Route 2

Rondje Maas & Waal;

7 dagen

215 km

24,5 vaaruren

9 sluizen

Dag 1 Vertrek vanuit Kerkdriel naar Woudrichem
Dag 2 Richting Rotterdam
Dag 3 Richting Gouda
Dag 4 Richting Nieuwegein
Dag 5 Richting Gorinchem
Dag 6 Richting Heusden
Dag 7 Aankomst in Kerkdriel

Kerkdriel

Kerkdriel

Maas

Woudrichem

Zien & Doen:
Woudrichem - of ‘Woerkum’, zoals de inwoners zelf zeggen - is gelegen aan de druk bevaren driesprong Waal, Merwede, en Afgedamde Maas. Deze ligging zorgde in vroeger tijden
voor inkomsten (in de middeleeuwen mocht Woudrichem riviertol heffen) en voor voedsel met name zalmvisserij). Door de strategische ligging werd Woudrichem in de Tachtigjarige
Oorlog na een verwoestende brand omgevormd tot een vestingstadje. Tot op de dag van vandaag liggen de bolwerken en ravelijnen ongeschonden om Woudrichem. Woudrichem is
een intiem en gezellig stadje dat uitnodigt tot een langer verblijf. Het Visserijmuseum is een bezoek meer dan waard. Vanuit Woudrichem gaat er een veerpontje naar Slot Loevestein.
Slot Loevestein werd van 1357 tot 1368 gebouwd. Door de strategische ligging had het kasteel een belangrijke functie in de defensie van de Hollandse graven in hun strijd met de
hertogen van Gelre. Maar het bekendst is Slot Loevestein natuurlijk door de ontsnapping per boekenkist, van Hugo de Groot. In de 17de eeuw deed Loevestein namelijk diens als
gevangenis. Filosoof, theoloog en jurist Hugo de Groot, de grondlegger van het volkerenrecht, zat gevangen in Loevestein omdat hij beschouwd werd als tegenstander van de
bestuurders van de republiek. Na twee jaar gevangenschap wist hij met de boekenkist naar Gorinchem te ontsnappen. Slot Loevestein is geopend voor het publiek.

Woudrichem

Woudrichem

Woudrichem

Rotterdam. Dankzij de gunstige ligging midden in de delta waar de belangrijke rivieren Schelde, Maas en Rijn in zee uitmonden is Rotterdam uitgegroeid tot wereldhaven en centrum
van scheepvaart. Wat Rotterdam aan oude monumenten te kort komt, maakt de havenstad goed aan moderne architectuur; voor de liefhebber zijn het centrum en de Kop van Zuid
zeer aantrekkelijk. Voor de watersporter is het interessant een bezoekje te brengen aan het Scheepvaartkwartier of de Oude Haven, maar vooral aan het Maritiem Museum, waar
oude schepen, kranen en bruggen voor het decor zorgen. De voormalige zeehaven van Delft, Delftshaven, is een van de weinige historische buurten van de stad. Bezoek ook zeker de
Euromast!

Slot Loevestein

Rotterdam
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Rotterdam

Gouda

Gouda. Hoewel buitenlanders bij Gouda direct aan kaas denken, denken de meeste Nederlanders aan de oude stad die aan de samenvloeiing van de Hollandse IJssel en de Gouwe ligt.
Gouda is bekend om zijn Sint-Janskerk, met oude gebrandschilderde ramen die ongeschonden de periode van de beeldenstormers hebben doorstaan. Op de Markt met het 15deeeuwse stadhuis, een rank geheel van versieringen en torentjes, wordt in de zomermaanden een wekelijkse, drukbezochte Kaasmarkt gehouden. Om de Markt liggen de mooiste
straten (en tevens de drukste winkelstraten) van de stad.
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Nieuwegein - Vreeswijk

Nieuwegein. Door en langs Nieuwegein lopen enkele kanalen, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, het Lekkanaal en het Merwedekanaal. Vanuit het Merwedekanaal ontspringt
de rivier de Hollandse IJssel en vanuit de Hollandse IJssel het riviertje de Kromme IJssel. Nieuwegein, gelegen aan de Lek, ligt in de provincie Utrecht, ten zuiden van de stad Utrecht.
In de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw trok een grote golf van bewoners uit de grote steden in de Randstad naar omliggende steden. Met name rondom Utrecht lag het zwaartepunt.
De regering vond behoud van het Groene Hart met zijn natuurlijke en landschappelijke waarden een belangrijk speerpunt. Reeds vanaf 1958 bestond bij het provinciebestuur van
Utrecht het plan om het gebied tussen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk volledig te gebruiken voor grootschalige woningbouw waardoor, met inbegrip van deze beide gemeenten een
geheel nieuwe plaats zou ontstaan; Nieuwegein.

Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem is een oude vestingstad die bij de plek ligt waar de Maas en de Linge in de Waal stromen en als Merwede verder gaan. De Linge loopt dwars door het centrum van de stad
en heet op die plek Lingehaven. De vesting van Gorinchem is nog redelijk intact, een rondje over de stadwallen levert een mooie wandeling op.
Sommige bastions liggen er nog, omringd door een vestinggracht, waardoor het centrum van Gorinchem in feite een eiland vormt. Van de oude stadsmuren is alleen Dalempoort uit
1597, die over de rivier uitkijkt, overgebleven. In het centrum staan nog een paar 16de eeuwse huizen met prachtige namen als ‘Dit is Bethlehem’ en
’t Coemt al van God’.

Heusden Vesting is een gerestaureerde vestingstad in de Nederlandse gemeente Heusden (provincie Noord-Brabant), gelegen aan de Bergsche Maas. Het stadje is een pareltje aan de
Maas. Je vindt er leuke winkels, mooie galerieën, ruime havens en gezellige terrasjes. Elke zondagmiddag zijn de winkels open en kun je om 14.30 uur deelnemen aan een
interessante stadswandeling olv een gids. Het stadje is ontstaan rondom een van de oudste waterburchten van Noordwest-Europa en was een van de eerste Hollandse steden die
door een muur werd omringd. Het woord vestingstad zegt het eigenlijk al, Heusden is een stad met een rijk historisch verleden. Het leuke is, dat dit verleden in Heusden overal
opnieuw zichtbaar is gemaakt. Overal waar je loopt of kijkt zie je het verleden herleven.
Boven op de vestingwallen van vestingstad Heusden heb je een mooi uitzicht over het Brabantse en Gelderse landschap, de Bergsche Maas en de gerestaureerde stad. Wandelend
door de schilderachtige straatjes en smalle steegjes ontdek je tal van eeuwenoude, goed bewaarde panden en gevels met mooie gevelstenen.
De vesting heeft hierdoor een sfeervol karakter. Ondanks de vele monumentale panden die Heusden telt (134 panden in totaal), is het vestingstadje geen openluchtmuseum
geworden, maar een stad waarin nog steeds gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Wie nu door Heusden loopt, ziet dat het resultaat verbluffend is. Niet alleen de vestingwerken,
maar ook huizen en straten zijn in oude glorie gerestaureerd. Het is alsof je in de tijd verplaatst bent en alleen door een enkele passerende auto kom je weer even in het heden.
Het stratenplan van Heusden dateert nog uit de middeleeuwen. De stadsmuren, met kanonnen die dreigend over de Maas wijzen, de molens, de ommuurde haven, de kinderkopjes
op de straten, al deze zaken ademen een sfeer van vroeger.
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Kerkdriel

Kerkdriel, weer terug op de thuisbasis. Desgewenst is aan de Zandmeren nog voldoende mogelijkheid te genieten van dit gebied, lekker zwemmen, suppen, wandelen, fietsen of
bezoek aan een café-restaurant voor een lekker kopje koffie, borrel, lunch of diner. Aan de Zandstraat vindt u o.a; restaurant de Dukdalf, Paviljoen 212 en Brandend Zand.

Kerkdriel Dukdalf

Kerkdriel Paviljoen 212

Kerkdriel Brandend Zand

1 Week

7 nachten, vertrek 15.00-18.00 uur. Terug 8.00-9.00 uur.
Route 2: Rondje Maas-Waal; Kerkdriel- Woudrichem- Rotterdam- Gouda- Nieuwegein- Gorinchem- Heusden- Kerkdriel

Plaatsen
Kerkdriel

KM
-

Sluizen
-

Tijd
-

Winkels

Woudrichem

40

1

4H00

Bakkerij en enkele
andere kleine winkels

Rotterdam

40

-

4H00

Alle winkels die u
wenst!

Restaurant
Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439
De Stroming
0031183307017
Hotel New York
0031104390500

Gouda

25

2

3H00

Alle winkels die u
wenst!

Koeien en Kaas
0031182686689

Nieuwegein

30

2

4H00

Alle winkels die u
wenst!

Gorinchem

30

3

4H00

Alle winkels die u
wenst!

Brasserie Zott
0031306066622
Restaurant Peer
0031183631467

Heusden

25

1

3H00

Kleine Supermarkt,
Slagerij, Bakkerij

Havenzicht
0031416662723

Kerkdriel

25

-

2H30

TOTAAL W/R

215

9

24H30

NB:

Nieuwegein:

IJssel max 8 km/u veel bruggen.

Gorinchem:

Merwedekanaal veel bruggen

Diverse supermarkten,
Bakkerijen, Slagerijen
en Kledingwinkels.

Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439

Bezoeken
Driels museum

Visserij museum,
Slot Loevestein
Euromast, Haven
Museum,
Rondvaart door de
havens
Museum
Kaaswaag,
Gemeentehuis, St.
Jans Kerk
Klein plaatsje
Vreeswijk
Historisch centrum
met haven in het
centrum
Historisch centrum
met134
monumenten

