Openingstijden:
Basiliek:
Pasen tot 1 oktober van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
16.30 uur. Buiten deze periode tot 16.00 uur.
Protestantse Kerk Nederland te Oudenbosch C.A.:
Van 14 mei tot en met 30 september op dinsdag van 13.00 tot
16.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Nederlands Zouavenmuseum:
De 1e en 3e zondag van de maand en elke dinsdag van 14.00 tot
17.00 uur.
Natuurhistorisch- en Volkenkundig Museum:
Woensdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Botanische tuin Arboretum Oudenbosch:
1 april tot en met 31 oktober:
Zondag
12.00-17.00 uur.
Dinsdag t/m zaterdag
13.30-16.30 uur.
1e en 2e kerstdag
12.00-16.00 uur.

www.waarbrabantbegint.nl

Cultuur
Oudenbosch is een dorp met een prachtige historie, waarin
het rijke Romeinse leven een grote rol speelt, met de
basiliek H.H. Agatha en Barbara als absoluut hoogtepunt. Het
religieuze erfgoed binnen Oudenbosch en de grote hoeveelheid monumentale panden zullen indruk maken op elke cultuurliefhebber. Wilt u meer informatie over dit mooie Brabantse dorp?
Kijkt u dan eens op www.waarbrabantbegint.nl.
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

Tel: 0165-39 05 00
Fax: 0165-31 88 58
vvv@halderberge.nl
www.waarbrabantbegint.nl

Culturele wandeling
Oudenbosch (4 km)

Wandelbeschrijving
Het startpunt van de wandeling is op het plein van de basiliek
van de H.H. Agatha, Markt 59 4731 in Oudenbosch. De basiliek
is gebouwd in 1865 en ontworpen door één van Nederlands
bekendste architecten: Pierre Cuijpers. De Basiliek is een evenbeeld van de St. Pieter in Rome.
Om te beginnen met de wandeling loopt u rechtsaf (bergafwaarts) in de richting van cultureel centrum Fidei et Arti,
om verderop linksaf de Polderstraat in te slaan. Via de Polderstraat komt u terecht in het centrum van Oudenbosch.
Aangekomen in het centrum bevindt u zich op de kruising van
de Fenkelstraat en de Prof. Van Ginnekenstraat. U slaat hier
rechtsaf en loopt richting de vernieuwde haven van Oudenbosch. Onderweg ziet u verschillende winkeltjes en eetgelegenheden. De haven van Oudenbosch is in 2010 geheel vernieuwd
en heeft een luxe uitstraling gekregen.

Heeft u een goede indruk gekregen van de haven? Dan loopt
u terug richting de kruising om vervolgens de Fenkelstraat te
volgen. De Fenkelstraat leidt u naar de Markt van Oudenbosch.
Onderweg naar de Markt komt u langs het oudste kerkgebouw
van Oudenbosch, namelijk de protestantse kerk. Deze kerk is
gebouwd in 1819, in opdracht van koning Lodewijk Napoleon.
Aansluitend aan dit kerkgebouw ligt een domineeswoning.
Deze woning stamt 1562 en is de oudst bewoonde domineeswoning van Nederland.

Als u verder richting het Aloysiusplein loopt, ziet u het broederhuis St. Joseph liggen. Tot op de dag van vandaag wordt het
bewoond door broeders die werkzaam zijn geweest op het
voormalige St. Louis. Vanuit hier kunt u een bezoek brengen
aan de begraafplaats voor broeders of het mooie St. Louisplein voor de Kapel. De kapel is een kleinere versie van de
basiliek en is tevens een evenbeeld van de St. Pieter in Rome.
De kapel is net als de basiliek een initiatief van pastoor Willem
Hellemons en ontworpen door Pierre Cuijpers.

Eenmaal aangekomen op de Markt kunt u een bezoek brengen
aan het Nederlands Zouavenmuseum. Dit is het enige
museum waar het gaat om het ”Regiment der Pauselijke
Zouaven” van paus Pius IX. Het museum wordt gekenmerkt
door zijn unieke documentatiestukken en bijzondere collectie
van schilderijen en uniformen. Als u de Markt oversteekt en
vervolgens richting het Aloysiusplein loopt, komt u langs het
Natuurhistorische- en Volkenkundig Museum. Hier kunt u
een bijzondere collectie van verzamelobjecten van de broeders
van St. Louis bezichtigen.

Vanaf het St. Louisplein kunt u direct oversteken naar de parkeerplaats naast de ingang van Arboretum Oudenbosch. De Botanische Tuin Oudenbosch is een voormalige kloostertuin, met een
bijzondere collectie bomen en struiken. De rijke historie van de
tuin is begonnen toen de Latijnse School in 1835 naar het terrein van het huidige arboretum verhuisde.Aansluitend aan deze
parkeerplaats ligt het Tivoli plein, met daarbij hotel Tivoli. Tivoli
is het voormalige broederhuis van Saint Louis, nu in gebruik als
hotel, restaurant en congrescentrum. Zoals u ziet, is tegenover
het Tivoliplein de basiliek en bent u terug op het startpunt.

Wandel langs de mooie culturele plekjes van Oudenbosch

