Legenda
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.
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.
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!
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Wandelroute

Attracties

Ontdek
Zevenbergen

16 Markt en haven
17 Theater de Schuur
18 Theaterzaal de Borgh
19 Voorm. kostschool Vincent van Gogh
20 Museum Zevenbergen

Bezienswaardigheden
36 Sint-Bartholomeuskerk

63 20 17

37 Sint-Catharinakerk
38 Stationsgebouw

een wereld vol verschil

39 Villa Waterloo en Oude Koetshuis
40 Oude Suikerfabriek

16

Sport en activiteiten
46 Kinderboerderij de Dierenploeg

37

77

47 Bowlingcentrum VIER HOOG

Natuurgebieden

46

55 Molengorsche Vliet

36
19

Fietsverhuur
63 Maia bikes & trikes
17

39

Jachthavens
68 Watersportvereniging Nolleke Sas

Toeristische informatiepunten
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77 Toeristisch informatiepunt Zevenbergen

Zevenbergen

Winkelen, culinair genieten op een van de terrassen
of in de restaurants, een bezoek aan een evenement,
of juist genieten van de rust in de omringende natuur:
Zevenbergen biedt het allemaal. Zevenbergen is
de grootste van de elf kernen van de gemeente
Moerdijk. De eerste beschrijving van Zevenbergen
dateert van eind 13e eeuw, toen het met een eigen
haven al een bloeiende economie kende.
Oorspronkelijk stond met name de winning van turf
en zout centraal; later de productie van graan en
vlas. Tussen 1858 en 1987 stond Zevenbergen bekend
als suikerstad, met op het hoogtepunt maar liefst vier
suikerfabrieken. Een van die vier, de zogenaamde
Oude Suikerfabriek, is inmiddels een gemeentelijk

16 Markt en haven
Sfeervol hart van Zevenbergen. Het plein grenst aan de
nieuwe haven en vormt met z’n terrassen, bomen en
aangrenzende kerkgebouwen het gezellige middelpunt
van de gemeente Moerdijk.
Markt, Zevenbergen
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Meer informatie: vvvmoerdijk.nl
monument. In het voormalig ketelhuis van de fabriek
zijn regelmatig exposities.
Het gezellige centrum van Zevenbergen bevindt zich
vanaf 2021 aan een nieuwe stadshaven. Samen met
de Markt is dit het kloppend hart van Zevenbergen.
Hier vind je een gevarieerd winkelaanbod,
restaurants, cafés en terrassen.
Ook de omgeving van Zevenbergen biedt volop
recreatiemogelijkheden. Fiets over de Molendijk
en geniet van de uitzichten over de Mark. Of maak
gebruik van een van de rustpunten of vissteigers.
De ruime keuze aan overnachtingsmogelijkheden
maken Zevenbergen een ideale uitvalsbasis voor een
meerdaags verblijf.

kostschool
19 Voormalige
Vincent van Gogh
In 1864 werd de 11-jarige Vincent van Gogh door zijn ouders
naar deze kostschool gestuurd. Later werd het gebouw een
pastorie.
Stationsstraat 16, Zevenbergen
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46 De Dierenploeg
Kinderboerderij en milieu educatief centrum de
Dierenploeg. Een mooie combinatie van natuur en
educatie; kinderboerderij, kruidentuin, en een ruimte met
voorlichting en exposities over plant en dier.
Vlimmeren 1, Zevenbergen
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36 St. Bartholomeuskerk
Rooms-katholieke, neoromaanse kruiskerk gebouwd in
1929/1930. Opvallend is het decoratieve witwerk onder de
dakranden en de portaalomlijstingen.
Markt 19, Zevenbergen

37 St. Catharinakerk
Gotische kerk, waarvan de oudste delen dateren uit de 14e
eeuw. De klok dateert uit 1450 en is maar liefst 700 kilo
zwaar.
Markt 4, Zevenbergen

38 Station Zevenbergen
Aangelegd in 1854, noodzakelijk om transporten vanuit
de vier plaatselijke suikerfabrieken mogelijk te maken.
Inmiddels een rijksmonument en restaurant.
Stationslaan 1, Zevenbergen

39 Villa Waterloo
Villa Waterloo, gebouwd in eclectische stijl, had o.a. de
functie van directeurswoning, meisjespensionaat en
gemeentehuis. Naast de villa ligt het voormalige koetshuis.
Prins Hendrikstraat 4 + 10, Zevenbergen

40 Oude suikerfabriek
De Oude Suikerfabriek herinnert aan de periode dat de
productie van suiker de belangrijkste lokale bron van
inkomsten was. Het voormalige ketelhuis biedt regelmatig
plaats aan exposities en is een geliefde fotolocatie voor
fotografen. Blokweg 15, Zevenbergen

