Gemeente Moerdijk
De gemeente Moerdijk bestaat uit elf karakteristieke
dorpen. De vijf grootste zijn Zevenbergen, Klundert,
Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart. Moerdijk
wordt omgeven door water: het Hollands Diep aan de
noordzijde, het Volkerak aan de westzijde en de Mark
en Dintel aan de zuidzijde. Dit maakt Moerdijk een
uitgelezen plek voor recreatie op en aan het water.

Legenda
5 Fort Bovensluis, Willemstad

Fietsers en wandelaars halen hun hart op in het
uitgestrekte agrarische polderlandschap, in de
natuurgebieden en langs kreken. Of kies voor een
van de vele bijzondere evenementen die verspreid
over het hele jaar worden georganiseerd. Van
de Lichtjesoptocht in Standdaarbuiten tot het
Oldtimerfestival in Moerdijk, en van Klundert bij
Kaarslicht tot de Fendertse Feestweek in Fijnaart:
Moerdijk is verrassend veelzijdig!

Bezienswaardigheden

De vestingwerken en het stadhuis zijn de trots van
Klundert. De omwalling en grachten werden in 1583
aangelegd op last van prins Willem I. Daarmee
werd Klundert een onderdeel van de zuidelijke
vestinggordel van Holland. Ook prins Maurits had
een zwak voor de stad: hij schonk Klundert in 1620
het raadhuis. De omwalling is van 1931 tot 1979
grondig gerestaureerd; tegenwoordig zijn de wallen
een bezienswaardigheid.
Klundert kent naast bijzondere gebouwen en
vestingwerken ook allerlei mogelijkheden voor sport
en ontspanning. Zo biedt subtropisch zwembad de
Niervaert verschillende baden, een wildwaterkreek
en -glijbaan, whirlpool en Turks stoombad.
Of combineer een bezoek aan het Nationaal
Vlasserij-Suikermuseum met een wandeling langs
kreken zoals de Aalskreek of de Keenehaven.
Ook fietsers komen aan hun trekken in Klundert:
fiets bijvoorbeeld langs de Buitengorzen van het
Hollands Diep, naar het strandje bij Fort Bovensluis
en geniet van de mooie vergezichten. Klundert
beschikt over alle ingrediënten voor een actief en
veelzijdig bezoek!
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Vestingwerken

Bastions, ravelijnen, poorten, grachten en wallen moesten
ten tijde van de 80-jarige oorlog de Spanjaarden
tegenhouden. De restanten hebben nu de status van
rijksmonument.

Ontdek
Klundert

2 Vestingstad Klundert

Attracties

Vestingstad Klundert is met haar bijzondere
geschiedenis, vrijetijdsvoorzieningen en omliggende
natuur de ideale uitvalsbasis voor activiteiten voor
het hele gezin.
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Stelling van Willemstad

Wie cultuurhistorie zoekt, vindt die in de vestingsteden Willemstad en Klundert en de forten Sabina,
Bovensluis en de Hel. Ze zijn allemaal onderdeel van
de Zuiderwaterlinie: de oudste, langste en meest
benutte waterlinie van Nederland. De vestingwerken
herinneren aan een roerig verleden: beginnend bij de
strijd tegen de Spaanse overheersers, later speelden
ook Napoleon en de Duitse overheersers een rol.

Klundert
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14 De Stad Klundert
15 Stenen Poppen
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Sport en activiteiten
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45 Manege Paard als Nabor
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Natuurgebieden
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59 Recreatiepark Bovensluis, Willemstad
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Toeristische informatiepunten
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Meer informatie: vvvmoerdijk.nl

12 Nationaal
vlasserij-suikermuseum
Museum waarin het werken met vlas en suikerbieten en
het leven in de suikerfabriek centraal staat. Gevestigd in
een gerestaureerde domeinboerderij.
Stoofdijk 1a, Klundert

Klundert kende – met name in de 19e eeuw – een kleine
Joodse gemeenschap. De begraafplaats met 66 graven
herinnert daaraan.
Blauwe Hoefsweg 22, Klundert

Wandelroute

14 De Stad Klundert
Voormalige Johannes de Doperkerk uit eind 19e eeuw,
midden in het historische centrum van Klundert.
Gemeentelijk monument, en een typisch voorbeeld van
een zogenaamde driebeukige kruiskerk.
Molenstraat 33, Klundert
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15 Vestingbeer
stenen poppen
Dit bouwwerk van baksteen moest het eventuele vijanden
bemoeilijken om via de gracht de stad binnen te vallen.

31 Oude stadhuis
Rijkelijk met ornamenten van natuursteen versierd gebouw
van rode en gele bakstenen. Rijksmonument, ontworpen
door Melchior van Herbach.
Stadhuisring 1, Klundert

32 Verlaatsheul
Voor de uitwatering van de Bottekreek werd eind 16e
eeuw een sluis (verlaat) aangelegd. In de boog is nog een
sluitsteen te zien van een restauratie uit 1769.
Verlaatstraat 26, Klundert

33 Het kreekgebouw
Gemeentelijk monument, fraai gelegen over de
Bottekreek. Opvallend is het kunstwerk van baksteenvan het 600-jarig bestaan van Klundert.
Molenberglaan 2, Klundert

