
Informatie Centrum
Voor Bezoekers

Tourism Burlington verstrekt veelomvattende 
inlichtingen over Burlington and andere plaatsen 
van bestemming in Ontario. In het centrum 
kunt u souvenirs, kaarten en briefkaarten van 
Burlington en Canada kopen. Tourism Burlington 
verstrekt ook inlichtingen voor groepsreizen, 
vergaderingen, conferenties en het plannen 
van evenementen. U kunt ons vinden op 
Locuststraat 414, onder de parkeergarage, net 
ten noorden van Lakeshore Road.
Telefoon ...........................905.634.5594
Gratis bellen naar: ...............1.877.499.9989
Fax ............................... 905.634.7220
E-mail .............. info@tourismburlington.com
Website ............ www.tourismburlington.com
Facebook ............ Ontdek Burlington Ontario
Twitter ..............................BurlingtonTour
Blog ... discoverburlingtonontario.blogspot.com

Welkom in Burlington
Ontario, Canada

WAT IS ER TE DOEN EN TE BEKIJKEN
Het mooie Burlington ligt aan het Meer van Ontario met als achtergrond de 
majestueuze rotsen van de Niagara Glooiing. Aan onze haven vindt u Discovery 
Landing met een weer observatorium, een restaurant en een vijver voor model 
boten tijdens de zomermaanden; in de winter wordt de vijver een schaatsbaan. 
U kunt dit unieke park tijdens alle seizoenen bekijken via de Live webcam op 
www.burlington.ca

Wij organiseren ook talrijke festivals en evenementen gedurende het jaar inclusief 
het Fine Art & Craft Festival, Road Races, Doors Open, Sound of Music Festival, 
Canada Day, Joseph Brant Day, Children’s Festival, Canada’s Largest Ribfest, Festival 
of Lights en de viering van Oudjaar.

In de binnenstad kunt u heerlijk dineren en unieke winkels bezoeken, waarvan velen een 
spectaculair uitzicht hebben op het meer.

Als u een golf enthousiasteling bent, kunt u in de omgeving genieten van de uitdagende 
en schilderachtige golfbanen. De openbare parken en paden zijn gedurende alle seizoenen 
perfect om te fi etsen, trimmen, en te wandelen. Hierbij behoort ook de wereldberoemde 
Royal Botanical Gardens (RBG) (Koninklijke Botanische Tuinen), heel populair met groepen 
busreizigers, voor zakenbijeenkomsten en bezoekers die een dagje langs komen.

De passie van Burlington voor de kunst blijkt uit een nieuw centrum/theater voor 
uitvoerende kunsten, historische musea en een kunstgalerie van topklasse. Families kunnen 
genieten van een fi nancieel haalbare rit via een toeristische route. U kunt uitstappen om 
plaatselijke attracties te bekijken, zoals de RBG, het havenkwartier, Kunstcentrum, Musea, 
Bronte Creek Provincial Park, en Halton Conservation Area.

U kunt er van op aan dat families, zowel als individuen, zeer tevreden zullen zijn met 
een bezoek aan Burlington, omdat er zoveel leuke,schilderachtige en fi nancieel haalbare 
attracties zijn.

Aantal inwoners: 175.000
Het klimaat van Burlington is over het 
algemeen continentaal met warme, 
benauwde zomers en koude, droge 
winters. Het klimaat is gematigd door de 
nabijheid van het Meer van Ontario; de 
extreme temperaturen worden hierdoor 
tegengehouden. De maandtemperaturen 
variëren van 27 °C in juli (hoogst) tot 
0 °C in januari. Er valt ongeveer 28” 
regen en 51” sneeuw.
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De Waterkant in de binnenstad van Burlington - David Whale

Royal Botanical Gardens - Daniel Banko



DAGREISJES IN BURLINGTON
Kunst en Tuinbouw Bewonderaars 

Ervaar en ontdek de grootste botanische tuin van Canada, de • Royal Botanical Gardens, waar het hele 
jaar door uitstapjes en tentoonstellingen zijn. Ontdek vele hectares met natuurgebieden, wandelpaden, 
spectaculaire velden vol seringen, tulpen, rozen, herfstkleuren en winterpracht.
Eet uw lunch in een van de vele restaurants in de buurt van Burlington, waar o.a. typische theehuisjes • 
en patios aan het water te vinden zijn.
Breng de middag door in • The Burlington Art Centre, met de grootste collectie Canadees hedendaags 
keramiek ter wereld en kunsttentoonstellingen. In de Art Etc. Gift Shop kunt u lokale kunstenaars 
bewonderen en in Canadiana, een serre, en in het café kunt u over het meer uitkijken.

Voorstellingen, enz.. 
The Crossroads Centre•  is trots op een van de mooiste televisie produktie centra in de wereld. Bezoek 
de ultra-moderne uitzendfaciliteiten en prachtige kapel.
De Aldershot Players, Theatre Burlington, Mohawk Dinner Theatre, Tottering Biped • en Drury Lane 
Theatre zijn slechts enkele van de vele producties die het hele jaar door te zien zijn.
Tijdens de zomermaanden kunt u genieten van gratis • Music in the Park concerten, gegeven door 
plaatselijke musici, zoals Burlington’s eigen Teen Tour Band; deze concerten kunt u beluisteren in een 
van de prachtige openlucht lokaties.
Het•  Burlington Performing Arts Centre, Ontario’s eerste stand-alone groene centrum voor uitvoerende 
kunsten met 718 zitplaatsen in het hoofdtheater en 225 zitplaatsen in het studiotheater, een 
atriumruimte en een evenemententerras. Het komt te staan naast het Informatie Centrum voor 
Bezoekers en dichtbij het havenkwartier in de binnenstad van Burlington.

In de buitenlucht  
Breng een dagje door in onze parken en natuurgebieden; • LaSalle Park, Het Havengebied in de 
binnenstad van Burlington, Paletta Lakefront Park & Mansion, Bronte Creek Provincial Park, Kelso, 
Glen Eden, Mountsberg, Crawford Lake, Hilton Falls, Rattlesnake Point en Nemo Natuurgebieden. 
Ontdek sommige van de mooiste landschappen waar ook ter wereld. Wandel, trim, of fi ets op de 
schitterende paden. Geniet van watervallen, meren en beekjes, zwem, fi ets, vis en kijk naar vogels.
Gaat u ten noorden van de stad, dan kunt u een trektocht maken door het Bruce Trail, met een van de • 
meest spectaculaire bio-terreinen, de Niagara Escarpment. (Niagara Glooiing)
Tijdens de wintermaanden kunt u de • trompetvogels zien; men dacht dat ze uitgestorven waren; ze 
zijn pas terug in dit gebied. De zwanen kozen de waterkant van Burlington en LaSalle Park als hun 
winterverblijf; ze trekken ieder jaar van hun broeiplaatsen in Noord Ontario naar Burlington.

Liefhebbers van geschiedenis 
Begin uw dag met een bezoek aan het • Joseph Brant Museum, een model van het huis van Kapitein 
Joseph Brant, waar u de geschiedenis van Burlington, Canadese klederdracht en accessoires kunt 
bekijken.
Wandel door de historische straten van de binnenstad, waar de eerste huizen van Burlington, gebouwd • 
tegen het einde van 19de eeuw, te zien zijn. Een wandeltocht door het centrum van Burlington and 
brochures over de oorlog van 1812 tot 1814 zijn verkrijgbaar in het VVV-kantoor.
Ga door met uw ontdekkingen in het verleden met een bezoek aan de • Ireland House at Oakridge Farm, 
een sprekend historisch museum, gerestoreerd om de vier generaties van de Ireland Familie, die daar 
gewoond hebben, weer te geven.
Ga ten noorden van de stad om • Spruce Lane Farm in het Bronte Creek Provinciale Park te bekijken, 
zowel als het Halton Region Museum en het Streetcar & Electric Railway Museum.
Ga terug in de tijd en volg • Brock’s Walk en leer meer over de oorlog van 1812-14.

Burlington Teen Tour Band in 
The Burlington Performing Arts Centre

Burlington Kunst Centrum - Blimp Pics

“Louise” Landschap meubilair geschonken 
door Apeldoorn, Spencer Smith Park

Ireland Huis

Tyandaga Gemeentelijke Golf links 
- Blimp Pics

APELDOORN, NEDERLAND, DE TWEELINGSTAD VAN BURLINGTON 
Op 6 mei, 2005 tekende de Stad Burlington een contract om offi cieel te paren met Apeldoorn, Nederland. 
Deze “tweeling” relatie concentreert zich op het koesteren van banden met de veteranen gemeenschap 
tussen Apeldoorn en Burlington; jeugd, opleiding en sport door uitwisselingen; en kunst door uitwisseling 
van artiesten, inclusief plaatselijke kunstenaars. Het hoogtepunt van het paren van deze twee steden 
kwam tot stand nadat de steden 10 jaar hadden samengewerkt, gesteund door een organizatie van burgers 
in Burlington, die banden hebben met Apeldoorn en Nederland.



Uniek Winkelen 
Bezoek de binnenstad van Burlington en ontdek de prachtige winkelwijk met een van de • 
bekendste onafhankelijke boekwinkels in Canada, A Different Drummer Books, zowel als 
veel speciaalwinkels met kleding, accessoires en geschenken en talrijke galerijen.
Neem daarna de tijd om te dineren in een van de vele unieke restaurants in de binnenstad • 
en aan de waterkant, of in Village Square op straatjes met hobbelkeien en oud-Engelse 
architectuur.
Tot de winkels in Burlington behoren bekende namens zoals • IKEA, Lee Valley, Mountain 
Equipment Co-op, Marshalls en Costco. Verder zijn er 2 grote overdekte winkelcentra.

Een Golfer’s Paradijs 
Boek een starttijd op een van de negen golfbanen in de stad, zowel als op veel andere • 
prijswinnende banen verspreid in onze landelijke omgeving.
Misschien vindt u mini-golf leuk; er zijn meerdere mini-putt banen in en rond de stad.• 

INTERESSANTE PLEKKEN
Hier zijn wat interessante plekken die u tijdens uw bezoek aan Burlington kunt bekijken.

Burlington Art Centre•  - tentoonstellingen van Canadese kunst en handwerk inclusief ‘s 
wereld’s grootste collectie Canadees hedendaagse keramiek. Art Etc. Gift Shop. Gratis 
Entree.
Bronte Provincial Park•  - gedurende de winter kunt u daar schaatsen, skien en met een 
slede de hellingen afgaan; tijdens de voorjaar en zomer maanden is Spruce Lane Farm 
ideaal om trektochten te maken, te kamperen en zwemmen.
Central Park Labyrinth•  – Ontspan en laat de stress achter u wanneer u door dit uit 
11 circuits bestaande, voor rolstoelen toegankelijke doolhof loopt met hetzelfde 
patroon van het doolhof in de Kathedraal van Chartres in Frankrijk.
Ireland House bij Oakridge Farm•  – een sprekend historisch museum gerestoreerd om 
het boerenleven van vier generaties weer te geven. Rondreisjes, leerzame programmas 
en evenementen.
Joseph Brant Museum•  – model van de hofstede van Joseph Brant, met rondreisjes, 
leerzame programmas en evenementen.
Kerncliff Park•  – voorheen  een steengroeve landgoed op de Niagara Glooiing met 
wandelpaden, majestueus uitzicht op de stad, en nestgebied voor vogels.
LaSalle Park Jachthaven en wandelpaden•  – prachtig uitzicht op het silhouet van 
Hamilton en de Burlington Skyway Brug. U kunt van midden december tot begin maart 
een van de weinige plekken in Ontario bezoeken waar trompetvogels te vinden zijn.
Lowville Park•  - Bronte Creek kronkelt door dit schilderachtige landelijke park met 
veel picknick plaatsen, paden en een oud schoolhuis.
Magnetic Hill•  – een van de enige natuurlijke magnetische heuvels in Canada, te vinden 
in het landelijke gedeelte van King Road.
Mount Nemo•  – Ongerepte steile wanden met bossen bedekt met oud gewas, zeer 
oude ceders en spectaculair uitzicht op het Meer van Ontario en Toronto. Er zijn 5 km. 
wandelpaden.
Paletta Lakefront Park en Mansion•  – U kunt onbegeleid wandelen op de ontdekkingspaden 
op dit landgoed. Het gerestoreerde herenhuis, in een prachtige  omgeving aan het 
water,  kunst en milieu centrum en poppenhuis, wordt gebruikt voor vergaderingen en 
feestmaaltijden.
Performing Arts Centre•  – Werd in 2011 geopend met hoofd- en studiotheaters.
Royal Botanical Gardens•  – een wereldberoemde bezienswaardigheid met duizenden 
meters adembenemende  tuinen en spectaculaire natuur vrijplaatsen. Er is een tuincafe 
en winkel.
Wandeltocht door het centrum van Burlington•  - deze tocht zonder gids start bij het 
VVV-kantoor en neemt u terug in de tijd terwijl u historische woningen, kerken en 
bedrijven bekijkt.
Waterkant Paden•  – Een gebaand pad van 23km langs de prachtige waterkant van 
Burlington. De weg leidt u langs straten omringd door mooie bomen in een upscale 
woonwijk. De ongebaande paden lopen door  parken aan de waterkant met prachtig 
uitzichten op het meer.
De Waterkant in de binnenstad van Burlington•  – ontdek weersveranderingen en de 
avondhemel bij Discovery Landing. Geniet van de Dofasco Waterjet Plaza, zeil met een 
modelboot of schaats op de Rotary Centennial Vijver.

Kelso Milieugebied - Neil Hestor

Paletta Herenhuis - Blimp Pics

LaSalle Park PaviljoenLaSalle Park Paviljoen - Kirk Johnston - Kirk Johnston

LaSalle Jachthaven - Bill Browning



TOERISTISCHE ROUTES 
Geniet op uw gemak van een rustig ritje langs de waterkant of door de landstreken van Burlington. Wij geven u een paar toeristische ritjes. 
Neem contact op met het bezoeker centrum voor meer uitvoerige routes en andere uitstapjes. 

Fantastische ritjes•  – Begin uw avontuur bij de Royal Botanical Gardens, de grootste botanische tuin van Canada. Het langste looppad 
van Canada, Bruce Trail, loopt door de RBG. De volgende halte is de Discovery Landing van Burlington op Lakeshore, waar u een 
waterkant centrum, een nieuwe speelplaats voor kinderen en een waterjet plaza vindt. Tegenover Discovery Landing is het Art Centre 
en Joseph Brant Museum. Als u in oostelijke en noordelijke richting rijdt, komt u bij Bronte Creek, met prachtige gebaande paden, 
kampeerplaatsen, een speelschuur en een groot zwembad (buiten). Verstopt onder de Niagara Glooiing is het Halton Region Museum in 
het hart van de Kelso Conservation Area. Het is de bron van de natuurlijke en culturele achtergrond van Halton.
Oost Lakeshore•  – Vanaf het bezoeker centrum gaat u op Lakeshore Road in oostelijke richting waar u kunt uitstappen bij de waterkant 
parken onderweg naar Sioux Lookout, Paletta Lakefront Park en Burloak Parks. Rij door naar Oakville, waar de boten binnen komen in 
de Bronte & Oakville Havens.
Beach Rit•  – Vanaf het bezoeker centrum rijdt u in westelijke richting op Lakeshore en sla links af bij de Hospital halte bij Beachway 
Park om een ijsje te eten en te wandelen op de promenade bij het kruispunt van de duinen. Sla links af bij Eastport Drive, waar u 
bij het Kanaal de grote vrachtschepen en persoonlijke boten door de hijsbrug kunt bekijken. Wandel door de gebaande paden aan de 
waterkant bij Confederation Park en neem een lekker drankje aan het water.
North Shore (Noordkust)•  – Vanaf het bezoeker centrum rijdt u in westelijke richting op Lakeshore; de naam van de straat verandert en 
wordt Northshore Blvd. De mooie straten met prachtige bomen en enorme huizen zijn zo gelegen dat u langs deze route iets kunt zien 
van de waterkant. Stop bij LaSalle Park en Jachthaven om langs de paden te lopen en naar de zeilboten in de baai te kijken. Ga verder 
op LaSalle Park Road. naar Plains Road en rij dan in westelijke richting naar de Royal Botanical Gardens en door op York Blvd. naar 
Dundurn Kasteel in Hamilton.
Landelijk Burlington•  – Vanaf het bezoeker centrum rijdt u in noordelijke richting op Brant Street tot u bij Cedar Springs Road komt. 
U rijdt dan door het boerenland, vermengd met golfbanen totdat u aan komt bij Britannia Rd. Ga in oostelijke richting op Britannia naar 
Guelph Line en noord naar Lowville waar u kunt genieten van een picknick lunch bij Lowville Park aan de oevers van Bronte Creek.

DE GESCHIEDENIS VAN BURLINGTON
De vele natuurlijke voordelen van dit gebied, langs de waterkant, 
trokken oorspronkelijke bewoners aan tijdens het eind van de 
18de eeuw, ver voor de komst van de eerste blanke kolonisten. 
In 1669 arriveerde de beroemde Franse verkenner Rene Robert 
Cavalier,Sieur de La Salle, waar nu het La Salle Park is.

De Brits schonken in 1784 een groot stuk land aan Kapitein Joseph 
Brant, omdat hij aan de kant van de Brits had gevochten tegen de 
V.S. Oorlog van Onafhankelijkheid. De verkoop van stukken land 
in zijn deel was het begin van het gebied, waardoor Burlington 
geleidelijk ontstond.

Twee bouwwerken dichtbij het huis van Brant, het Joseph Brant 
Museum en het Joseph Brant Ziekenhuis, zijn gedenktekens in zijn 
naam.

De golf van Regeringsgetrouwe (Loyalists) kolonisten in dit gebied, 
dank zij de Amerikaanse Revolutie Oorlog, werd opgevolgd door 
emigratie van de Britse Eilanden en Europa. De hofstedelingen 
moesten wat bomen van hun land verwijderen om de akte 
voor hun land, geschonken door het Kroondomein, te kunnen 
patenteren.  Eikenhout  en pijnbomen waren van 1820 tot 1850 de 
voornaamste export in dit gebied. Tarwe werd de grootste export 
tijdens de Crimese Oorlog, aangezien de europese voorraden 
werden ontwricht. Tegen 1900 had Burlington zich ontwikkeld in 
een rijke landbouwwijk met verschillende soorten boerderijen 
en een geld-opbrengende fruit en groente oogst .

De agrarische periode van onze geschiedenis had activiteiten 
die nu nier meer bestaan. Commerciele conservenfabrieken, het 
oogsten van ijs en mandfabrieken zijn vervangen door  moderne 
concerns en high-tech bedrijven, waardoor een grote toevloed 
van nieuwe bewoners ontstond. Vanaf het bezoek van LaSalle naar 
deze streek meer dan 300 jaar geleden, is Burlington gegroeid 
tot een enorm succesvol stadsgebied met een aantrekkelijke 
levenskwaliteit.

HOE KUNT U 
HIER KOMEN
Burlington ligt naast de 
grootste hoofdwegen, die 
u heel gemakkelijk naar 
Toronto en omgeving, 
Niagara en Kitchener/
Waterloo, en, binnen 
45 minuten naar de drie 
grootste internationale 
luchthavens brengen. 
Go Transit en Via Rail 
verschaffen  treinreizen 
naar Burlington en verder 
door.

Stad Mijlen Kilometers

Buffalo, New York 78 125

Hamilton, Ontario 13 20

Kitchener/Waterloo, 
Ontario 69 110

London, Ontario 91 145

Montreal, Quebec 367 587

Niagara Falls, Ontario 59 95

Ottawa, Ontario 279 444

Syracuse, New York 231 369

Toronto, Ontario 30 48

Windsor, Ontario 204 328

Afstanden naar Burlington

Terwijl u Canada bezoekt, vergeet niet naar Burlington, Ontario te komen. 
Zet Burlington op uw “moet zien” bestemmingen.

U kunt ons gratis bellen voor meer informatie op 1-877-499-9989 of 
bezoek onze website op tourismburlington.com

Joseph Brant Museum - Blimp Pics De Burlington Teen Tour Band
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