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WERKGROEP VESTING GORINCHEM 

 

 

 

 

Pasen	en	opening	Fortenseizoen	2023	

 

De Werkgroep Vesting Gorinchem zorgt in deze weekenden voor het 

openstellen van bouwwerken op- en  in de vestingwal, waarvan sommigen 

normaal gesloten zijn. 

Verder is het altijd goed toeven met lekker eten en drinken op de terrassen 

op de Varkenmarkt, Grote Markt en Groenmarkt in de vesting Gorinchem. 

 Bij de VVV in het Gorcums Museum is voor €3,- het vestingwandeling- 

gidsje te koop. Daarnaast er de gratis telefoonapp Vestingwandeling 

van izi.Travel. 
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Welke	objecten	zijn	open?	

	

 Molen	Nooit	Volmaakt 

 

Hier zijn molenproducten te koop, zoals bakmeel en brood. 

Openingstijden 10:00 tot 17:00 uur, alleen op zaterdag. 

 

        

 

 De	Caponnière 

 

Hier exposeert beeldend kunstenaar Anja Kok vanaf eigentijdse 

olieverf schilderijen in kleine formaten.  Hier is koffie/thee met wat 

lekkers verkrijgbaar, ook frisdrank en speciale bieren, maar de 

specialiteit is een lekker glas wijn, al dan niet met een heerlijk 

Italiaans of Nederlands kaasplankje, vleeswaren of olijven. 
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 Arrangement  Caponnière-VIS-kazemat 

 

In samenwerking met de Caponnière is er vooraf een arrangement 

Caponnière-VIS-kazemat te boeken: ontvangst bij de Caponnière met 

een drankje, vestingwandeling met een gids van de Werkgroep 

Vesting Gorinchem, bezoek VIS-kazemat, vestingwandeling terug, 

uitblazen met een hapje en drankje in de Caponnière. Kosten € 25 per 

persoon. Reserveren kan onder “Gids boeken” en “Arrangement 

Caponnière” op: https://vestinggorinchem.nl/rondleiding-wandelen-

fietsen/ 

 

     
 

 Molen	de	Hoop 

 

Deze bezoekersmolen is te bezichtigen t/m de 4e verdieping, inclusief 

één van de mooiste uitzichten van Nederland buiten op de stelling, 

met o.a. het Waterlinie- en grote rivierengebied met het vestingstad 

Woudrichem en het Waterliniefort en kasteel Loevestein.  
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 Expositieruimten	van	Symposion	in	de	Kruitmagazijnen  

 

Dalembolwerk is er een expositie moderne kunst, toegang gratis. 

Vestingliefhebbers kunnen hier ook gewoon binnen kijken, naar het 

mooie tongewelf, het bronzen hang- en sluitwerk  en de “Sucht”. 

 

 
 

 De	Poterne 

 

Hier kan  men onder de vestingwal doorlopen en het verhaal horen 

van het bezoek aan de vesting Gorinchem van Napoleon met zijn 

vrouw Marie Louise. In oktober 1811. Kleine kinderen kunnen hier 

een Napoleonhoed maken en meenemen. 
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 Minimuseum	de	Luisterpost 

 

In gebouw de Aanlegsteiger, Vissersdijk 30 te Gorinchem. Hier kan 

men het verhaal zien en horen  van het in het grootste geheim 

afluisteren van de Russen in de Koude Oorlog periode. De toen 

gebruikte apparatuur is hier ook werkende opgesteld. Men mag rustig 

zelf aan de knoppen draaien. 

 

 
 

 Het	Klein	Kruitmagazijn 

 

Hierin draait een kleine presentatie over buskruit. Wat is het, hoe 

werd het gemaakt en hoe werd het gebruikt in de vesting Gorinchem?  
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 De	VIS-kazemat 

 

Wij stoken binnen het houtkacheltje, bezoekers kunnen hier even 

zitten, eventueel een bekertje koffie of thee nuttigen en de bijzondere    

geschiedenis van de kazemat horen. Tijdens fortenseizoen weekeinde   

15 en 16 april stoken we het houtkacheltje en is er zelfs 

“Kazemattensoep” verkrijgbaar. 

 

 
 

 Het	Groot	Kruitmagazijn 

 

Draait presentatie over de vesting Gorinchem en de Waterlinie.  

Ook is het tongewelf van 1,5 m dik te bekijken. Dit gebouw is bomvrij 

zonder dat er een laag grond nodig is! 
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Dagen	en	tijden	

 

April	2023	 Datums				 Zaterdag	 Zondag	 Za	+	Zo	

Objecten	
Za	

8	
Zo	9	

Za	

15	

Zo	

16	
10:00-17:00	 11:00-16:00	 13:00-19:00	

		 		 		 		 		 		 		 		

Molen Nooit Volmaakt x   -  x   -  x   -    -  

                

Caponnière x x x x   -    -  x 

                

Molen De Hoop x x x x x x   -  

                

Kruitmagazijnen 

Symposion 
x x x x x x   -  

                

Minimuseum  de 

Luisterpost 
x x   -    -  x x   -  

                

Poterne x x x x x x   -  

                

Klein kruitmagazijn x   -  x x x x   -  

                

VIS-Kazemat x x x x x x   -  

                

Groot kruitmagazijn   -  x   -  x   -  x   -  

                

 

 

 

 

 

 

 


