Bijlage 4 bij statenmededeling Groot Erfgoedcomplex Bovendonk te Hoeven,
investeringsbeslissing
Aspecten vrije tijdseconomie in relatie tot Ontwikkelplan Uythof

Bovendonk

Het toerisme in Halderberge zit in de lift. De recreatieve sector verwacht 2018 af te sluiten met een
aantal van 500.000 toeristische overnachtingen. De ingezette groei lijkt door te zetten. Halderberge
noteerde in 2017 ook al een aantal van 450.000 overnachtingen en was daarmee een voorbeeld
voor veel Brabantse (grotere) gemeenten.
‘Het Goed van Halderberge’ wordt op de kaart gezet als een eeuwenoude, gastvrije en innovatieve
regio in Brabant door de nieuw opgerichte Coöperatie Visit Halderberge UA. Doel is om meer
bezoekers naar Halderberge te laten komen, die langer verblijven en meer besteden. Met Connect
Halderberge verbindt en versterkt Visit Halderberge de Halderbergse vrijetijdssector. Zij zetten
Halderberge op de kaart door verhalen te vertellen en door een interessant én kwalitatief
hoogwaardig aanbod van producten, arrangementen, evenementen en activiteiten te ontwikkelen en
te onderhouden met, van en door ondernemers. Denk hierbij aan verhalen met betrekking tot de pijler
van het cultureel erfgoed zoals de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara, de Kapel van St. Louis,
het Parelpad, het Zouaven Museum, het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum, de Sterrenwacht,
het Arboretum en nog veel meer.
Bij dat op de kaart zetten speelt ook de agrarische sector een cruciale rol. In vervolg op een
ondernemerstafel met de agrarische sector hebben ze dan ook besloten dat Visit Halderberge samen
met de agrarische sector een streekproductenlijn Zand en Klei gaat ontwikkelen, die een van de drie
pijlers van de Halderbergse vrijetijdseconomie gaat worden. Dit doen ze door verbindingen te maken,
een gemeenschappelijk belang te creëren en tot samenwerking tussen toerisme en agrarische sector te
komen.
Een andere belangrijke pijler vormt de natuur en de daaraan gerelateerde activiteiten en evenementen
zoals de vele wandelroutes en fietstochten, het natuurbad en het vliegveld Seppe.
Om deze groei te faciliteren biedt de ‘Uythof Bovendonk’ een aantal belangrijke faciliteiten. Als
onderdeel van het cultureel erfgoed biedt zij een restaurant van sterren-niveau, conferentiezaal, refter,
hotelfaciliteiten met 140 bedden, kapel voor lezingen en een zolder van 1.000 m2 waar te zijner tijd
de kerkschatten van het bisdom Breda kunnen worden tentoongesteld.

