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Fietsen langs historische vaarwegen - De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Over deze fietsroute
Deze fietsroute (45 km) neemt u mee langs de Linge en het
Merwedekanaal, twee van Hollands belangrijkste historische
vaarwegen. Ook ontdekt u een deel van de Hollandse Waterlinie,
de oude verdedigingslijn die in vroeger tijden onder water
werd gezet om Holland te beschermen tegen de vijand.
De route start in vestingstad Gorinchem en loopt via Arkel en
Leerdam over de Diefdijk naar Schoonrewoerd. U fietst langs
het Merwedekanaal terug naar het beginpunt in Gorinchem.
In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een
uitgebreide routebeschrijving. Bij de routebeschrijving en achter in dit boekje
zijn enkele tips toegevoegd die u tijdens het fietsen mogelijk van pas komen.
Bezienswaardigheden onderweg, maar ook bijvoorbeeld horecagelegenheden.

Met eigen vervoer
Deze route start vanaf het NS station in Gorinchem. Als u met de auto komt,
kunt u parkeren bij Q-Park P+R bij station Gorinchem. U kunt de route ook
oppakken vanaf één van de op de kaart aangegeven parkeerplaatsen.

Met openbaar vervoer
U kunt de route oppakken vanaf station Gorinchem, Arkel of Leerdam.

Leve de Vaarwegen en Waterlinies
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in het kader
van het themajaar ‘Leve de Vaarwegen en Waterlinies’ (2010) zijn uitgegeven
door provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar ‘Leve de
Vaarwegen en Waterlinies’ en de verschillende activiteiten die in dit kader zijn
georganiseerd, kunt u terecht op www.levedevaarwegenenwaterlinies.nl
Veel fietsplezier!
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1. Merwedekanaal

Routebeschrijving
Start: Station Gorinchem
Het Merwedekanaal is gegraven in 1881
en vormt de verbinding tussen de Lek
en de Merwede. In Gorinchem komen
het Merwedekanaal en de Merwede
(de grens tussen de provincies ZuidHolland en Noord-Brabant) samen.
Het Merwedekanaal is een historisch
kanaal met veel sluizen en bruggen.

Aan uw linkerhand ziet u de Grote
Merwedesluis. De sluis ligt tegen de
monumentale stadswallen van
Gorinchem, met verdedigingswerken
uit verschillende eeuwen.

1
2
3

	Steek het Stationsplein over en ga direct rechtsaf
het fietspad op.
Bij rotonde linksaf, richting centrum (Lange Brug).
	Bij 2e rotonde rechtsaf, fietspad volgen en bij
Hoge Brug de Merwede oversteken.
1.	Merwedekanaal
2.	Vestingwallen

Gorinchem maakte als vestingstad
onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Dit is nog terug te zien in
de gerestaureerde 17e eeuwse vesting
wallen en de Caponnière die u vanaf de
Hoge Brug aan uw rechterhand ziet.
Deze bomvrije bunker diende ter
verdediging van de Grote Merwedesluis

en is nu ingericht als wijnmuseum en
proeflokaal. Achter de Caponnière kunt
u de vestingwallen oplopen. Als u links
aanhoudt komt u bij het Tolhuis van
Gorinchem. Dit pand is van oudsher een
artilleriekazerne en heeft daarna nog
vele bestemmingen gehad.

4

	Einde weg rechts (Westwagenstraat).
U fietst Gorinchem binnen.

5

	Rechtdoor aanhouden en eenrichtingsstraat inrijden
(m.u.v. fietsers).

6

Bij eerste grote kruising rechtsaf Kruisstraat inrijden.

7

	Op kruispunt direct na de Grote Kerk rechtdoor
aanhouden.
TIP 1: Gorcums Museum
Bij punt 7 gaat u linksaf i.p.v. rechtdoor. Bij kruis
punt rechtdoor aanhouden. Na ca. 50 meter aan
uw linkerhand vindt u het Gorcums Museum.
Zelfde weg terugfietsen en route weer oppakken.

Foto: Tolhuis

2. Vestingwallen

Routebeschrijving
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2

Einde weg links (Krabsteeg).

Routebeschrijving
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3. Lingehaven

Gorinchem is ontstaan als nederzetting
voor vissers en werd later een belangrijk
centrum van visserij en handel. In de
historische Lingehaven speelde zich
vroeger een levendige koren- en
graanhandel af. Hier vindt u ook de
oudste bruggen van Gorinchem:
de Peterbrug, de achtergelegen Visbrug
en de Korenbrug.

De Dalempoort dateert uit 1597 en is
onderdeel van de 17e eeuwse stads
wallen. Het is de enig overgebleven
stadspoort van Gorinchem. De poort
was een verdedigingswerk. ’s Avonds
werd hij gesloten om ongewenste
bezoekers buiten de stad te houden.

9

	Einde weg rechts (Molenstraat). Recht voor u ziet u
het Tolhuis (Zie beschrijving 2 - Vestingwallen).

10

	Rechtdoor aanhouden en einde weg links (Eind).
U fietst nu langs de Lingehaven.

Op de plek waar nu de Lingesluis is,
stond tot 1893 een originele
Waterpoort. Deze poort staat nu in
het Rijksmuseum in Amsterdam.

Als u door de poort loopt heeft u links
een prachtig uitzicht op de groene
stadswallen met walmolen De Hoop.
Aan uw rechterhand ligt de historische
Zalmhaven, die van economisch belang
was voor Gorinchem vanwege de
riviervisserij.

3. Lingehaven
Tip 2: Slot Loevestein (Gelderland)
Wanneer u bij punt 10 rechts gaat i.p.v. links,
komt u bij de aanlegplaats van de Gemeentelijke
Veerdienst Gorinchem. Hiermee kunt u een
overtocht maken naar Slot Loevestein.
Uw fiets mag u meenemen.
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	Rechtsaf Peterbrug opfietsen en direct links
(Appeldijk).

12

	Na 20 meter de steeg aan uw rechterhand in fietsen
(Spaarpotsteeg).

13

	Einde steeg weg oversteken en rechtdoor aanhouden
(Lombardstraat).
4.	Dalempoort

14

	Na Dalempoort bij splitsing rechtdoor aanhouden
(Dalemwal). Aan uw rechterhand ziet u de
Kruitmagazijnen.

15

Bij kruispunt rechtdoor aanhouden, fietspad op.

4. Dalempoort

Routebeschrijving
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5. Sluizen van Dalem
5.	Sluizen van Dalem
Bij punt 15 gaat u rechtsaf i.p.v. rechtdoor.
Na ca. 500 meter, bij splitsing rechts aanhouden
(Dalemsedijk). Na ca. 300 meter ziet u voor u de
sluizen van Dalem liggen. Zelfde weg terugfietsen
en route weer oppakken.
De in 2002 gerestaureerde Dalemwal is
lange tijd door militaire instanties
gebruikt. Veel Gorcumers spreken dan
ook over de Soldatenwal als zij het over
deze weg hebben. Als u de Dalemwal
volgt komt u uit bij de Sluizen van
Dalem. In de tijd van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie kon het achter
liggende land via deze sluizen

Haven de Ondervloed is een vaste
aanlegplaats voor historische vaartuigen.
In het verleden meerden hier de beurten marktschepen af die moesten wachten
voor de Korenbrugsluis om Gorinchem
binnen te varen. Deze waaiersluis is een
ingenieus ontwerp uit 1818 van Jan
Blanken, bedoeld om het woeste water

geïnundeerd (= onder water gezet)
worden met water uit de Waal.
Hiermee werd de vestingstad Gorinchem
beschermd tegen binnenvallende
troepen. De soldaten werden
bevoorraad vanuit de Kruitmagazijnen
aan het begin van de Dalemwal.

16
17

Einde fietspad rechtsaf, voor woningen langs.
	Einde woonerf linksaf (Vijfde Uitgang) en rechtsaf
Korenbrug oversteken.
6.	Historische Haven de Ondervloed

18

Bij 2e kruising rechtsaf. U fietst Gorinchem uit.

19

	Bij rotonde linksaf (bord naar fietsknooppunt 53
volgen).
Tip: 	Vanaf routepunt 19 t/m 46 kunt u ook
rijden via het Fietsknooppunt systeem:

van de Linge buiten de stad te houden.
Vanaf de Korenbrug heeft u uitzicht op
korenmolen ‘Nooit Volmaakt’ uit 1772.

53 – 39 – 37 – 36 – 35 – 34 – 57 – 48 –
46 – 47 – 59 – 56 – 55 – 54 – 53

20

	Voor benzinestation rechtsaf richting Arkel
en fietspad langs de Merwede volgen.

21

Bij Haarbrug rechtsaf (Haarweg).

22

Bij kruising rechtdoor aanhouden.

23

	Bij T-splitsing linksaf (Onderweg).

6. Historische Haven
de Ondervloed
Routebeschrijving
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7. Linge

Het oorspronkelijke riviertje de Linge is
al vóór onze jaartelling ontstaan als een
zijarm van de Waal. De Linge, met zijn
grillige en kronkelige loop, is een waar
eldorado voor wandelaars, kanoërs en
hengelaars. U kunt er ook prachtig
fietsen. Uiterwaarden, grienden,
rietvelden en bosjes bepalen het
landschap van het beschermde

De stad Leerdam is ontstaan in de
middeleeuwen op de plaats waar een
dam het veenriviertje de Lede afsloot
van de rivier de Linge. Deze rivier heeft
een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van Leerdam. Hij diende
als transportmiddel voor typisch
Leerdamse producten, zoals hout
en kaas.

natuurgebied van de Linge-oevers.
Bochtige dijken met mooie boerderijen
volgen de waterloop. In het voorjaar
geniet u van de bloesemgeur boven de
vele fruitboomgaarden die dit gebied
rijk is.

24

	Na ca 1,5 km heuvel opfietsen en linksaf
weg oversteken (Schoolstraat).

25

	Bij kruising in Arkel rechtsaf de Arkeldamse Brug op.
U steekt de Linge over.
7.	Linge

26

	Rechtdoor aanhouden (Rietveld) en weg langs de Linge
(Lingedijk) volgen. Na ca. 8 km fietst u Leerdam in.
8.	Leerdam
Tip 3: nationaal Glasmuseum Leerdam
Aan uw linkerhand (nr. 28) ligt het Glasmuseum.

De monumentale stadsmuur aan de
Zuidwal roept nog enigszins het beeld
op van de versterkte stad die Leerdam,
als onderdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, eens was. Vanaf de 18e eeuw
kreeg Leerdam internationale bekend
heid door de productie van glas.

27

	Bij grote kruising voorrangsweg oversteken
(aan uw rechterhand ziet u een brug).

28

	Op pleintje rechtdoor aanhouden,
winkelstraat inrijden (Kerkstraat).

29
30

Einde Kerkstraat rechts en direct links.
	Horndijk opfietsen en bij rotonde rechtdoor
aanhouden (Diefdijk).
Tip 4: Fort Asperen (Gelderland)
Bij punt 30 gaat u voor de rotonde (bij fiets
knooppunt 48) rechtsaf. Borden naar fiets
knooppunt 82 aanhouden. Zelfde weg weer
terugfietsen en route weer oppakken.

31

U volgt de Diefdijk voor ca. 3,3 km.

8. Leerdam

Routebeschrijving
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9.	De Diefdijk

32

	Bij fietsknooppunt 46 maakt de Diefdijk een scherpe
bocht naar rechts. Vlak voor de bocht de smalle
doodlopende weg (m.u.v. fietsers) aan uw linkerhand
inslaan. De weg gaat over in een fietspad.

33

Bij T-splitsing (einde fietspad) linksaf.

34

Bij kruising in Schoonrewoerd linksaf (Schaickseweg).
Tip 5: Zuivelboerderij Bikker
Bij punt 34 rechtdoor i.p.v. linksaf. Bij einde weg
fietsborden richting Hei- en Boeicop volgen.
Onder autoweg doorfietsen en bij kruising recht
door doodlopende weg inrijden.

De Diefdijk vormt de grens tussen
Zuid-Holland en Gelderland. In 1284 is
hij aangelegd tussen de Lek en Linge
met als doel het door vervening
verzakte achterliggende gebied te
beschermen tegen het water.
In de 18e eeuw werd de Diefdijk
onderdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

Als u goed tussen de kruiden- en
bloemrijke bermen kijkt, ziet u de
militaire schuilplaatsen nog liggen.
Ook ziet u kleine meertjes die Wielen
worden genoemd. Ze zijn ontstaan bij
een doorbraak van de Diefdijk.

9. De Diefdijk

Na 300 meter ziet u Zuivelboerderij Bikker aan uw
rechterhand. Zelfde weg terugfietsen en route
weer oppakken bij punt 35.

35
36

	Bij kruising rechtdoor aanhouden.
Bij rotonde rechtsaf.

37

	Op bruggetje linksaf en direct rechts
(Bruinixdeelse Kade).

38

	Bij ANWB paal links, direct rechts en borden
fietsknooppunt 56 aanhouden (richting Gorinchem).

39

	Bij kruising weg oversteken, fietspad op en
direct links.

40

Na spoorwegovergang rechts aanhouden.

41

	Einde weg links (Klinkert).

42

	Einde weg links en direct rechtsaf brug op.
U fietst Arkel binnen.

43

In Arkel 1e weg rechts.

44

	Voor grote brug linksaf fietspad op.
De Merwede is aan uw rechterhand.

45

	Bij Haarbrug rechtdoor aanhouden.

46

	Bij benzinestation rechtsaf brug over en direct linksaf.
De Merwede is nu aan uw linkerhand.

47

	Rechtdoor aanhouden tot u bij het station komt.

EINDE FIETSROUTE

Routebeschrijving
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Nationaal Glasmuseum Leerdam

TIP 3

Leerdam is dé glasstad van Nederland. Het Nationaal
Glasmuseum Leerdam geeft u een overzicht van het
Nederlandse glas uit de periode 1880 tot het heden.
Het museum is in 2009 verbouwd en wordt driemaal zo groot als voorheen. Het museum wordt in
het voorjaar van 2010 heropend.

Tips
TIP 1

TIP 2

Gorcums Museum

Fort Asperen (Gelderland)

In het Gorcums Museum, gevestigd in het stadhuis,
maakt u kennis met de geschiedenis van de stad
Gorinchem. Het verleden en het heden worden
uitgebeeld door middel van voorwerpen, schilderijen, maquettes, prenten en foto’s van de stad.
Met verrassende thematentoonstellingen wordt het
werk van tal van beeldende kunstenaars getoond.

Net over de provinciegrens ligt Fort Asperen. Dit fort
maakte, samen met de bijzondere sluizen in de
Linge, deel uit van een uitgebreid verdedigings
stelsel, dat zich uitstrekte vanaf het IJsselmeer tot
aan de Biesbosch: De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In de zomermaanden kunt u Fort Asperen bezoeken.

Slot Loevestein (Gelderland)

Zuivelboerderij Bikker

Vlakbij Gorinchem, aan de andere kant van de rivier,
bevindt zich het middeleeuwse Slot Loevestein. Dit
fort maakte in de 19e eeuw als militair fort deel uit
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na een roerig
bestaan van ruim zes eeuwen is de vesting nu als
museum te bezoeken. Het kasteel heeft zijn bekendheid te danken aan Hugo de Groot, die er in een
boekenkist uit wist te ontsnappen.

Op Zuivelboerderij Bikker wordt al 100 jaar boerenkaas gemaakt. Onder het genot van een kop koffie
en een Schoonrewoerdse koek leert u alles over het
proces van het ambachtelijk vervaardigen van
boerenkaas. U krijgt een rondleiding op de kaas
boerderij, waarbij u de kazen mag proeven.

Routebeschrijving
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TIP 4

TIP 5

Onderweg
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Onderweg
Fietsverhuur
Lingehaven
Eind 5, Gorinchem
T 0183 659 314
Profile van Schaik
Vlietskant 26, Leerdam
T 0345 615 743
Horeca
Tapperij/Eetcafe de Zwaan
Dorpsstraat 5, Schoonrewoerd
T 0345 641 482
Zuivelboerderij Bikker
Overheicop 44, Schoonrewoerd
T 0345 641 333
Verder is er volop horeca aanwezig
in Gorinchem, Leerdam,
Schoonrewoerd en Arkel
Bezienswaardigheden
De Caponnière
Kanselpoortweg 1, Gorinchem
T 06 551 87 609
Open: op afspraak
De Kruitmagazijnen
Dalemwal 19 A + B, Gorinchem
T 0183 635 401
Open: op afspraak

Colofon

Gorcums Museum
Grote Markt 17, Gorinchem
T 0183 632 821
Open: di t/m za 10.00-17.00 uur,
zo 11.00-17.00 uur (november t/m
maart 13.00-17.00 uur)

Deze fietsroute is uitgegeven in opdracht van provincie Zuid-Holland.

Nationaal Glasmuseum Leerdam
Lingedijk 28, Leerdam
T 0345 612 714
Opent na een verbouwing weer in
voorjaar 2010. Openingstijden zijn
nog niet bekend.
Zuivelboerderij Bikker
Overheicop 44, Schoonrewoerd
T 0345 641 333
Open: ma t/m do tot 18.00 uur,
vr tot 19.00 uur, za tot 17.00 uur
Dinsdagmiddag gesloten.

Kijk voor meer informatie over fietsroutes en bezienswaardigheden in Zuid-Holland op
www.zuid-holland.com.
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Fort Asperen
Langendijk 60, Acquoy
T 06 150 54 728
Open: di t/m zo 10.00-17.00 uur
(mei t/m september)
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Slot Loevestein
Loevestein 1, Poederoijen
T 0183 447 171
Open: mei t/m september
di t/m vr 11.00-17.00 en
za t/m ma 13.00-17.00 uur,
oktober t/m april
za en zo 13.00-17.00 uur

Onderweg

Uitgever
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme
Postbus 3267, 2601 DG Delft
T	015 251 23 30
E	info@zhbt.nl
I	www.zhbt.nl

De inhoud van deze routefolder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van de vermelde gegevens.
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Leve de Vaarwegen en Waterlinies!
Water speelt van oudsher een belangrijke
rol in Zuid-Holland. De vaarwegen werden
gebruikt als transportader en waren daarmee
cruciaal voor de handel tussen steden. Maar
het water werd ook gebruikt ter verdediging
van steden, bijvoorbeeld met de Oude en
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De historische vaarwegen zorgen voor typisch
Hollandse landschappen, die zeer geliefd zijn
bij fietsers. U komt langs historische havens,
knusse dijkdorpjes en gezellige stadjes. Met
een beetje fantasie kunt u zich, al fietsend
langs de vaarwegen, goed voorstellen hoe al
eeuwenlang handelaren en schippers, rijke
burgers en werklui, gebruik maakten van deze
zelfde route.
Provincie Zuid-Holland heeft 2010 uitgeroepen
tot themajaar voor dit historische (en typisch
Hollandse) erfgoed. Behalve de historische
vaarwegen, staan ook de Oude en Nieuwe
Hollandse Waterlinie dit jaar centraal.
Kijk op www.levedevaarwegenenwaterlinies.nl
voor alle activiteiten van het themajaar 2010.

