de derde straat RA (Beatrixlaan – Wilhelminaplein – gaat
over in Julianalaan). U ziet de basiliek van Oudenbosch weer liggen.

