
 

 

Persbericht 

Gorinchem, 16 augustus 2021 

Gorinchem allermooiste vestingstad van Nederland 

Gorinchem is door de ANWB uitgeroepen tot de allermooiste vestingstad van Nederland. Na een 

publieksverkiezing oordeelde een deskundige jury dat de vesting Gorinchem de mooiste van het land 

is in 2021. 

Publieksverkiezing en Top 5 

Na een voorselectie van de ANWB konden ANWB-leden van begin februari tot half april stemmen op 

een longlist van 40 vestingstadjes of een andere stad toevoegen. 70.000 ANWB-leden brachten hun 

stem uit en tien stadjes werden door leden toegevoegd. De stemming leidde tot een Top 5 

Allermooiste vestingstadjes van Nederland: Hulst (Zeeland), Gorinchem (Zuid-Holland), Dokkum 

(Friesland), Bourtange (Groningen) en Sittard (Limburg). 

De jury 

Een deskundige jury ging vervolgens aan de slag om de Top 5 te beoordelen. De jury bestond uit 

Maarten van Rossem (historicus en tv-persoonlijkheid), Jaap Evert Abrahamse (architectuurhistoricus 

en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en auteur van meerdere boeken over 

stadsontwikkeling) en Marieke Haafkens (route-expert ANWB Eropuit en juryvoorzitter). Zij 

beoordeelden de vestingsteden op vier criteria: 

• Authenticiteit: wat is er nog te zien van de 'vesting' en is dat echt of gerestaureerd/nagebouwd? 

• Ruimtelijke samenhang: hoe mooi zijn historische overblijfselen geïntegreerd in de stad? 

• Levendigheid: wordt de geschiedenis levend gehouden in het stadje (informatieborden, 

evenementen, rondleidingen etc.)? 

• Recreatief karakter: hoe aantrekkelijk en toegankelijk is dit stadje voor bezoekers? 

Hulst werd in 2014 al door de Kampioen uitgeroepen tot mooiste vestingstad. In 2021 koos de jury 

uiteindelijk voor Gorinchem als het Allermooiste vestingstadje van Nederland! 

Uit het juryrapport 

“Beeldschoon gelegen op de plek waar de Linge uitmondt in de Merwede voel je de urgentie van een 

vestingstad op deze plek, aanvankelijk een machtsbasis van de heren van Arkel, die de dienst 

uitmaakten in grote delen van het rivierengebied. Vanuit de stad heb je een prachtig zicht op de 

rivier en ommelanden. Schitterend bewaard gebleven zijn de wallen: een groen lint om de stad met 

knoeperds van kastanjes en platanen om onder te flaneren én met zicht op de overige 

verdedigingswerken: kruitmagazijnen, het tolhuis, bolwerken, de Dalempoort, de Lingewacht, 

grachten, de haven, ‘sucht’ riolen, ravelijnen, de kazemat, twee molens, de schotbalkenloods, de 

Caponnière, het Arsenaal… Het is er allemaal, mooi onderhouden. De historie is onderdeel van het 

nu. Nieuwbouw langs de wal is mooi ingebed in de historische bebouwing en de binnenstad grossiert 

in historische gebouwen, met meer dan 200 rijksmonumenten en meer dan 200 gemeentelijke 

monumenten. 



Gorinchem vormt samen met Zaltbommel en Woudrichem de Vestingdriehoek, een van de mooiste 

onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met een pontje vaar je zo naar Woudrichem en Slot 

Loevestein en krijg je dus zomaar nog een of twee vestingstadjes cadeau. Die combinatie van zicht op 

de rivier, ring van groen en levendige binnenstad maakt Gorinchem tot een smakelijke bonbon.”  

Werelderfgoed 

Op 26 juli 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst gekomen als 

uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam heeft al vanaf 1996 de 

UNESCO-status. Beide linies zijn erfgoed van wereldniveau en heten nu samen de Hollandse 

Waterlinies. Gorinchem is de grootste authentieke vesting in de Hollandse Waterlinie en, samen met 

de Vestingdriehoek, een icoon in dit Werelderfgoed.  

 

Niet voor publicatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Agnes de Jong, communicatie 

Gorinchem Citymarketing, telefoon 06-24483941 of e-mail pers@mooigorinchem.nl.  

Beeldmateriaal van Gorinchem is te downloaden op: https://www.mooigorinchem.nl/nl/pers-

beeldbank  
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