ROUTEGIDS

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
De 10 mooiste wandel- en fietsroutes tussen Lek en Waal
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HET VERHAAL VAN
DE NIEUWE HOLLANDSE
WATERLINIE:

kanalen en weilanden. Op de fiets of wandelend kun je, met al je zintuigen, dit
mooie gebied ervaren. De forten geven historische verdieping aan een tocht.
Want bezoek een fort, werk of batterij, en je wandelt zo de geschiedenis binnen.
Daarnaast zijn er vaak leuke fortterrassen en is er op cultureel-historische gebied
altijd wat te beleven.

Het grootste geheim van Nederland

Van Lek tot Waal
In deze routegids vind je 10 mooie wandel- en fietsroutes in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie van de Lek bij Vianen en Culemborg tot aan de Waal bij Gorinchem
en Fort Vuren. Deze streek is één van de meest karakteristieke streken van ons
land met rivieren, boomgaarden, prachtige bloesem in het voorjaar en vol heerlijk
fruit in de zomer. Je vindt hier ook landgoederen, kastelen en natuurlijk forten,
bunkers, sluizen en andere waterwerken. Wil je hier langer dan één dag genieten?
Blijf dan logeren in een sfeervolle B&B, camping of forthut op één van de forten!

Midden in het landschap duiken ze plots voor je op: de forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met dijken, sluizen, kanalen en
bunkers vormen zij een ingenieus systeem dat ons land in oorlogstijd
moest beschermen tegen vijandelijke troepen.
In tijden van oorlog werd met opzet land onder water gezet. Zo kon de vijand
uit het oosten worden tegengehouden. Een laagje water van ongeveer vijftig
centimeter was voldoende: te diep voor soldaten, paarden en voertuigen om
doorheen te gaan, maar weer te ondiep voor boten om overheen te varen. Het
is het grootste verdedigingswerk van Nederland, maar ligt verscholen in het
landschap. Daarom wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie het grootste geheim
van Nederland genoemd. Ze is er wel, maar je ziet haar (bijna) niet!

Bekijk meer routes, de leukste overnachtingsmogelijkheden en andere
activiteiten op nieuwehollandsewaterlinie.nl.

Lange tijd mocht er niet worden gebouwd in het gebied dat onder water zou
worden gezet. Daardoor ontstond een open landschap van natuur, inundatie-

B&B Fort Vuren

UNESCO Werelderfgoed
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is uniek in de wereld en is genomineerd voor
de status van UNESCO Werelderfgoed, als uitbreiding op de Stelling van
Amsterdam. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van
Nederland; de Stelling van Amsterdam is al Werelderfgoed sinds 1996. Beide
verdedigingslinies zijn een bezoek meer dan waard.
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Alternatieve route
Indien de voetveer
bij Heukelem niet
vaart, fiets je vanaf de
Schildkamp over de Oude
Zuiderlingedijk langs de
Linge naar Heukelem.
uiterwaarde.nl

42 km

Leerdam
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Fort Asperen
Gorinchem
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LINGEWAALROUTE

25

3.
90

Als je van water houdt, fiets dan de Lingewaalroute, een tocht
die dwars door het waterlinielandschap kabbelt, langs de Linge
en de Waal mét uitzicht op Slot Loevestein. En maar liefst drie
forten onderweg: Fort Asperen, Fort Vuren en GeoFort.
+/- 1 km
Vanaf begin (en eindpunt) De
Schildkamp in Asperen fiets je na
Leerdam langs de Glasfabriek en
steek je bij het voetveer over naar
Heukelem. Een sfeervol dorp met
17e- en 18e-eeuwse gebouwen en
boerderijen. De oude stadsmuren
liggen onder de met gras bedekte
taluds rond de stad, omzoomd door
een gracht.
De route volgt daarna de Linge. De
Lingedijk is de langste rivier binnen

Nederland, een volle 108 kilometer
lang. Zo sereen als hij nu stroomt,
ooit was dit een woeste stroom
die regelmatig Gorinchem onder
water zette.

Startpunt/Eindpunt
TOP De Schildkamp,
Leerdamseweg 44 Asperen

Neem het ervan op Fort Vuren:
het terreplein-terras van de
Fortwachterij lonkt. Zomers is
de forttoren ook te beklimmen.
Via de Waal fiets je terug langs
GeoFort en Fort Asperen.
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Bezienswaardigheden
1. Glasblazerij, Zuidwal, Leerdam
2. Nationaal Glasmuseum,
Lingedijk 28, Leerdam
3. Fort Vuren, Waaldijk 29, Vuren
4. GeoFort, Nieuwe Steeg 74, Herwijnen
5. Fort Asperen: diverse exposities,
iedere eerste en derde zondagmiddag van de maand Cultuur

Café en elke laatste vrijdagavond
van de maand het aanschuifdiner.
Horeca
• De Schildkamp,
Leerdamseweg 44, Asperen
• Café de Zwaan,
Gasthuisstraat 36, Heukelum
• De Lievelinge (Lingebos),
Haarweg 6, Vuren
• Fort Vuren, Waaldijk 29, Vuren
• GeoFort, Nieuwe Steeg 74, Herwijnen
• Taveerne Fort Asperen,
Langendijk 60, Acquoy
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Sluis Fort Everdingen

Leerdam
49

JAN BLANKENROUTE

Van zijn vader, die ook waterbouwkundige was, leerde Jan Blanken, de
fijne kneepjes van het vak. De briljante
Jan ontwierp onder andere een
‘waaiersluis’, die tegen de waterdruk
in, geopend en gesloten kan worden,
razend handig en onderweg o.a. te
zien bij Fort Asperen.
De waterwerken-enthousiasteling
haalt zijn hart op langs de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, want hier
vind je diverse waterwerken: het
sluizenstelsel bij Fort Everdingen,

48
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Deze route voert je door het gebied waar de waterwerken van
ingenieur Jan Blanken (1755 – 1838) het landschap bepalen.
Over de eeuwenoude Diefdijk, langs forten, vestingsteden en
polders met prachtige vergezichten.
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de Diefdijk, gemaal De Oude Horn, de
Dalemse Sluizen, het Merwedekanaal
en de Beatrixsluis bij Vreeswijk.

+/- 1 km

Voor deze route gun je jezelf de tijd.
Maar, met vier historische steden
onderweg, en zoveel innemende
adresjes waar je jezelf (én je fiets)
weer op kunt laden, komt dat
vast goed. Per ongeluk blijven
hangen in Vreeswijk of Culemborg?
Overnachtingsmogelijkheden zat.
(En anders kort je de route in via
Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop).

Gorinchem
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Startpunt/Eindpunt
Starten bij knooppunt 10, 49 en 50
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Bezienswaardigheden
1. Fort Honswijk, Lekdijk 58, Schalkwijk
2. Diefdijk met groepsschuilplaatsen,
kanonkazemat en geschutsbatterijen.
3. Dalemse Sluizen, Merwededijk
4. Werk aan het Spoel
5. Stedelijk Museum,
Voorstraat 97, Vianen

Meer horeca
Natuurlijk kun je ook
terecht in de historische
harten van Vianen,
Culemborg, Leerdam
en Gorinchem.

Horeca
• Hajé De Linielanding,
Waterliniedok 1, Nieuwegein
• Werk aan de Korte Uitweg, Lange
Uitweg 42A, Tull en het Waal
• Caatje aan de Lek (Werk aan het
Spoel), Goilberdingerdijk 40, Culemborg
• Fortbrouwerij Duits en Lauret (Fort
Everdingen), Noodweg 2, Everdingen
• Fortwachterij Fort Vuren,
Waaldijk 29, Vuren
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Werk aan het Spoel
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LINIE TUSSEN LEK EN LINGE
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Via landelijke wegen en kronkeldijken
kom je door verstilde dorpjes
als Rhenoy en Acquoy, bekend
van de ‘Betuwse toren van Pisa’
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Deze linieroute voert je langs tastbare herinneringen aan de
Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals de tankversperring bij
de Goilberdingerdijk, Fort Everdingen, de kraanbrug bij de
Diefdijk, groepsschuilplaatsen en een wapenplaats bij Asperen.
Vanaf Culemborg fiets je via het
dorpje Beusichem en natuurgebied
de Regulieren naar Landgoed
Mariënwaerdt; een familielandgoed
van ruim 900 hectare aan de rand
van het Betuwse dorp Beesd. Goed,
zover ben je nog niet, maar even snel
rondkijken op dit eeuwenoude domein
is zeker de moeite waard.
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Alternatieve route
Voet- en fietsveer
‘Janske’ brengt je van
april t/m september
over de Linge
(knooppunt 54).
Als alternatief fiets
je via Mariënwaerdt
Notendijk onder de
A2 door.

53

Geldermalsen

97

(fotomomentje). Spring er bij Fort
Asperen ook éven af voor een
erfgoed-ommetje. Het oude torenfort
is voorzien van een kleurrijke moderne
glaskoepel, een bijzonder contrast.
De fietstocht wordt vervolgd via
de middeleeuwse Diefdijk. Terug bij
Werk aan het Spoel schuif je aan bij
het restaurant met overdekt terras
van Caatje aan de Lek. Geniet met
een prachtig uitzicht van heerlijke
Italiaanse koffie, een smakelijke lunch
of de populaire plukplank.
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+/- 1 km

Startpunt/Eindpunt
Werk aan het Spoel,
Goilberdingerdijk 40, Culemborg

3. F
 ort Everdingen, Noodweg 2
Everdingen: iedere zondag om 14.00
uur historische rondleiding

Bezienswaardigheden
1. Elisabeth Weeshuis Museum,
Herenstraat Culemborg: over de
historie van het leven in een weeshuis
2. Diefdijk met groepsschuilplaatsen,
kanonkazemat, geschutsbatterijen en
doorgezaagde bunker (Bunker 599)

Horeca
• Caatje aan de Lek (Werk aan het Spoel),
Goilberdingerdijk 40, Culemborg
• De Stapelbakker, Oude Waag 21, Beesd
• Taveerne Fort Asperen,
Langendijk 60, Acquoy
• Fortbrouwerij Duits en Lauret (Fort
11
Everdingen), Noodweg 2, Everdingen
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RONDJE DIEFDIJK
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De Diefdijklinie is een waterstaatkundig begrip! Naast een
belangrijke waterkering is het een bijzonder landschap met
een keur aan verdedigingswerken. Fietsend tussen de dijken,
uiterwaarden, forten en batterijen is de geschiedenis voelbaar.
De Diefdijk was een nederig
middeleeuws dijkje dat uiteindelijk
de hoofdverdedigingslijn van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie werd.
Het westelijke deel van de Betuwe
kon met behulp van deze dijk onder
water worden gezet, en het land
zo beschermen tegen vijandelijke
invallen. Nu nog is het één van
de belangrijkste binnendijken van
Nederland.
De Diefdijklinie is versterkt met
kwelschermen, damwanden en
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Gorinchem

bermen. Ook is een groot aantal
militaire objecten hersteld,
gereconstrueerd en toegankelijk
gemaakt. Die vreemde piramides
in het landschap zijn groepsschuilplaatsen (Type P), met een beetje
schuiven paste er 13 man in.

+/- 1 km

Startpunt/Eindpunt
Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40,
Culemborg of Fort Asperen,
Langendijk 60 Acquoy

Ontdek langs deze route ook
batterijen, vier waaiersluizen, en
wandel bij de Meerdijk, door een
loopgraaf, terug in de tijd. Deze route
is erg aantrekkelijk voor liefhebbers
van militair erfgoed en waterbouw.

Bezienswaardigheden
1. Doorgezaagde bunker (bunker 599)
2. Loopgravenstelsel Meerdijk met
koepelkazemat.
3. Fort Asperen
12

Horeca
• Caatje aan de Lek (Werk aan het Spoel),
Goilberdingerdijk 40, Culemborg
• Taveerne Fort Asperen,
Langendijk 60, Acquoy
• Fortbrouwerij Duits en Lauret (Fort
Everdingen), Noodweg 2, Everdingen

13

LANGS
DE LINGE

46 km

Ontdek het Rivierenland van
de Linge tussen Leerdam
en Geldermalsen. Deze
omgeving staat bekend om
sprookjesachtige boomgaarden
en pittoreske dijkdorpjes.
In april en mei staan de
fruitbomen in bloei en fiets je
door een zee van bloesem.
Deze tocht voert via dijkdorpjes
Acquoy en Rhenoy richting Beesd
en langs Landgoed de Mariënweerd.
Via Geldermalsen fiets je met een
bocht weer terug. Daar kom je de
koddige dorpjes Enspijk, Rumpt,
Gellicum en Asperen nog tegen.

GeoFort

80

4.
Leerdam
57
48
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52

In Asperen vind je sluis De (Oude)
Horn, een afwateringssluis van
Linge-water. Toen de Nieuwe
Hollandse Waterlinie werd
ontworpen (1815), is de functie
van de sluis overgenomen door
de inundatiewaaiersluizen bij Fort
Asperen. Naast de sluis staat
het voormalige stoomgemaal
De Oude Horn: karakteristiek
witgepleisterd gebouw met de
gietijzeren schepraderen én schutsluis, voor de liefhebber.
Maak bij knooppunt 97 een
uitstapje naar het GeoFort, een
GeoExperience centre. Strijk neer op
een heerlijk terras of in het 3d café.
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+/- 1 km

Startpunt/Eindpunt
Starten kan op elk willekeurig
knooppunt van de route.

14

Bezienswaardigheden
1. GeoFort, Nieuwe Steeg 74 Herwijnen
2. Stoomgemaal De Oude Horn,
Acquoyseweg 1, Acquoy
3. Waaiersluizen Asperen
4. Glasstad Leerdam
5. Molen de Vlinder, Beemdstraat 16, Deil

Horeca
• GeoFort, Nieuwe Steeg 74, Herwijnen
• Taveerne Fort Asperen, Langendijk 60,
Acquoy
• De Stapelbakker, Oude Waag 21,
Beesd
15

Tip!
Het Vurensche
Polderpad kan
gecombineerd
worden met het
Rhenoijschepad
(zie pagina 24).

15 km

2.

Markering
Dit klompenpad is
bewegwijzerd met
een rode markering
in de vorm van een
klomp. De route is
in twee richtingen
gemarkeerd, zodat je
de route zowel linksals rechtsom kunt
wandelen.

Fort Vuren

VURENSCHE POLDERPAD

Ontdek het fraaie buitengebied van de gemeente WestBetuwe. Wandel langs Fort Vuren, de Waal en Linge en over
historische dijken en paden. Laat je verrassen door dit rijke
landschap. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Vuren

1.

Het Vurensche Polderpad loopt
over een kade met een Waterliniepanorama en picknickplek. Deze
kade maakte deel uit van de
hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en werd, ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog,
met een aantal loopgraafstellingen
en betonnen groepsschuilplaatsen
versterkt.
Voor een verdiepend erfgoeduitstapje
ga je vooral Fort Vuren in. Dit
torenfort uit 1845 heeft de typische

militair-architectonische esthetiek
die je kan verwachten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie-bouw.

+/- 500 meter

Het is heerlijk wandelen door het
Lingebos, haal een ijsje en koel de
voeten even af in de zwemplas. Voor
kinderen is het een walhalla: ‘De
Kleine Waterlinie’, een speelbos met
een heus speelfort mét kanonnen.
Hier sla je zo een middag stuk met
water kliederen, in bomen klauteren
en verstoppertje spelen.

Startpunt/Eindpunt
Parkeerplaats Fort Vuren,
Waaldijk 29 in Vuren
Bezienswaardigheden
1. Fort Vuren Waaldijk 29, Vuren
2. Speelbos De Kleine Waterlinie,
Haarweg 6, Vuren
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Horeca
• Fort Vuren, Waaldijk 29, Vuren
• Restaurant Oud Vuren, Waaldijk 70,
Vuren
• Pannenkoekhuis Het Lingebosch,
Haarweg 9, Vuren
• De Vogelkop in het Lingebos,
Haarweg 6A, Vuren
• Restaurant Kees en Kwartel (camping
de Lievelinge), Haarweg 6, Vuren
• IJsboerderij De Oude Schuur,
17
Poelweg 4, Vuren

Markering
Dit klompenpad is
bewegwijzerd met
een groene markering
in de vorm van een
klomp. De route is
in twee richtingen
gemarkeerd, zodat je
de route zowel linksals rechtsom kunt
wandelen.

15 km

4.
3.

1.

2.

Fort Everdingen

Culemborg

GOILBERDINGERPAD

Wandelen door weilanden en de uiterwaarden van de Lek,
langs fort Everdingen, over historische dijken en dwars door
boerenland. Ontdek de natuur van Culemborg, de weidsheid van het
rivieren-landschap en de (militaire) cultuurhistorie van het landschap.
Vanaf Werk aan het Spoel wandel
je naar het Schootsveldpad. Tijdens
de Mobilisatie in 1939-1940 werden
een lange en een korte schietbaan
aangelegd - waarvan de Duitsers
ook dankbaar gebruik maakten. Aan
het eind van de lange baan zie je de
indrukwekkende kogelvanger.
Langs de Diefdijk passeer je
groepsschuilplaatsen en (koepel)
kazematten. Bezoek ook zeker even
Fort Everdingen voor een lekker
speciaal biertje. Deze locatie herbergt

een brouwerij met proeflokaal, winkel,
camping en camperplaatsen. Na een
welverdiende rust volgt de weg langs
de grote Beersluis door de uiterwaarden
terug naar Werk aan het Spoel.
Een bijzonder deel van het
Goilberdingerpad loopt door de
uiterwaarden van de Lek, stukken land
tussen zomer- en winterdijk in. In de
winter hoor je hier het gaggelen van
duizenden ganzen, en in de zomer
graast het vee er, en wandel je door
de bloemrijke graslanden.
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+/- 500 meter

Startpunt/Eindpunt
Werk aan het Spoel,
Goilberdingerdijk 40 in Culemborg
Bezienswaardigheden
1. K
 ogelvanger bij Werk aan het Spoel
2. Inundatiekanaal
3. Beersluis Everdingen
4. Fort Everdingen,
Noodweg 2, Everdingen

Tip!
Je kunt deze
route inkorten
door de onderste
lus over te slaan.
Je wandelt dan
11 km.

Horeca
• Fortbrouwerij Duits& Lauret,
Noodweg 2, Everdingen
• De Witte Schuur, Prijsseweg 16,
Culemborg
• Caatje aan de Lek (Werk aan het Spoel),
Goilberdingerdijk 40 in Culemborg
Bijzonderheden
Delen van dit pad kunnen in natte
perioden glad zijn. Dus stevige
schoenen of laarzen aan en gaan.
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Markering
Dit klompenpad is
bewegwijzerd met
een blauwe markering
in de vorm van een
klomp. De route is
in twee richtingen
gemarkeerd, zodat je
de route zowel linksals rechtsom kunt
wandelen.

14 km

Leerdam

4.

3.

Waaiersluis Asperen

RHENOIJSCHEPAD

2.

Het rivierenlandschap rond dorpen Rhenoy en Acquoy is
meer dan schilderachtig. Verwacht een afwisselende route vol
stille boerenweggetjes en dijken. Historische gebouwen en elementen
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vertellen hier hun verhaal.
Het eerste deel van de route voert
over de Lingedijk in Rhenoy – het
voorjaar komt eraan als de ooievaars
op hun nest, midden in de dorpskern,
zitten. Via de Acqouysemeer kom je
bij het Wiel van Bassa.
Het Wiel van Bassa is een kolk (een
grote plas) van 13 hectare groot,
ontstaan bij een doorbraak van de
Diefdijk in 1573. Hier is het grootste
doorbraakwiel van Nederland én een

favoriete plek van bijzondere vogels.
Neem vooral de kijker mee en spot
een draaihals of buidelmees.

1.

+/- 500 meter

Je passeert ook Werk aan het
Spoor Diefdijk, gebouwd in 1880.
Dit werk moest voor extra
bescherming zorgen waar de spoorlijn
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
doorkruiste. Hoewel het werk zelf
niet toegankelijk is, kan je wel de
kraanbrug van dichtbij bekijken.
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Startpunt/Eindpunt
Cafetaria / Lunchroom Route 88,
Rhenoyseweg 11, Rhenoy
Bezienswaardigheden
1. Fort Asperen, Langendijk 60, Acquoy
2. Waaiersluizen Asperen
3. Stoomgemaal De Oude Horn,
Acquoyseweg 1 Acquoy
4. Glasstad Leerdam

Horeca
• Fort Asperen, Langendijk 60, Acquoy
• Tapperij Lingezicht, Lingedijk 78,
Acquoy
• De Kooise Camping, Acquoysemeer
24a, Acquoy
• Linge Terras Rust Wat, Lingedijk 16,
Rhenoy
• Cafetaria / Lunchroom Route 88,
Rhenoyseweg 11, Rhenoy
• Kaatje’s theetuin, Diefdijk 1, Leerdam 21

Markering
De route is
grotendeels
bewegwijzerd
via de rood-witte
markering van het
Waterliniepad.

10 km

2.

Werk aan de Groeneweg

3.
1.

RONDJE LINIEPONTJE

4.

“Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig
laagland gaan”, dichtte Hendrik Marsman. Dit is zeker van
toepassing op deze route, waar de Lek maar liefst twee keer
overgestoken wordt.
Dit is echt een seizoensroute,
want de gehele wandeling, mét
waterliniepontje, kan alleen in het
voorjaar en de zomer gewandeld
worden. De fiets- en voetveer vaart
van mei t/m september tussen
Werk aan het Spoel, Werk aan de
Groeneweg en Fort Everdingen.
Na het eerste pontje passeer je
Werk aan de Groeneweg, een uniek
bewandelbaar loopgravenstelsel
verscholen achter een decor van
hoogstamfruitbomen. Je vindt er

kleine betonnen kazematten die
fungeerden als eenmans-posten én wat
grotere piramidevormige bunkers
(de groepsschuilplaatsen). Kinderen
kunnen dit verdedigingswerk ontdekken met een beleefroute (van circa 2
km) onder leiding van soldaat Vendrik.
Na een wandeling door De
Steenwaard vaar je terug richting
Culemborg en kan je bij Werk aan
het Spoel (gebouwd ter bescherming
van de waaiersluis), op het terras
plaatsnemen.
22

Culemborg

+/- 500 meter

Startpunt/Eindpunt
Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, Culemborg. Je kunt de wandeling
ook starten bij station Culemborg.
Bezienswaardigheden
1. Fort Everdingen, Noodweg 2, Everdingen
2. Werk aan de Groeneweg, Schalkwijk
3. De Steenwaard (uiterwaardengebied),
Schalkwijk
4. Werk aan het Spoel

Horeca
• Caatje aan de Lek (Werk aan
het Spoel), Goilberdingerdijk 40
in Culemborg
• Restaurant op de Haven,
De Helling 7, Culemborg
• Fort Everdingen, Noodweg 2,
Everdingen
Let op: zomerroute, check de
vaartijden op liniepont.nl
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6,9 km

Asperen

3.
2.

4.

GeoFort

DWAALROUTE GEOFORT

Op deze kids-wandeling mag je lekker filmpjes kijken én ontdek
je al wandelend meer over de forten, de waterlinie en inundatie.
Ingewikkelde termen wel, maar dat legt Generaal Kraijenhoff je
allemaal rustig uit.
1.

De Dwaalroute voert langs de
wapenplaats aan de Lingedijk, naar
de Meerdijk, langs waaiersluizen en de
loopgraven (ook hier legt de Generaal
over uit), en door het oude stadje
Asperen om vervolgens weer terug te
keren naar het startpunt GeoFort.
Vóór je deze wandeling begint
download je de app Beleefroutes.
Zoek in de app naar de Dwaalroute
met startpunt GeoFort. Zodra je in

de buurt van een dwaalpunt komt,
hoor je een geluidje: kijk dáár valt wat
te ontdekken. Een route vol erfgoed
verrassingen dus.

+/- 500 meter

Startpunt/Eindpunt
GeoFort, Nieuwe Steeg 74 Herwijnen

Bij GeoFort draait alles om de
aarde! Kom op speelse wijze
van alles te weten over oude en
nieuwe geo-technieken. Kinderen
kunnen minecraften of klauteren
in de Vleermuisspeurtuin van
Staatsbosbeheer.

Bezienswaardigheden
1. GeoFort, Nieuwe Steeg 74 Herwijnen
2. Wapenplaats (nabij Fort Asperen)
3. Waaiersluis complex (nabij Fort
Asperen)
4. Fort Asperen, Langendijk 60 Acquoy
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Horeca
• GeoFort, Nieuwe Steeg 74 Herwijnen
• Fort Asperen, Langendijk 60 Acquoy
• Eethuis De Kazerne, Voorstraat 89,
Asperen
App
Download deze route via de app
Beleefroutes
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TIPS!

Bekijk meer routes, de leukste overnachtingsmogelijkheden
en andere activiteiten op nieuwehollandsewaterlinie.nl.

VRIJSTAD VIANEN

Vianen werd ooit aangelegd als
een vestingstad. Dit is nog terug
te zien in het stratenpatroon, de
stadsmuren en de Lekpoort. Overal
vind je verwijzingen naar de rijke
geschiedenis van Vrijstad Vianen.
Met ruim 190 rijksmonumenten is
Vianen een echte museale stad.
Daarnaast is het goed toeven in de
Voorstraat met de vele terrassen,
goede restaurants en fijne winkeltjes.
VVV Vianen, Voorstraat 97

DOEN!

LANGS LINGE EN
WATERLINIE (40 KM)

Arrangement Happen & Trappen
Trap mee langs de rivier de Linge en door
idyllische dorpjes. Aanschouw de Betuwse
toren van Pisa en Fort Asperen en kom
helemaal tot rust. Geniet van het gevoel en
fiets verder door de kleurrijke Betuwe én
vestingstad Gorinchem. Je start met koffie
en gebak, onderweg geniet je van een
4-gangen diner bij de leukste horecalocaties.
happenentrappen.nl

LEERDAM

RONDVAART OVER DE LINGE

Ga mee met een rondvaart over de Linge van 120 minuten. Je passeert
de 14e eeuwse basiliek van Asperen, de stadswallen en vaart door het
smalle sluisje bij Fort Asperen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De boomgaarden en uiterwaarden zijn een geliefd jachtterrein van reigers,
ooievaars, ijsvogels en wilde ganzen; je gaat ze vrijwel zeker zien! Na een van de
vele bochten doemt opeens het Munnickenwiel op, de plaats waar tijdens een
dijkdoorbraak een klooster volledig onder water verdween. rederijleerdam.nl
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Leerdam is al sinds 1765 dé glasstad
van Nederland, de hele wereld eet
Leerdammer kaas en het ligt centraal
in het land aan de romantische rivier
de Linge! Of je nou van cultuur, lekker
eten, varen, winkelen, wandelen of
fietsen houdt, voor iedereen is er in
Leerdam iets te zien of te beleven!
Toeristisch Informatiepunt
Leerdamglasstad.nl, Kerkstraat 55

CULEMBORG

De historische stad van Culemborg
bestaat al sinds het jaar 1318 en is
omgeven door uiterwaarden, de
Betuwe en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Een vrijstad in hart en
nieren: eigenzinnig, ondernemend,
gastvrij en duurzaam. Geniet van
de eeuwenoude straten, bijzondere
winkels, mooie restaurants en terrassen.
o.a. op de Markt, Varkensmarkt en bij
de haven. Toeristisch Informatiepunt
Culemborg, Oude Vismarkt 4

GORINCHEM

Vanwege haar stadswallen, imposante
kanonnen en molens is Gorinchem een
geliefde bestemming. Op de Oude Markt
in het stadscentrum pak je een terrasje.
Gorinchem maakte als vestingstad onderdeel uit van zowel de Oude als de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het heeft maar liefst
11 grote bastions en is een van de mooist
bewaarde vestingen van Nederland.
VVV Mooi Gorinchem,
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Groenmarkt 8

nieuwehollandsewaterlinie.nl

