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B14 Bedevaartswandeling Oudenbosch, 18,1 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Station Oudenbosch.   Parkeren: Bij station Oudenbosch. 

Horeca 

Diverse horeca in Oudenbosch. 

Café Kerkzicht, Onze Lieve Vrouwestraat 110, 4735 AG Zegge. 

Snackbar Pico, Pastoor van Breugelstraat 80, 4744 AE Bosschenhoofd. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B14 Bedevaartswandeling Oudenbosch, 18,1 km 

Wie het centrum van Oudenbosch binnenloopt wordt overweldigd door de veelheid aan religieuze 

gebouwen. Vooral vanwege de “Sint Pieter” (de Basiliek van H.H. Agatha en Barbara) wordt de plaats 

ook wel het Rome van de Lage Landen genoemd. Voordat we op bedevaart gaan naar Zegge en 

Bosschenhoofd bezoeken we de bijzondere basiliek en maken een rondgang langs het Instituut Louis, 

het internaatcomplex van de Broeders van Oudenbosch, alwaar we een kleinere versie van de 

basiliek aantreffen. 

We wandelen naar Zegge om daar de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Zeg te bezoeken om daarna 

verder te lopen naar Bosschenhoofd, waar zich bij de kerk een kapel bevindt die is gewijd aan de 

Heilige Clemens Maria Hofbauer, patroon van Hopeloze Zaken. Hier kun je troost vinden bij iemand 

die tijdens zijn leven ook diverse mislukkingen moest ondergaan. Na terugkomst in Oudenbosch is er 

wellicht nog tijd over om het Zouavenmuseum te bezoeken. 

1. Steek vanuit het station de straat over en hou dan rechts aan. Steek aan het eind de weg over en sla LA 

en loop langs de muur van het kerkhof en bezoek het kerkhof. 

In 1922 werd voor de halfronde muur van de begraafplaats een Heilig Hartbeeld geplaatst. Het is 

vervaardigd door de Eindhovense beeldhouwer Jan Custers (1867-1942). Het Heilig Hart van Jezus wordt 

gewoonlijk afgebeeld met een geopende borstkas met daarin een bloedrood hart met een vlam. Het hart 

staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid 

representeert. De Heilig Hartdevotie, die zijn oorsprong heeft in de 13e eeuw, werd rond 1900 nieuw leven 

ingeblazen. 

De kapel van St. Barbara op de begraafplaats werd in 1894 gebouwd op de plek waar de middeleeuwse 

parochiekerk van Oudenbosch heeft gestaan. Midden staat het grafmonument van pastoor W. Hellemons 

(1810-1884), stichter van de basiliek van Oudenbosch en stichter van de Congregatie der Broeders van de 

H. Aloysius van Gonzaga (de Broeders van Oudenbosch). 

Loop na dit bezoek verder richting de basiliek. 

De basiliek van de Heiligen Agatha en 

Barbara werd tussen 1867 en 1880 gebouwd 

naar het voorbeeld van de Sint Pieter in 

Rome en de voorgevel van St. Jan van 

Lateranen in Rome. Bouwer van de kerk was 

onder meer de Roermondse architect Pierre 

Cuypers. De kerk is vernoemd naar St. 

Agatha van Sicilië, de naamgever aan de 

oude kerk van Oudenbosch. Agatha was één 

van de zeven primaire heiligen van de 

Rooms-Katholieke Kerk. Zij was het 

slachtoffer van de christenvervolgingen in 

het Romeinse Rijk. Vaak wordt voor haar beeld een kaars aangestoken door vrouwen met borstkanker of 

door mensen met brandwonden. Tijdens de bouw van de kerk werd St. Barbara van Nicomedië, eveneens 

een martelares van het vroege Christendom, als patrones van de kerk toegevoegd. Zij geldt als 

beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. 

Voor de basiliek staat een beeld ter herinnering aan de zouaven, Nederlandse katholieke strijders, die 

tussen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen de Italiaanse nationalisten onder leiding van 

Garibaldi. Verderop in Oudenbosch is in het voormalige gemeentehuis het Zouavenmuseum gevestigd. 

Ga na het bezoek  aan de basiliek terug naar de hoofdweg, de Markt, en vervolg de wandeling. Steek 

direct na het oversteken van de Pastoor Hellemonsstraat de weg over en sla LA het straatje “Achter Het 
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Postkantoor” in. Sla direct voor de parkeerplaats RA, het Saint Louisplein. Sla op het plein LA richting de 

ingang van de koepelkerk. 

Aan het Saint Louisplein liggen de gebouwen van de Congregatie van de Broeders van Oudenbosch met in 

het midden de kapel uit 1865 met eveneens een koepel en een voorkant naar het voorbeeld van St. Jan van 

Lateranen in Rome. In 1866 openden de broeders aan de Markt het jongensinternaat Saint Louis. 

Ga daarna terug en RA. Sla voor de parkeerplaats RA en volg het Parelpad. Sla op het punt waar het 

Parelpad afbuigt naar rechts LA richting de begraafplaats. 

Vooraan ligt het graf van de eerste overste van de Broeders van Oudenbosch, vader Vincentius (Jan 

Huijbrechts, 1812-1889). 

Keer daarna terug naar het Parelpad en sla nu LA en volg de asfaltweg. Ga daarna aan het eind LA over 

de klinkerweg. Ga vervolgens aan het eind RA en steek daarna de asfaltweg over en loop RD over het 

industrieterrein richting Oud-Gastel. Aan de linkerkant van de weg staat een Mariakapel. 

 

2. Volg de weg met een bocht naar links en steek het spoor over. Volg daarna de Zeggeweg met een bocht 

naar rechts terug naar het spoor. Ga na de oversteek van de ontsluitingsweg RD de Spijperstraat in. Sla 

aan het eind LA en ga na het bord “Gemeente Rucphen” RA de 

onverharde weg op, Heesterbosstraat, later asfaltweg. Hou aan het 

eind links aan, Heesterbosstraat en volg de weg met een bocht naar 

links. Sla daarna RA Tussenweg en volg deze met een bocht naar 

rechts en dan naar links, Hoge Heistraat. Sla de eerste weg LA, 

Hoefstraat. Steek in Zegge de Onze Lieve Vrouwestraat over en 

bezoek de kapel. 

Reeds in de 15e eeuw was er sprake van een Mariakapel in Zegge, die 

echter in 1648 aan de katholieke eredienst werd onttrokken. In 1810 

werd de kapel aan de katholieken teruggegeven. Ze diende korte tijd 

als kerk, totdat in 1848 een nieuwe kerk gereedkwam (in 1912 

vervangen door de huidige neogothische kerk). In 1921-22 werd de 

kapel gesloopt en vervangen door de huidige kapel. Volgens de 19e 

eeuwse legende zou de stichting van de kapel teruggaan op een 

schipper die tijdens St. Elisabethsvloed (1421) schipbreuk leed. Hij 

beloofde een kapel ter ere van Maria te bouwen op de plek waar hij – 

indien hij zou worden gered - aan land zou komen. De bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van de Zeg , die in 

de 17e eeuw begon, is nog steeds populair. 

 

3. Ga na het bezoek aan de kapel RA de hoek om en volg de Kapelstraat. Ga het spoor over en vervolg de 

weg, Spoorstraat, later Gastelsebaan. Ga vlak voor het einde van de straat scherp LA, 

Bosschenhoofdsestraat. Ga daarna RA Roosendaalsebaan. Ga na huisnr. 

22 RA richting de snelweg. Sla aan het eind LA en volg de parallelweg 

(Roosendaalsebaan). Sla aan het einde van de weg, net voor de rotonde, 

LA over het tegelpad en daarna LA richting Bosschenhoofd, Pastoor van 

Breugelstraat. Steek het spoor over en sla bij de kerk RA en bezoek de 

kapel van de H. Clemens. 

Toen de Nederlandse regering op 24 augustus 1939 een voormobilisatie 

afkondigde, speelde de pastoor van Bosschenhoofd hierop in door een 

broederschap op te richten, gewijd aan de Heilige Clemens Maria 

Hofbauer, patroon van Hopeloze Zaken. Hofbauer (1751-1820) was vooral 

bekend omdat tijdens zijn leven veel van zijn werk mislukte. St. Clemens 

was vooral populair tijdens de oorlogsjaren. In 1952 werd een speciale 

Clemenskapel ingericht. Clemens wordt vooral aangeroepen om kracht ‘de 
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moeilijkheden te kunnen dragen zoals hij dat kon’. 

 

4. Vervolg de weg richting Hoeven, Pagnevaartdreef. Ga in de bocht naar links, het fietspad langs de Oude 

Antwerpsepostbaan. Ga direct na de flauwe bocht LA het bospad op bij het bordje “Opengesteld” en ga 

direct weer LA en volg daarna het pad met een bocht naar rechts. Blijf de afrastering aan de linkerhand 

volgen. Volg het pad naar beneden met een flauwe bocht naar links. Daarna maakt het pad bij een 

aansluitend pad links een flauwe bocht naar rechts. Ga aan het einde bij het paaltje “Halderberge” RA 

het heuveltje op en volg de bocht naar rechts. Hou bij wandelknooppunt 38 rechts aan richting 

knooppunt 35 en passeer daarbij aan de rechterhand een vijver (Pagnevaart). Volg daarna de groen/gele 

markering. Neem dan in de bocht van het pad het 1e pad LA. Ga aan het eind RA en direct LA. Ga op de 

samenkomst van paden RD en dan direct RA richting de verderop zichtbare afrasteringen. Hou op de Y-

splitsing rechts aan en loop het bos uit richting de afrastering. Ga daar RA over de asfaltweg en direct LA 

Mommerstraat. 

 

5. Ga op de kruising RD Kapelstraat. De weg buigt af naar links richting de rotonde. Ga voor de rotonde RA 

over het fietspad onder de rotonde door. Sla na de tunnel RA richting Hoeven en daarna LA langs de 

buitenrand van het industrieterrein, Randweg. Sla aan het eind LA, Klinkstraat. Ga voor de bocht RA, 

Moerdijksestraat en volg daarna de bocht naar links. Steek de spoorweg over. Sla daarna LA, Groene 

Woud en ga na de bocht op de driesprong RD over de klinkerweg. Ga op de kruising RD, Vader 

Vincentiusstraat. Steek de Julianalaan over en ga RD en vervolg de weg met een bocht naar links. Hou bij 

Den Driehoeck links aan, Oost-Vaardeke. Ga bij de volgende kruising RD de smalle steeg in, Markstraat 

en na de parkeerplaats RD de doodlopende straat in. Ga aan het eind LA, de Markt. [Rechts is het 

Zouavenmuseum]. Steek de Pastoor Hellemonsstraat over en ga RD. 

Het Instituut Saint Louis uit 1923 was een deel van het internaat van de Broeders van Oudenbosch. 

Tegenover de basiliek ligt het voormalig klooster van de Jezuïeten, het Collegium Berchmanianum uit 1878. 

Na het vertrek van de Jezuïeten hebben respectievelijk de Missionarissen van de Heilige Familie en de 

Broeders van Oudenbosch het gebouwencomplex gebruikt. 

Het Pensionaat St. Anna uit 1925 was de dagschool voor meisjes van de zusters Franciscanessen van 

Oudenbosch. 

Ga na Pensionaat St. Anna RA de Lollestraat in. Volg de weg met een bocht naar links en sla aan het eind 

LA naar het station. 

EINDE VAN DE WANDELING 


