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Inleiding
Waar in het verleden de nadruk lag op het buiten houden van de vijand is iedereen nu juist
van harte welkom in het Vestingdriehoekgebied. We zeggen met nadruk gebied want de
Vestingdriehoek is veel meer dan de afzonderlijke locaties. Centraal in het gebied liggen de
oude vestingen Gorinchem, Woudrichem en Zaltbommel, het imposante Slot Loevestein en
Fort Vuren. Met een pontje vaar je van de ene naar de andere hotspot van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
Ook verderop in het gebied liggen prachtige pareltjes verborgen. Zoals Nationaal Park De
Biesbosch, het Geofort, de fruitboomgaarden van West Betuwe, Glasstad Leerdam en
typisch Hollandse kaasboerderijen. Het Vestingdriehoek gebied heeft alles in zich voor een
mooi excursie aanbod.
In dit document vindt u alle informatie om een pakket in de Vestingdriehoek en omgeving
samen te stellen. Wilt u advies op maat? Neem dan contact op met één van de toeristische
organisaties in het gebied. De contactgegevens vindt u op pagina 8.
De genoemde prijzen zijn voor 2020, tenzij anders vermeld.

3

De Vestingdriehoek
Gorinchem
Vesting Gorinchem is de grootste vestingstad met nog complete stadswallen. Op de
vestingwallen kun je een wandeling maken en zie je onderweg de Dalempoort, imposante
kanonnen en molens. Maar het is vooral erg gezellig in het bruisende stadcentrum met de
vele terrassen en mooie winkels.

Woudrichem
Woudrichem is een vestingstad waarover al in het jaar 1000 gesproken wordt. De eerste
huizen werden aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw
gebouwd op een oeverwal. De wal die indringers tegen moest houden omvat nog altijd de
hele vesting, die ongeveer 300 huizen telt. Het is een vesting die erom vraagt ontdekt te
worden.
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Slot Loevestein
In het oer-Hollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen, liet ridder Dirc
Loef van Horne in 1361 zijn kasteel bouwen. Toen ideaal om tol te heffen, tegenwoordig
ideaal voor een dagje uit.

Fort Vuren
Fort Vuren is een fort dat onderdeel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort
ligt in het meest zuidelijkste puntje van de Betuwe en is dus een ideaal startpunt voor een
tocht langs de fruitgaarden. Het fort werd in 1844 gebouwd en het diende ter bescherming
van Gorinchem en om te voorkomen dat de vijand naar het westen trok. Het fort is via een
ophaalbrug te bereiken. Op het fort is de permanente expositie van het WO2 en
Vliegeniersmuseum te bewonderen.

5

Zaltbommel
Zaltbommel is een gezellig vestingstadje aan de Waal met veel bezienswaardigheden en
activiteiten. Veel mensen kennen het stadje van de stompe-toren-zonder-spits. Al van verre
zie je die 'toren van Bi-Ba-Bommel'. Vanaf de mooie Waalbrug zie je ook de kleine bewoonde
watertoren en de stadswallen. Daarachter ligt het oude en ommuurde deel van het stadje
Zaltbommel. De geschiedenis is er overal voelbaar.
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Passagiersschepen
Steiger Gorinchem
De steiger voor cruise- en
hospitaalschepen is in de 2de voorhaven
van Gorinchem. In het verlengde van de
steiger van veerdienst Riveer. Het terrein
heet Buiten de Waterpoort. Deze locatie
ligt direct tegen de historische vesting van
Gorinchem, op loopafstand van gezellige
horeca, winkels en de fraaie historische
binnenstad. Deze locatie is ook een prima
uitvalsbasis voor een bezoek aan de regio.
Riveer brengt de bezoekers gemakkelijk
naar de locaties voor een bezoek aan de
regio.

Geschikt voor alle
riviercruiseschepen

Maassteiger Woudrichem
De maassteiger ligt vrijwel tegen de
stadswal van Woudrichem aan. De steiger
is geschikt voor kleinere
riviercruiseschepen. De historische vesting
is op loopafstand. Ook vanaf deze locatie
brengt Riveer de bezoekers gemakkelijk
naar locaties in de regio.

Geschikt voor riviercruiseschepen
tot 110 meter

Steiger Zaltbommel
De steiger voor cruise- en
hospitaalschepen is in de stadshaven van
Zaltbommel. Op loopafstand van de
prachtige historische vestingstad, gezellige
winkels en bruisende horeca.

Geschikt voor riviercruiseschepen
tot 115 meter

Voorzieningen:
- walstroom
- drinkwater
Contactgegevens:
Lingehaven
Eind 5
4201 CP Gorinchem
T: +31 183 659 314
E: lingehaven@gorinchem.nl
www.lingehavengorinchem.nl

Contactgegevens:
Stadshaven Woudrichem
Stadshaven 4
4285 AZ Woudrichem
T: +31 610 866 881
E: havenwchem@gmail.com
www.stadshaven-woudrichem.nl

Voorzieningen:
- walstroom
Contactgegevens:
Stadshaven Zaltbommel
Havendijk 2
5301 HG Zaltbommel
T: +31 183 659 314
E: havenmeester@jachthavenzaltbommel.nl
www.jachthavenzaltbommel.nl
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Busparkeerplaatsen
Locatie
Gorinchem
Gorinchem
Woudrichem
Fort Vuren
Slot Loevestein
Zaltbommel

Opstapplaats
Kanselpoortweg (touringcar)
Buiten de Waterpoort (kleine busjes)
Schapendam
Waaldijk voor het fort (keren niet mogelijk)
Bij de vesting
Veerweg

Afstand (wandelminuten)
10 minuten
1 minuut
10 minuten
2 minuten
1 minuut
1 minuut

Toeristische organisaties
 VVV Gorinchem
Adres:
Groenmarkt 8
4201 EE Gorinchem
Telefoon:
(+31) 0183 631 525
E-mail:
vvv@mooigorinchem.nl
Fietsverhuur, tandemverhuur, e-scooterverhuur, samenstellen arrangementen
 VVV Altena Biesbosch
Postadres:
Kerkstraat 7
4285 BA Woudrichem
Telefoon:
(+31) 624 148 485
E-mail:
info@biesboschlinie.com
 TRIP Zaltbommel
Adres:
Markt 10
5301 AL Zaltbommel
Telefoon:
(+31) 418 648 774
E-mail:
info@tripbommelerwaard.nl
 Tourist Information Office Leerdamglasstad.nl
Adres:
Kerkstraat 55
4141 AV Leerdam
Telefoon:
(+31) 345 228533
E-mail:
info@leerdamglasstad.nl
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Vervoersmiddelen

Veerdienst en watertaxi Riveer
De leukste manier om de Vestingdriehoek te
ontdekken is via het water. De schepen van
Riveer verbinden onder andere Gorinchem,
Woudrichem, Slot Loevestein, Fort Vuren,
Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld. Riveer
vervoert over het water van Zaltbommel tot de
Biesbosch. In Gorinchem meert Riveer af naast de
steiger voor riviercruise. Ook is de watertaxi
inzetbaar voor vervoer op maat.

Vooraf reserveren
Groepskorting > 50 pers.
Prijzen op aanvraag

Veerdienst Boven ‘t Gat
“Heen motte betalen en weer weer.” De
Brabantse roots zijn duidelijk als je in
Woudrichem aan boord stapt van het charmante
voetveer. In slechts enkele minuten maak je de
oversteek naar Gelderland, vanwaar je in een
korte wandeling door het betoverend mooie
Munnikenland naar Slot Loevestein wandelt.
Onderweg tref je vast wilde grazers; Rode Geuzen
en Konikpaarden die in dit gebied leven. Het
voetveer vaart wanneer Slot Loevestein open is.

Vooraf reserveren
Prijzen op aanvraag
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Contactgegevens:
Riveer
Eind 5
4201 CP Gorinchem
T: +31 183 659 314
E: info@riveer.nl
www.riveer.nl

Contactgegevens:
Veerdienst Boven ‘t Gat
Weth. Kuijpersstraat 23
4285 XL Woudrichem
T: +31 614 045 374
E: voorzitter@voetveerwoudrichem.nl
www.voetveerwoudrichem.nl

Fietsverhuur
Juijn Fietsbeleving BV
Juijn Fietsbeleving is dé verhuurder van fietsen
voor grotere groepen. De fietsen worden op
locatie geleverd, tot aantallen van 200 stuks.
Zowel met als zonder ondersteuning (E-bike).
Daarnaast hebben zij valhelmen te huur. De
mogelijkheid bestaat ook om de fietsen op
verschillende plaatsen te leveren en op te halen.

Vooraf reserveren
Prijzen op aanvraag

Contactgegevens:
Burg v Randwijckstraat 10
5328 AT Rossum
T: +31 418 663 456
E: verhuur@juijn.nl
www.juijn.nl

Busmaatschappijen
Taxi Haars
Taxi Haars beschikt over 200 8-persoonsbussen
en 5 19-persoonsbussen. Daarnaast werken ze
samen met een touringcarbedrijf waarbij zij de
regie houden. Hun gemêleerde
chauffeursbestand kent vele nationaliteiten en
talen. Ook kennen zijn de streek goed, waarbij ze
als (ondersteunende) gids op kunnen treden. Taxi
Haars heeft ervaring met het vervoer voor de
cruisemarkt.

Vooraf reserveren
Prijzen op aanvraag

Vervoersbedrijf Juijn (Taxi & Touringcar)
Vervoersbedrijf Juijn beschikt over een zeer
modern wagenpark. Alle voertuigen zijn Euro 6 en
hebben de volgende indeling, taxi van 4 tot 8
personen, touringcars van 22 tot 88 personen.
Daarnaast zijn de chauffeurs geografische goed
onderlegd en vakbekwaam. Deze vervoerder
heeft al vele jaren ervaring met de cruisemarkt en
weet als geen ander dat kwaliteit hoog in het
vaandel staat. In het bezit van het certificaat ISO
9001 en ISO 14001 milieu certificaat.

Vooraf reserveren
Prijzen op aanvraag
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Contactgegevens:
Taxi Haars
Boezem 9
4206 CA Gorinchem
T: +31 882 345 599
E: info@haarsgroep.nl
www.haarsgroep.nl

Contactgegevens:
Valeton 31
5301 LW Zaltbommel
T: +31 418 661 283
E: juijn@juijn.nl
www.juijn.nl

KRAS Touringcars
KRAS Touringcars beschikt over een modern
wagenpark met daarin uiterst comfortabele
touringcars variërend in grootte van 15, 34, 43,
49, 53, 55, 61 tot 75 personen. De touringcars
beschikken over alle moderne gemakken en
worden bestuurd door vriendelijke en
behulpzame chauffeurs die uiteraard over alle
benodigde vaardigheden en kwalificaties
beschikken. Zij zijn onderweg zowel uw chauffeur
als reisleider en gastheer.

Vooraf reserveren
Prijzen op aanvraag

Krol Reizen
Krol Reizen is een modern en hecht familiebedrijf,
actief vanuit de Betuwe, Tiel, Geldermalsen en
Culemborg. Wij bieden 24/7 vervoersoplossingen
voor zowel particuliere als zakelijke klanten. U
kunt bij ons terecht voor groepsvervoer vanaf 9
personen en touringcarvervoer. Bij dit laatste
kunt u denken aan touringcarverhuur, maar wij
kunnen ook complete dagtochten of meerdaagse
reizen voor u verzorgen.

Vooraf reserveren
Prijzen op aanvraag
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Contactgegevens:
KRAS Touringcars
Bernseweg 22a
5324 JW Ammerzoden
T: +31 735 999 599
E: info@krasbus.nl
www.krasbus.nl

Contactgegevens:
KRAS Touringcars
Bernseweg 22a
5324 JW Ammerzoden
T: +31 735 999 599
E: info@krasbus.nl
www.krasbus.nl

Musea, kastelen en forten
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 85 kilometer lange linie met 45 forten, 6 vestingen en
2 kastelen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland en
genomineerd voor Unesco Werelderfgoed. Het Vestingdriehoekgebied is hét gebied om de
Hollandse Waterlinie te beleven en laat veel zien van de historische en iconische waarden.

Hendrick Hamel Museum
In het Hendrick Hamel Museum kun je
uitgebreid kennismaken met de zeventiendeeeuwse zeeheld en de wereld waarin hij leefde.
Hamel is uniek doordat hij na zijn schipbreuk
een dagboek bijhield over zijn verblijf in Korea.
Het Hendrick Hamel Museum is gevestigd in het
Hamelhuis, dat gebouwd is op de geboortegrond
van Hamel. Het historisch verhaal van deze
Gorcumse zeeheld komt hier op een spannende
manier tot leven. Hoewel het huis recent
gebouwd is, is het volledig gebouwd volgens de
bouwprincipes van de 17e eeuw. Achter het
museum ligt een prachtige Koreaanse tuin.
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Entree: € 4,50 p.p.
Gids: € 30,- (max. 25
personen per gids)
Duur rondleiding: 2 à 2,5
uur
Contactgegevens:
Kortendijk 67
4201 KS Gorinchem
T: +31 183 200 100
E: info@hendrickhamelmuseum.nl
www.hendrickhamelmuseum.nl

Gorcums museum
Het Gorcums Museum is het stedelijk museum
van de stad Gorinchem. Het bezit een collectie
over de geschiedenis van de stad en een
verzameling moderne kunst. Ook zijn werken
van diverse zeventiende-eeuwse schilders uit
Gorinchem te zien. Hier worden typisch
Gorcums verhalen verteld; over de Martelaren
van Gorcum, Hugo de Groot en Gorcumse
schilders uit de Gouden eeuw.
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Entree € 2,50
Gids: € 35 max 15 per.
Duur rondleiding: 1 uur

Contactgegevens:
Grote markt 17
4201 EB Gorinchem
T: +31 183 632 821
E: gorcumsmuseum@gorinchem.nl
www.gorcumsmuseum.nl

Visserijmuseum Woudrichem
Woudrichem was lang één van de
belangrijkste vissersplaatsen, vooral voor de
zalmvisserij. Het Visserij- en Cultuurhistorisch
Museum is een initiatief van een groep
enthousiaste inwoners van Woudrichem.
Zij begonnen met het verzamelen van
historisch materiaal over de riviervisserij. In
enkele jaren was er genoeg materiaal
bijeengebracht voor een museum.
Daarnaast kun je een rondvaart doen.
Aanmeren kan bij de steiger bij de splitsing
Waal/Merwede/afgedamde Maas.

Entree: € 3
Gids:
Rondleiding € 15
Stadswandeling per
groep
€ 40 max 10 personen.
Duur rondleiding: 3 uur
Contactgegevens:
Kerkstraat 41
4285 BA Woudrichem
T: +31 183 303336
E: info@visserijmuseumwoudrichem.nl
www.visserijmuseumwoudrichem.nl

Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Woudrichem

14

WO2 & Vliegeniersmuseum
Dit museum is ondergebracht in Fort Vuren.
Het vertelt het verhaal van de
luchtgevechten uit de Tweede Wereldoorlog
aan de hand van persoonlijke verhalen. Er
zijn onderdelen van vliegtuigen
tentoongesteld die in de Tweede
Wereldoorlog zijn gecrasht. Het museum
belicht ook andere aspecten van de Tweede
Wereldoorlog.
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Entree: op aanvraag
Gids: op aanvraag
Duur rondleiding: 45
minuten
Contactgegevens:
Waaldijk 29
4214 LB Vuren
E: secretaris@egvl.nl
www.egvl.nl

Slot Loevestein
Bezoek zelfstandig of samen met een gids
het kasteel en ontdek al haar verhalen. De
rijke geschiedenis van Slot Loevestein
beslaat zo’n 650 jaar en is in te delen in
drie periodes: de middeleeuwen, de
staatsgevangenis en de Hollandse
Waterlinie. De meest markante
gebeurtenis in de geschiedenis van het slot
is ongetwijfeld de bijzondere ontsnapping
van Hugo de Groot.

Entree: Volwassenen € 14
Kind € 9,50
> 25 bezoekers € 13 en € 8,50
Gids: op aanvraag
Duur rondleiding: 1 uur
Duitstalig op aanvraag
Contactgegevens:
Loevestein 1
5307 TG Poederoijen
T: +31 183 447 171
E: sales@slotloevestein.nl
www.slotloevestein.nl
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Slot Loevestein
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Kasteel Ammersoyen
Bezoek kasteel Ammersoyen zelfstandig of
met een gids. Het kasteel heeft vier torens en
is omgeven door een slotgracht. Door de
eeuwen heen had het kasteel diverse functies.
Van klooster tot fabriek. Nu is het kasteel in
oude luister hersteld en waan je je weer terug
in de middeleeuwen!

Entree:
>18 jaar € 9,50
4-18 jaar € 5,25
Groep > 20 pers: € 8 en €
4,20
Gids: € 75
Duur: ruim 1 uur
Contactgegevens:
Kasteellaan 1
5324 JR Ammerzoden
T: +31 735 949 582
E:
www.glk.nl/ammersoyen
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer en stap bij Slot
Loevestein op de bus naar Kasteel Ammersoyen
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Biesbosch Museum Eiland
De Biesbosch is ontstaan na de St. Elisabethsvloed van
1421. Het Biesbosch Museum toont hoe bepalend de
mens vanaf die periode tot heden is geweest voor het
uiterlijk van de Biesbosch. Het museum ligt in het hart
van zoetwatergetijdengebied de Biesbosch en is de
uitgelezen plek om kennis te maken met verleden,
heden en toekomst van het Nationale Park. In een
buitenmaquette van 30 bij 30 meter wordt hoog en
laag water nagebootst en zo het belang van het gebied
voor de waterveiligheid getoond.
Griendencomplex de Pannekoek (een griend is een
akker met wilgen), direct naast het Biesbosch
MuseumEiland, is het buitenmuseum van de
Biesbosch.
Het gebouw heeft een gratis toegankelijk
bezoekerscentrum en restaurant met een aan het
water gelegen terras. Het Biesbosch MuseumEiland is
in combinatie met een rondvaart per fluisterboot te
bezoeken. Het is tevens één van de Brabantse
Natuurpoorten en een prima uitvalsbasis voor wandelen fietsroutes.
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Kosten:
Groepen:
€ 7,- (incl.
rondvaart
€ 13,50)
Individueel:
€ 8,50 (incl.
rondvaart €
16,50)
Duur van het
bezoek:
museum: 1,5
uur
rondvaart:
1,5 uur
Contactgegevens:
Hilweg 2
4251 MT Werkendam
T: +31 183 504 009
E:
info@biesboschmuseumeiland.n
l
www.biesboschmuseumeiland.n
l

Nationaal Glasmuseum & Glasblazerij Leerdam
Het Nationaal Glasmuseum en de eigen
glasblazerij laten zien waar de stad Leerdam de
term ‘glasstad’ aan verdient. Het museum toont
een gigantische rijkdom aan glas dat in de
Leerdamse glasfabriek werd gemaakt en
hedendaags glas. In een historische houtloods in
het centrum van Leerdam wordt nog dagelijks het
ambacht van glasblazen levend gehouden: van
heet vloeibaar glas maken de glasblazers de
meest uiteenlopende kunst-, decoratie- en
designobjecten.
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Entree: Zowel
glasblazerij als
glasmuseum; op
aanvraag. Ook is
er een
combiticket
mogelijk of een
rondleiding met
een gids.
Duur van
rondleiding: 60
min.
Contactgegevens:
Lingedijk 28-30
4142 LD Leerdam
T: +31 345 612 714
E: info@nationaalglasmuseum.nl
www.nationaalglasmuseum.nl

Maarten van Rossumhuis
Museum Stadskasteel Zaltbommel is een
monumentaal pand in de binnenstad van
Zaltbommel. Het huis staat bekend als het
Maarten van Rossemhuis, vernoemd naar de
bouwer van het stadskasteeltje, de
legendarische Gelderse veldheer Maarten van
Rossem (ca. 1490 – 1555). Het huis is omstreeks
1535 gebouwd.

Entree:
Volwassenen €
6,50
Kinderen 4 t/m
15 jaar € 3,50
Gids: € 25
Duur: 1-1,5 uur
Contactgegevens:
Nonnenstraat 5 - 7
5301 BE Zaltbommel
T: +31 418 512 617
E: info@stadskasteelzaltbommel.nl
www.stadskasteelzaltbommel.nl
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer en stap bij Slot
Loevestein op de bus naar het Maarten van Rossumhuis
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Wijn- en portproeverijen in La Caponnière
Proeflokaal La Caponnière is een
ontmoetingsplek aan de vestingwal, gelegen
in een oude bomvrije geschutsplaats uit
1893 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Binnen de veilige muren van dit monument
snorren de houtkachels worden de
heerlijkste wijnen en delicatessen
geserveerd. Ook is het mogelijk om een
proeverij te combineren met een wandeling
over de vesting.
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Kosten:
Op aanvraag, vooraf
reserveren.
Duur:
2 uur
Contactgegevens:
Kanselpoortweg 1
4201 HH Gorinchem
T: +31 650 685 200
E: ronald@caponniere.nl
www.caponniere.nl

GeoFort
Kom naar het interactieve forteiland waar alles
draait om de aarde. Ontdek hoe het zit met
nieuwe energiebronnen, big data en
klimaatveranderingen. Leer over fake maps,
satellieten en smartphones. In de
GeoExperiene ga je binnen en buiten het
experiment aan. Je raakt gedesoriënteerd in de
donkere ondergrondse gang. Je wordt
uitgedaagd in het doolhof en raakt
gefascineerd door de speurtochten en het
schat zoeken. Kinderen kunnen speuren in de
Vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer. Na
een dagje GeoFort weet je hoe een zalm de
weg vindt, waarom de noordpool verschuift en
nog veel meer. Het is uitdagend voor jong en
oud.
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Entree GeoExperience:
>12 jaar € 12,50
4 t/m 12 jaar € 11,00

Contactgegevens:
Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen
T: +31 0345 630 480
E: info@geofort.nl
www.geofort.nl

Fort Giessen
Entree:
Fort Giessen is gebouwd tussen 1878 en 1881
op aanvraag
ten zuidwesten van het dorp Giessen. Het fort
moest een directe aanval op de vesting
Woudrichem voorkomen en hield met zijn
geschut de zuidelijke Maasdijk onder vuur. Na
Contactgegevens:
de Eerste Wereldoorlog werd de
Giessensesteeg 2
hoofdverdedigingslijn in het Land van Altena
4283 HP Giessen
verlegd. Defensie vond dit voor de inundaties
T: + 31 411 622 775
liggende fort niet meer functioneel. Daarom
werd het in 1926 als vestingwerk opgeheven. In E: info@brabantslandschap.nl
www.brabantslandschap.nl
het fort is o.a. een expositie te zien over de
Eerste Wereldoorlog. Het fort is op aanvraag
geopend.
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer en stap bij
Woudrichem op de bus naar Fort Giessen
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Stadswandelingen en torenklimmen
In de vestingsteden is het mogelijk om onder leiding van een gids de stad te verkennen. De
kerktorens in steden zijn te beklimmen en geven een mooi uitzicht over het gebied. Ook in de
natuurgebieden zijn diverse wandelpaden, zoals het klompenpad en de Liniepaden.

Stadswandeling en bezoek molen Gorinchem
De gids leidt je rond langs de mooiste plekjes van
Gorinchem. Onderweg breng je een bezoek aan
Molen de Hoop. Vanuit de Molen heb je een
prachtig overzicht over de vesting en het
rivierenlandschap.

Kosten:
op aanvraag (max. 20
pers. per gids)
Duur: 2 uur

Contactgegevens:
VVV Zuid-Holland Zuid
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
T: +31 078-6322422
E: res@vvvzhz.nl
www.vvvzhz.nl
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Kunstrondje Zaltbommel
Entree: Gratis
Bezoek de galeries, ateliers en het museum van Duur rondleiding:
Zaltbommel, vestingstad aan de Waal, allemaal Op eigen
op loopafstand van elkaar.
gelegenheid
Stel zelf je wandeling door de sfeervolle kern
van Zaltbommel samen en neem een kijkje in de
Contactgegevens:
keuken van de kunstenaars. Elke 1ste zondag
van de maand van 13.00 tot 17.00 te bezoeken. Nonnenstraat 18
5301 BJ Zaltbommel
De folder met informatie over deelnemers en
E: kunstrondjezaltbommel@gmail.com
plattegrond is op vele plaatsen in en om
Zaltbommel te verkrijgen, o.a. bij het TRIP op de
markt en de deelnemers.
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Slot Loevestein
en stap op de bus naar Zaltbommel stad.
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Stadswandeling Leerdam
Ontdek de geschiedenis van de Glasstad. Hoe
ontwikkelde deze vestingstad zich eigenlijk naar dé
Glasstad? Daarnaast leidt de gids je langs bijzondere
locaties en bezienswaardigheden. Zoals de molen
Ter Leede.
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Entree: tot 15 pers.
€ 4,50 p.p.
Gids: € 65 max 20
pers.
Duur rondleiding: 1
uur
Contactgegevens:
Kerkstraat 55
4141 AV Leerdam
T: +31 345 228533
E: info@leerdamglasstad.nl
www.leerdamglasstad.nl

Hofje van mevrouw Van Aerden
Kom naar dit unieke vrouwenhofje in het centrum
van Leerdam. Nog steeds worden de huisjes alleen
door vrouwen bewoond. De combinatie van 18eeeuwse Hollandse degelijkheid, Franse elegantie en
een tikje Rococo maakt het Hofje van mevrouw Van
Aerden uniek. Naast de prachtige binnen- en
buitentuin beschikt het Hofje over een zeer unieke
collectie schilderijen van 17e -eeuwse Hollandse
meesters in de Regentenkamer.
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Entree: € 7,50 p.p.
Gids: € 6,50 p.p. (vanaf
10 pers.) – max. 20 pers.
Duur rondleiding:
1 uur
Contactgegevens:
Kerkstraat 67
4141 AV Leerdam
T: +31 345 614019
E: info@hofjevanaerden.nl
www.hofjevanaerden.nl

Vestingwandeling Gorinchem
De gids voert je langs de belangrijkste militaire
gebouwen die bij de vesting hoorden en over het
meest interessante deel van de vestingwal. Je komt
meer te weten over de gebouwen, de vestingwerken
en de militaire geschiedenis van Gorinchem. De gids
laat daarbij ook diverse oude platen zien.
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Rondleiding met gids:
€ 25 (tot 5 pers.), daarna
€ 5 p.p. (max 20 pers. per
gids)
Duur rondleiding:
1,5 uur
Contactgegevens:
Groenmarkt 8
4201 EE Gorinchem
T: +31 183 631 525
E: info@mooigorinchem.nl
www.mooigorinchem.nl

Stadswandeling Zaltbommel stad
Een stadswandeling door de oude vestiging
van Zaltbommel is voor iedereen van elke
leeftijd leuk en educatief. Je loopt langs de
oude stadswallen en de beroemde
Bommelse Toren van de Sint Maartenskerk.

Entree: € 30 (tot 10 personen),
daarna € 3 p.p.
Gids: max 20 personen
Duur rondleiding: 1,5 uur

Contactgegevens:
Ruiterstraat 5
5301 ED Zaltbommel
T: +31 418 511822
E: stadsgidsenzaltbommel@upcmail.nl
www.stadsgidsenzaltbommel.nl
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Stadswandeling en torenklimmen
Entree:
Woudrichem
Op aanvraag
Stichting Stadsgidsengilde Woudrichem
verzorgt rondleidingen door de vesting
Woudrichem, die door de invulling van de
gidsen altijd een persoonlijke getint thema
Contactgegevens:
hebben, maar verhalen altijd over het heden
Kuijpersstraat 23
en verleden van de vesting en haar bewoners.
4285 XL Woudrichem
Het is mogelijk om tijdens een rondleiding de
T: +31 620 402 586/ +31 653 885 013
toren te beklimmen, een bezoek te brengen
E: gidsengilde@gmail.com
aan het Visserijmuseum en de molen te
www.gidsenwoudrichem.nl
bezichtigen.
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Woudrichem
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Torenklimmen Gorinchem
Na het beklimmen van 256 natuurstenen treden ben
je boven en wacht je een prachtig uitzicht over
Gorinchem en omstreken. Op heldere dagen kun je
zelfs de Dom in Utrecht zien!

Entree incl. gids: € 5 p.p.
max 15 per.
8 tot 12 jaar € 3,50
Duur rondleiding: 1,5
uur
Contactgegevens:
Groenmarkt 8
4201 EE Gorinchem
T: +31 183 631525
E: info@mooigorinchem.nl
www.mooigorinchem.nl
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Torenklimmen Zaltbommel
Entree incl. gids: op aanvraag
Als u de middeleeuwse Sint-Maartenskerk
Duur rondleiding: 1,5 uur
binnenloopt wordt u overrompeld door het
imposante gebouw. De kerk komt uit de
Middeleeuwen en is de grootste locatie van
Zaltbommel en omgeving. Ervaren
Contactgegevens:
torengidsen brengen u via de uurwerkzaal
en de klokkenstoel, waar de drie luidklokken Nieuwstraat 2
5301 EW Zaltbommel
hangen, naar de 5e trans. Na een
beklimming van 281 treden staat u 62 meter T: +31 615 340 128/+31 418 726 807
E: info@maartenskerk.nl
hoog. Vanaf deze hoogte heeft u een
www.maartenskerk.nl
adembenemend uitzicht over de stad
Zaltbommel en de regio.
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer en stap bij Slot
Loevestein op de bus naar Zaltbommel stad
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Kaasboerderijen, kaasproeverijen en klompen
Nederland produceert jaarlijks 650 miljoen kilo kaas. Tweederde daarvan wordt geëxporteerd,
waarmee Nederland de grootste kaasexporteur ter wereld is. Nederlanders eten jaarlijks
gemiddeld 14,3 kilo kaas per persoon. Geen wonder dat Nederland wereldwijd bekend staat
als het land van de kaaskoppen. In het Vestingdriehoekgebied zijn diverse kaasboerderijen
gevestigd. Naast kaas zijn de houten klompen ook een typisch Nederlands product. De
ambachtelijke klompenmakerij is het bezoek meer dan waard!

Kaasboerderij aan de Linge
De kaas gemaakt op Kaasboerderij aan de Linge is échte
Boerenkaas. Deze wordt op ambachtelijke wijze
gemaakt van de melk die afkomstig is van eigen koeien.
Deze koeien mogen zoveel mogelijk buiten grazen.
Hierdoor heeft de Boerenkaas een heerlijke
streekgebonden smaak. Het belangrijkste verschil tussen
Boerenkaas en alle andere Goudse kaas is de grondstof,
de melk. Deze wordt niet verhit, waardoor alle smaken
bewaard blijven. De Boerenkaas van deze kaasboerderij
heeft daardoor een volle en romige smaak. Doordat de
melk niet wordt verhit gedurende het productieproces,
blijven alle delicate smaken bewaard. Bezoekers krijgen
een rondleiding op de boerderij, in de kaasmakerij en in
de kaasopslag.

33

Kosten:
Kosten incl. gids: <20
pers. €10,- p.p. Daarna
€5,- p.p. (max. 50
pers.)
Duur rondleiding: 1 à
1,5 uur.
Contactgegevens:
Spijkse Kweldijk 37b
4212 CZ Spijk
T: +31 657 633 512
E: info@kaasaandelinge.nl
www.kaasaandelinge.nl

Kaasboerderij Noorderlicht
Om biologisch-dynamische kaas van
topkwaliteit te maken moet alles kloppen:
het beste voer op basis van kruidige
weilanden, goede en goed verzorgde koeien
en het vakmanschap om van de rauwe melk
een smakelijke kaas te maken. Noorderlicht
beschikt al jaren over deze zaken en is
uitgerust met de modernste apparatuur om
de inmiddels befaamde Wilde Weide kaas te
maken. Bezoekers kunnen de boerderij
bezichtigen, de kazen in de opslag bekijken,
proeven en kopen. Is er tijd over en laat het
weer het toe dan is het mogelijk om een
kijkje te nemen op de boerderij en in het
grasland.
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Kosten incl. gids:
< 25 personen € 10 p.p.,
daarna € 5 p.p. (max. 50)
Duur rondleiding: 1,5 uur

Contactgegevens:
Gorissenweg 1
4225 ST Noordeloos
T: +31 183 511 379
E: mariaenkees@hetnet.nl
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl

Kaasproeverij in oud Patriciërshuis
“Dit is in Bethlehem” is een prachtig
patriciërshuis in de Gorcumse Vesting. Geniet van
alle mooie elementen die in de gevel van dit pand
te zien zijn. Ook binnen in het pand is de
bouwstijl van de 17e eeuw bewaard gebleven. Na
het bezoek aan dit pand geniet u twee deuren
verderop van de lekkerste kazen van de
Alexanderhoeve. Een stuk van de overheerlijke
kaas mee naar huis nemen? Alles wordt
luchtdicht voor u verpakt.
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Kosten: op aanvraag

Contactgegevens:
Gasthuisstraat 29
4201 JN Gorinchem
T: +31 183 795 038
E: binnenstad@alexanderhoevekaas.nl
www.alexanderhoevekaas.nl

Leerdammer kaasproeverij
Wie Leerdam zegt, zegt Leerdammer kaas!
Ontdek de unieke smaak van Leerdammer
in het proeflokaal.
Tijdens de Leerdammer Kaasproeverij
maak je kennis met zes verschillende
soorten kazen, waaronder de Leerdammer
kazen. Daarbij krijg je een uitgebreide
uitleg over de producten en historie. Dit
alles wordt geserveerd met twee heerlijke
streekdranken.

Entree: € 14,50 max. 24 pers.
€ 12,50 p.p. vanaf 10 pers.
Duur rondleiding: +/- 75 min

Contactgegevens:
Kerkstraat 55
4141 AV Leerdam
T: +31 345 228533
E: info@leerdamglasstad
Www.leerdamglasstad.nl
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Ambachtelijke klompenmakerij
In deze klompenmakerij is te zien hoe de
Nederlandse houten klompen op
ambachtelijke wijze gemaakt worden.
Daarnaast is het mogelijk om het gebied
rond de klompenmakerij te verkennen met
een treintje.

Entree:
€ 7- € 9 p.p.
Treintje € 5,- p.p.
Lunch € 11,50 p.p.
Duur rondleiding:
2 uur
Incl. trein of lunch: 3 uur
Contactgegevens:
Ambachtelijke klompenmakerij den Dekker
Korn 28
4271 BP Dussen
T: +31 416 690 080
E: info@klompenmakerijdendekker.nl
www.klompenmakerijdendekker.nl
www.hankomotief.nl
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer en stap in Sleeuwijk op
de bus naar de klompenmakerij.
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Kaasboerderij & melkveehouderij De
Buitenhoeve
Tijdens een rondleiding over het
melkveebedrijf met 65 melkkoeien kan men
een kijkje nemen in de stal en bij de
melkrobot. Vervolgens neemt de
boerenfamilie deelnemers mee naar de
kaasmakerij, zuivelmakerij, kaasopslag en
pekelruimte. Inclusief een proeverij bestaande
uit verschillende zuivelproducten en kazen.
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Entree/prijzen:
Rondleiding/proeverij
€12,50 p.p
Duur: 2 - 2,5 uur

Contactgegevens:
Kaasboerderij de Buitenhoeve
Kirsten de Jongh
Buitenweg 65
4175AR Haaften
T: 06-50934450
E:
kaasboerderijdebuitenhoeve@gmail.com
www.kaasboerderijdebuitenhoeve.nl

Agrotoerisme
De Vestingdriehoek en omgeving is een innovatieve regio. In dit gebied is een grote diversiteit
aan agrarische bedrijven te vinden. Deze bedrijven openen graag hun deuren om een “kijkje
in de keuken” te bieden.

Hoppies/ Champignonkwekerijen de
Hopwaag
Wij verwelkomen u graag voor een
rondleiding door onze champignonkwekerij,
waar u kennis maakt met de teelt van de witte
champignon, van beginstadium tot aan de
oogst.
Indrukwekkend en leerzaam, zijn veel
gehoorde reacties. Na afloop van deze tour
staat er in het educatieve centrum van
Hoppies een heerlijk champignonhapje voor u
klaar. Daarnaast bieden wij u de gelegenheid
om een buitenactiviteit bij Hoppies te gaan
doen. Hier vindt u o.a een blotevoeten pad,
18 holes midgetgolfbaan, dierenweide, een
ruim terras met gezonde horeca en voor de
kids volop speelplezier.
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Entree: Hoppies activiteiten
+ rondleiding met
champignon hapje à 11,50
p.p.
Lunch buffet 1,5 uur incl
koffie/thee, vruchtensapje,
melk à 17,50 p.p.
Duur rondleiding:
+/- 30 -45 min
Contactgegevens:
Zandweg 17
5324 JN, Ammerzoden
T: +31 627 137 354
E: info@hoppies.nl
www.hoppies.nl

Kersenboomgaard
Nederland staat aan de top op het gebied van landen tuinbouw. In de maanden juni en juli zijn de kersen
rijp en word je in een treintje door de boomgaard
rondgeleid waarbij je alle ins en outs te horen krijgt
over de kersen. Uiteraard kunnen de kersen geproefd
worden. De excursie is uit te breiden met koffie/thee
met wat lekkers, proeven van de heerlijke eigen
fruitsappen of een ijsje gemaakt van eigen vruchten
en fruit. Bij de boomgaard is ruim plaats voor bussen.

Kosten:
rondleiding € 3 p.p.
drinken en ijs op
aanvraag
Duur: 1 uur

Alleen te boeken voor
de maanden juni en juli
Contactgegevens
Schans 5a
4251 PT Werkendam
T: +31 626 714 889
E: peter@oostveenfruit.nl
www.oostveenfruit.nl
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Sleeuwijk en
neem daar de hankomotief naar de kersenboomgaard. (www.hankomotief.nl, vooraf
reserveren)
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Slakkenkwekerij
Entree: € 14,50 p.p.
Tijdens een proeverij op locatie leer je álles
Gids: minimaal 15
over slakken. Van voortplanting en voeding
personen.
tot de winterslaap.
Duur rondleiding: 1.5 uur
Ook het kweekproces van Slow Escargots
komt aan bod. Daarnaast vertelt eigenaar
Lennart ter Hall ook hoe hij jaren geleden de Contactgegevens:
Beemstraat 26
kwekerij begon. Hoe hij zijn baan opzegde,
5313 AN Nieuwaal
naar het platteland trok en zijn droom
T: +31 6 22503586
werkelijkheid maakte. Inmiddels is zijn
E: lennard@slowescargots.nl
kwekerij de grootste van het land en levert
www.slowescargots.nl
hij zijn producten aan diverse
sterrenrestaurants. Dit verhaal – zo merkt
Lennard – inspireert veel mensen om ook
over hun eigen dromen na te denken.
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Slot Loevestein
en stap op de bus naar Nieuwaal

41

Look & Taste eetbare bloemen
Thuis verse bloemen plukken om in jouw
keuken de lekkerste gerechten nog mooier te
maken, het kan met de eetbare bloemen van
Look and Taste. Ze zijn niet alleen prachtig,
maar ook erg smakelijk.

Entree: Op aanvraag
Duur rondleiding:
60 minuten

Contactgegevens:
Geerweg 2
5314 BN Bruchem
T: +31 6 55711876
www.lookandtaste.nl
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Slot Loevestein en
stap op de bus naar Bruchem.
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Avonturenboerderij Molenwaard
Beleef het Hollandse landleven: van koe
melken, tractor rijden en bootje varen tot
vogels kijken, molen bezichtigen en
verdwalen in het wilgendoolhof. Knuffel de
dieren, ontdek de oude ambachten en
proef de (h)eerlijke streekproducten bij
avonturenboerderij Molenwaard. Een
bezoek aan de avonturenboerderij is altijd
inclusief een bezoek aan de molen.

Entree:
> 15 pers.: € 8,00 p.p.
(laagseizoendag)
of € 11,00 p.p.
(hoogseizoendag)
Duur rondleiding: 30-60 min.
Contactgegevens:
Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
T: +31 184784111
E: info@avonturenboederij.nl
www.avonturenboerderij.nl
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Fruitbedrijf De Hoenderik

Entree/prijzen:

Op het Fruitbedrijf De Hoenderik is van alles
te beleven met als thema fruit. In de
theeschenkerij kunt u ontspannen en
genieten van een kopje koffie of thee, de
huisgemaakte appeltaart, pure
vruchtensappen, boerderij-ijs of andere
lekkernijen.

Rondleiding over het bedrijf
vanaf € 3,50 p.p.
Demonstratie appelsap persen &
proeven € 4,50

Ook beschikt Fruitbedrijf De Hoenderik over
een boerderijwinkel en een zelfpluktuin.

Groepsactiviteiten vanaf 10
personen.
Contactgegevens:
Fruitbedrijf de Hoenderik
Lingedijk 180,
4196 HE Tricht
T: +31 (0)345 - 57 67 10/+31 (0)6 - 51 130 569
E: info@dehoenderik-tricht.nl
www.dehoenderik-tricht.nl
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Entree/prijzen:
Volwassenen:
Vanaf € 8,50 p.p.
Kinderen:
Vanaf € 5,50 p.p.

Boerengoed Enspijk
Op de boerderij van de Fam. Van Asch kunt u
boerengolf, frisbeegolf of voetgolf spelen. U
wordt ontvangen met een kopje koffie of thee
en een lekkere koek. Halverwege de ronde is er
een mogelijkheid tot het nuttigen van een
Duur: 2 uur
gekoeld drankje op strobalen.
Na afloop vind de prijstuitreiking plaats.
Barbecue op aanvraag
Contactgegevens:
Het arrangement is eventueel uit te breiden
Hoevenseweg 5
met een heerlijke luxe barbecue.
4157 JB Enspijk
T: +31 572 111 99/+31 282 115 01
E: info@boerengoed.nl
www.boerengoed.nl
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Wijngaard De Kruithof in Ophemert
Een lieflijke wijngaard in de Betuwe op het
grondgebied van Heerlijckheid Ophemert, waar
ambachtelijk werken, passie en aandacht voor
mens en natuur voorop staan. Kom
Bourgondisch genieten van een wijnproeverij
van Nederlandse wijnen en huisgemaakte
hapjes. Laat je rondleiden door de wijngaard,
ervaar de gastvrijheid en luister naar het
enthousiasmerende verhaal van Kees over de
ontwikkeling van de wijnen en de wijngaard.
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Kosten incl. rondleiding en
wijnproeverij € 15,= per
persoon.
Groepsgrootte: max. 15-20
personen
Duur: 1,5 uur

Contactgegevens:
Kees en Marion Kruitwagen
Pippertsestraat 12
4061 BK Ophemert
T: 06 44 46 82 35
E: info@wijngaarddekruithof.nl
www.wijngaarddekruithof.nl

De natuur in, wandelen en varen
In het Vestingdriehoekgebied zijn prachtige natuurgebieden te vinden. De Zandmeren, het
Munnikenland, de Biesbosch. Ontdek het prachtige landschap achter de rivieren!

Van Gent Watersport
De jachthaven aan de zandmeren in
Kerkdriel is een unieke plek om anders te
recreëren op het water. Je kunt zelf met
een sloep of een polyvalk varen, suppen
of kanoën. Wil je liever wandelen in de
rust van dit waterrijke gebied, ook dat is
mogelijk. Onderweg maak je gebruik van
een trekpontje. Liever genieten van de
rust onder het genot van een hapje en
drankje. De jachthaven heeft een mooi
terras aan het water!

Sloep € 75-140 per dag, (5 pers.)
Polyvalk € 35-65 per dag, (5 pers.)
Suppen € 12,50 (1 uur), € 20 (2 uur),
Kano € 20 (2 uur)
Prijzen zijn excl. Borg (op aanvraag)
Wandeling met gids: op aanvraag
Contactgegevens:
Zandstraat 11
5331 PG Kerkdriel
T: +31 418 633 057/+31 648 641 139
E: hilda@vangentwatersport.nl
www.vangentwatersport.nl

Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer en stap bij Slot
Loevestein op de bus naar Zaltbommel stad
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Partycruises ‘De Princehof’
Vanuit Gorinchem kun je een rondvaart maken op
de Linge. Vanuit Dordrecht behoort een rondvaart
door de Biesbosch tot de mogelijkheden. De brede
rivieren maken plaats voor wonderlijk
natuurschoon, bijzondere vogels en een oase van
rust. De partyboot is rolstoeltoegankelijk, uitgerust
met een A.E.D. en beschikt over een complete
keuken aan boord met een eigen kok. Met een
lunch, brunch of een oer-Hollands
pannenkoekenbuffet maak je de rondvaart
compleet.
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Kosten: € 10 per persoon
Duur rondvaart: 1,5 à 2
uur
Lunch en buffet: op
aanvraag
Contactgegevens
Hoekeinde 26, Sleeuwijk/
Baanhoekweg 53, Dordrecht
Postbus 4017
5203 GA ’s-Hertogenbosch
T: +31 612 525 450/+31 651 264 809
E: info@party-cruises.nl
www.party-cruises.nl

Fluistertour Biesbosch
Entree incl. gids:
Beleef de wonderschone natuur van de
Museum € 8,50 p.p.
Biesbosch vanaf het water! De fluisterboten
Museum en rondvaart €
nemen u mee door de ondoordringbare
13,50 p.p.
gedeelten van de Brabantse Biesbosch. Daar
Duur rondvaart: 3 uur
waar de natuur nog heer en meester is, laten zij
Contactgegevens:
u de plekken zien, die normaal gesproken
Hilweg 2
ongezien zouden blijven. Door de geringe
diepgang kunnen ze onder andere door de sloot 4251 MT Werkendam
T: +31 183 504009
Beneden Petrus, een van de smalste kreken in
de Biesbosch waar grotere rondvaartboten niet E: info@biesboschmuseumeiland.nl
www.np-debiesbosch.nl
kunnen en mogen komen.
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Werkendam en
neem dan de trein van Sonokoek naar de fluisterboot
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Buffet cruise
Tijdens deze tochten kunt u aan boord van onze
comfortabele rolstoeltoegankelijke schepen
genieten van het schitterende landschap met haar
vele dorpjes en bezienswaardigheden. Bij het
smalle sluisje van het Hollandse waterliniefort
“Asperen” passeren wij de toegangspoort naar de
Betuwe waar vanaf half april, wanneer de
bloesems als een witte deken over de vele
boomgaarden liggen. Dit is het echt
adembenemend mooi! Uw rondvaart kunt u
uitbreiden met een scala aan culinaire
mogelijkheden van koffie met gebak, een lunch of
warm en koud buffet tot een compleet verzorgt
arrangement, alles is mogelijk.
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Entree: vanaf € 10 p.p.
De schepen zijn ook
exclusief af te huren (op
aanvraag)
Duur rondvaart:
1½, 2 of 3 uur
Contactgegevens:
Lepelstraat 5a
4157 GM Enspijk
T: +31 345 651 269
E: info@rederijleerdam.nl
www.rederijleerdam.nl
www.betuwsestromen.nl

Trein Biesbosch – Express van Sonokoek
De Treinrit met de Biesbosch - Express door
het overstroomgebied van de Nieuwe
Noordwaard in de Biesbosch is een ware
belevenis. De overdekte wagons zijn
toegankelijk voor minder- en invaliden en er is
een geluidsinstallatie aanwezig, zodat
onderweg alles verteld kan worden over de
prachtige natuur in het nieuwe gebied de
Noordwaard. Ook wordt verteld over de
functie van de Noordwaard als
doorstroomgebied bij hoogwater.

Kosten: € 8,- p.p. min. 25
pers.
(max 50 personen of 3
rolstoelen en 40 personen)
Duur: 1 à 1¼ uur

Contactgegevens:
De Werken 1
4251 XW Werkendam
T: +31 183 509 006/ +31 653 218 28
E: info@sonokoek.nl
www.sonokoek.nl
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Werkendam
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Landgoed Mariënwaerdt
Heerlijkheid Mariënwaerdt is een
familielandgoed van ruim 900 hectare. Het is al
sinds 1734 van de huidige familie. Inmiddels
beheert de 9e generatie het landgoed.
Je kan wandelingen maken op het landgoed en
voor de liefhebbers paardrijden onder
begeleiding.
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Entree: op aanvraag

Contactgegevens:
’t Klooster 5
4153 RR Beesd
T: +31 345 687010
E: info@marienwaerdt.nl
www.marienwaerdt.nl

Wandelroute Munnikenland
Banjeren, struinen, fietsen. Zelfs met de auto
mag u Munnikenland in. De kans is groot dat u
in dit prachtige natuurgebied grote grazers
tegenkomt. Een onvergetelijke ervaring. Zoekt
u een mooi afsluit en of startpunt? U kunt
prachtig wandelen vanaf Slot Loevestein.
Staatsbosbeheer organiseert struintochten
waarbij je met een professionele gids het
gebied verkent die je alles vertelt over de flora
en fauna in het gebied.

Entree: Gratis
Duur rondleiding:
Op eigen gelegenheid

Contactgegevens:
Loevestein 1
5307 TG Poederoijen
T: +31 183 44 71 71
E: info@slotloevestein.nl
www.slotloevestein.nl
Vervoerstip vanuit Gorinchem: maak gebruik van veerdienst Riveer naar Slot Loevestein/
Munnikenland
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Terras RustWat & Lingevaren
Het familieterras RustWat is gelegen aan
de rivier de Linge en biedt u de
gelegenheid voor een heerlijke
lunch/diner. Maar een kop koffie met
streekgebak behoort ook tot de
mogelijkheden. Hier is tevens de
opstapplaats voor de bootverhuur en
BBQ-donuts. De sloepjes zijn geschikt
voor iedereen, ook zonder vaarbewijs. In
de BBQ-donuts kan een gezelschap
genieten van de rivier onder het genot
van een barbecue en onbeperkt drinken
naar keuze.

Prijs:
Boten en BBQ-donuts op
reservering

Contactgegevens:
Lingedijk 16
4152 EB Rhenoy
T: 0031629903056
E: info@lingevaren.nl
www.lingevaren.nl
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Horeca
De Grote Markt en Varkenmarkt zijn dé horecapleinen van Gorinchem. Op de gezellige
(overdekte) terrassen vindt u zeker een lekker plekje voor een kop koffie, lunch of diner. Ook
op de Langendijk, het Eind en Buiten de Waterpoort vindt u bijzondere restaurants met
unieke terrassen. VVV Gorinchem adviseert u graag
bij welke horecagelegenheid u het beste terecht
kunt.
In Woudrichem bevindt zich een aantal unieke
horecagelegenheden. VVV Altena Biesbosch helpt u
graag met de keuze van horeca in Woudrichem voor
uw groep.
In de Taveerne van Slot Loevestein zijn bezoekers welkom voor een warm of koud drankje,
wat lekkers, soep of een lunch. Daarnaast zijn er exclusieve ruimtes te huur voor lunch,
diner, high tea, high wine, etc.

Gevestigd op één van de gezelligste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is
Restaurant De Fortwachterij. Dit is de uitgesproken plek voor een uitstekende lunch of
heerlijk diner, gecombineerd met bijzondere wijnen en bieren.
“Ik ging naar Bommel om de brug te zien…” Martinus Nijhoff beschreef in 1934 de pracht
van de mooie Gelderse vestingstad aan de Waal. Maar Bommel heeft zoveel meer. Onder
andere heerlijke horeca. Geniet van de Bommelse gastvrijheid op de markt of schiet één van
de heerlijke cafétjes in in de vestingstad.
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Voorbeeld thema excursies
Vestingen en Kastelen






Aanleggen in Gorinchem
Vestingwandeling Gorinchem o.l.v. vestinggids
Oversteek veer Gorinchem – Loevestein
Rondleiding kasteel
Oversteek veer Loevestein – Gorinchem

Handel en Visserij






Aanleggen in Gorinchem
Stadswandeling Gorinchem o.l.v. stadsgids
Oversteek veer Gorinchem – Woudrichem
Bezoek historische haven en Visserijmuseum
Oversteek veer Woudrichem – Gorinchem

Hollandse Waterlinie







Aanleggen in Gorinchem
Oversteek veer Gorinchem – Loevestein
Bezoek vesting en Munnikenland
Oversteek veer Loevestein – Fort Vuren
Rondleiding door het fort o.l.v. gids
Oversteek veer Fort Vuren – Gorinchem

Innovatief Agrarisch





Aanleggen in Zaltbommel
Met bus naar Slow Escargots voor bezoek slakkenkwekerij
Met bus naar Look en Taste – eetbare bloemen
Met bus naar Zaltbommel

Middeleeuwse Hanzestad
 Aanleggen in Zaltbommel
 Torenklimmen en bezoek Sint-Maartenskerk
 Bezoek Maarten van Rossumhuis
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Watermanagement en Wetlands







Aanleggen in Woudrichem/Gorinchem
Oversteek veer Woudrichem/Gorinchem – Werkendam
Met elektrische trein Sonokoek van Werkendam door Noordwaard
Stop Biesbosch MuseumEiland voor bezoek aan museum
Vervolg met trein door Noordwaard
Oversteek veer Werkendam – Woudrichem/Gorinchem

Menselijke Sporen in de Natuur







Oversteek veer Gorinchem/Woudrichem – Werkendam
Met bus vanaf Werkendam door Noordwaard naar Biesbosch MuseumEiland
Bezoek Biesbosch MuseumEiland
Rondvaart Biesbosch met fluisterboot of wandeling Biesbosch met gids
Per bus terug naar Werkendam
Oversteek veer Werkendam – Gorinchem/Woudrichem
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