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Zodra je een fietstocht of wandeling rond de Loonse en
Drunense duinen maakt, maak dan eens de tijd om een bezoekje
te brengen aan Heusden. In de blog lees je de beste reistips
voor Heusden. Huesden is een vestingstad in Noord-Brabant
gelegen aan de Maas en Bergsche Maas. Deze vestingstad bied je
genoeg voor een middagje weg of een leuke tussenstop tijdens
een wandel of fiets route.

Het is een volledig gerestaureerde vestingstad, aangezien hij
tijdens de tweede wereld oorlog vrijwel volledig verwoest was.
Gelukkig is hij in de jaren 70 gered van het volledig
platgooien voor het plaats te maken van een nieuwbouw wijk.
Tegenwoordig kan je genieten van het vooroorlogse
uiterlijk van de stad. Er is een gezellige winkelstraat, met
leuke ‘oudheden’ en er zijn diverse restaurants met leuke
terrassen. Zelf vonden wij het binnenhaventje heel knus en
zelf romantisch ogen. Je hebt namelijk uitzicht op de
windmolens en het leuke bruggetje.
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Kasteel Heusden bekijken
Als je van oudheden houdt is een bezoekje aan kasteel Heusden
noodzakelijk. Je ziet hier de gedeeltelijke restanten van het
kasteel, echter heb je met een beetje fantasie een goed beeld
hoe het er vroeger uitzag. Ze zijn in 1943 begonnen met de
archeologische opgraving en blootlegging van de restanten.
Deze werd kort daarna weer bedekt om er een hertenkamp op te
plaatsen.
Waarna in 1987 is besloten om dit hertenkamp weer weg te halen
en het kasteel een gedeeltelijke reconstructie te geven.

Een terrasje pakken op de vismarkt
Of je nou zin hebt in een hapje en drankje of meer denkt aan
een lekkere lunch of diner achter de hoofdstraat van Heusden
kan het allemaal. Hier vind je namelijk een gezellige plein
(waar vroeger de vismarkt was) met verschillende restaurants
en cafés.
Daarnaast is er ook een leuk restaurantje bij de binnenhaven,
hierbij heb je een prachtig uitzicht.
Tot slot vind je hier de visbank, dit is de poort die de oude
binnenhaven verbindt met de toenmalige vismarkt.

Het binnenhaventje bezoeken
Naast het plein met de cafés en restaurants zit het
binnenhaventje van Heusden, je kunt er helemaal omheen lopen
om alles goed bekijken. Tevens vindt je er twee van de drie
walmolens die nog op de vestingwallen in Heusden staan. Tot
slot is het bruggetje over de ingang van de binnenhaven een
leuke verschijning.

De Heemtuin bezoeken
Als je van flora en fauna houdt dan is de Heemtuin zeker een
kijkje waard. In deze tuin zijn diverse inheemse
plantensoorten te vinden en wordt er informatie gegeven over
de verschillende planten en de functie daarvan. Elke dinsdag
en tweede zaterdag zijn er vrijwilligers actief in de
Heemtuin. Dus als je groene vinger of vragen hebt, raden wij
aan om juist op die dagen te gaan!

Dwalen door de vele straatjes en
steegjes
Heusden is misschien niet zo groot, maar bestaat wel uit veel
gezellige straatjes en steegjes. Naast de hoofdstraat, het
plein met de cafés en restaurants en andere bekendere
bezienswaardigheden bestaat deze vestingstad uit vele
straatjes en steegjes. Je kan er heerlijk door dwalen en ziet
in elke steegje weer wat nieuws. Geen enkele straat of steeg
is namelijk hetzelfde, en soms kom je de mooiste binnen tuinen
of pleinen tegen die je anders nooit tegen gekomen zou zijn!

Al met al is Heusden zeker een bezoekje waard! Daarnaast kun
je er aan denken om te wandelen in de Loonse en Drunense
duinen of maak een fietstocht in deze mooie omgeving.
Heb jij nog tips om te doen in Huesden? Laat het ons weten in

de commentsectie.

