Rondwandeling Historische Vestingwerken Gorinchem
Werkgroep Vesting Gorinchem

Inleiding en gebruiksaanwijzing
Welkom bij de rondwandeling over de historische vestingwerken van Gorinchem.
De vestingwerken van Gorinchem zijn als gevolg van de 80 jarige oorlog aangelegd en rond het jaar 1600 gereed gekomen. In het rampjaar 1672 is de vesting Gorinchem opgenomen in de Hollandse Waterlinie, die toen voor het eerst
werd gevormd en gebruikt als bescherming van Holland tegen vijandelijke aanvallen vanuit het oosten.
De Hollandse Waterlinie was een militaire verdedigingslinie tussen de Zuiderzee en De Biesbosch. De Oude Hollandse
Waterlinie is in 1672 aangelegd ten westen van Utrecht om te voorkomen dat de Franse troepen Holland zouden veroveren. Om ook Utrecht te beschermen werd de linie in 1871 opgeschoven oostelijk van deze stad, zo is de Nieuwe
Hollandse Waterlinie ontstaan Door aangesloten polders onder water te zetten, te diep om makkelijk doorheen te
waden en te ondiep om er in te varen ontstond een kilometersbrede waterbarrière. Op de kwetsbare punten, zoals bij
dijken en rivieren werden forten en andere verdedigingswerken gebouwd om de doorgangen en sluizen af te schermen.
Wij stellen het zeer op prijs, dat u zich in de vestingwerken van Gorinchem wilt verdiepen. Hopelijk is het goed weer,
want een wandeling over de Gorinchemse vestingwal is niet alleen interessant qua vestingwerken, maar u kunt ook
genieten van de natuur en prachtige uitzichten. Deze wandeling is ontwikkeld door de Werkgroep Vesting Gorinchem.
De wandeling kent diverse startpunten. Vanaf het trein- en busstation Gorinchem en vanaf Riveer, de veerdienst tussen Gorinchem, fort Vuren, Woudrichem, Werkendam en Hardinxveld. In het zomerseizoen is er ook een veerverbinding met Dordrecht. Andere startpunten zijn bij diverse parkeergelegenheden en vanaf het toeristisch informatiepunt
Gorinchem/VVV aan de Grote Markt.

Verkorting routes:

Deze rond vestingwandeling is omvangrijk en bevat veel locaties. U kunt een wandelroute volgen of zelf naar een eigen
selectie van punten navigeren. Eventueel verdeeld over verschillende dagen kunt u de gehele wandeling ineens doen
zoals te zien op de kaart (in ca. 3 uren), maar u kunt ook kiezen om de wandeling in te korten. Tijdens de wandeling
krijgt u via de tekst aanwijzingen, hoe de route in te korten tot de helft: wandelroute, of puntsgewijs naar eigen keuze.

1

2

Routepunten en bezienswaardigheden vestingwandeling Gorinchem
1 Routepunten rondwandeling
R01 Kanonnen Bastion 1
R02 Stenen Beer (gemetselde muur met pilaren)
R03 Arkelpoortcoupure (doorgang in de vestingwal)
R04 Batterij opsteling voor 2 kanonnen Bastion 2
R05 Het verdwenen Bastion 3 (afgegraven tbv Merwedekanaal)
R06 Schotbalkenloods (loods met houten balken tbv waterkering in
de coupure)
R07 Kanselpoortcoupure
R08 Militair Wachtgebouw Kanselpoort
R09 De Caponniere (verdedigingswerk)
R10 Grote bult met kanon (grond depot)
R11 Bastion 5
R12 Zicht vanaf de wal op het Arsenaal
R13 Stenen Beer Duveltjesgracht (muur met hek)
R14 Klein kruitmagazijn (aan de stadszijde van de wal
R15 Tolkazerne
R16 Artillerie loodsen (op het terrein Tolkazerne)
R17 Waterpoortcoupure (u kunt rechtsaf over de sluis lopen)
R18 Paaltjes van oorlog (klein stenen paaltje in de grond met letter O)

R19 Bastion 7 met uitzicht op de Dalempoort en molen De Hoop.
R20 Dalempoort
R21 Buskruitmagazijnen
R22 Kanonnen op Bastion 8 (bij de molen De Hoop)
R23 Ravelijn 1 (Deel van een voor uitgeschoven verdedigings wal - nu loopt
de weg er overheen, een driehoekig stuk is nog te zien)
R24 Sucht (luchtkanaal naar het kruitmagazijn - links in de wal met stalen hek)
R25 Laboratorium (hier werd kruit afgewogen)
R26 Schietbaan (voor geweer en pistool, niet voor geschut, dat oefende in
Oldebroek)
R27 Ravelijn 2 (Voorverdediging in het water - nu volkstuinen)
R28 Poterne (doorgang in de vestingmuur)
R29 BB Bunker gebouwd in de grond onder Bastion 10
R30 Ravelijn 3 (volledig begroeid Ravelijn, vroeger groeide hier alleen gras)
R31 Klein kruitmagazijn (aan de stadskant van de wal)
R32 Groot buskruimagaijn in Bastion 11
R33 V.I.S. Kazemat (betonnen bunker nu bedekt met groen en bomen)
R34 De Luisterpost (Gebouw van de verbindingsdienst met radio apparatuur)
R35 De Lingewacht (gebouw met witte gevel, voormalig wachtgebouw)

Bezienswaardigheden

V 1

W 1

L 1

V01 De Hoofdwacht (tegenover de fontein - nu cafe met terras)
V02 De Oude Doelen (in de Molenstraat)
V03 Militaire Bakkerij (Wit gebouw met pomp hoek Molenstraat Revetsteeg)
W01 Het Arsenaal (grootmagazijn met militaire voorraden, nu appartementen)
L01 Toegangspoort tot het voormalige kazerne terrein.
Een vesting wandeling met uitgebreide tekst en afbeeldingen is als PDF bestand verkrijgbaar via de website www.vestinggorinchem.nl
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QR codes van routepunten en bezienswaardigheden vestingwandeling Gorinchem
R01 Kanonnen Bastion 1

R04 Batterijopsteling Bastion 2

R07 Kanselpoortcoupure

R02 Stenen Beer

R05 Het verdwenen Bastion 3

R08 Militair Wachtgebouw
Kanselpoort

R03 Arkelpoortcoupure

R06 Schotbalkenloods
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R09 De Caponnière (verdedigingswerk)

QR codes van routepunten en bezienswaardigheden vestingwandeling Gorinchem
R13 Stenen Beer Duveltjesgracht
R10 Grote bult met kanon
(muur met hek)
(grond depot)

R11 Bastion 5

R12 Zicht vanaf de wal
op het Arsenaal

R14 Klein kruitmagazijn
(aan de stadszijde van de wal)

R15 Tolkazerne

R16 Artillerieloodsen
(op het terrein Tolkazerne)

R17 Waterpoortcoupure

R18 Paaltjes van oorlog (klein stenen
paaltje in de grond met letter O)
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QR codes van routepunten en bezienswaardigheden vestingwandeling Gorinchem
R22 Kanonnen op Bastion 8 (bij de molen De
R19 Bastion 7 met uitzicht op de Dalempoort
Hoop)
en molen

R25 Laboratorium (hier werd kruit afgewogen)

R20 Dalempoort

R23 Ravelijn 1 (Deel van een vooruitgeschoven
verdedigingswal.nu loopt de weg er overheen, een driehoekig stuk is nog te zien)

R26 Schietbaan (voor geweer en pistool, niet
voor geschut, dat oefende in Oldebroek)

R21 Buskruitmagazijnen

R24 Sucht (luchtkanaal naar het kruitmagazijn
links in de wal met stalen hek)

R27 Ravelijn 2 (Voorverdediging in het water nu volkstuinen)
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QR codes van routepunten en bezienswaardigheden vestingwandeling Gorinchem
R28 Poterne (doorgang in de vestingmuur)
R31 Klein kruitmagazijn (aan de stadskant van
de wal)

R34 De Luisterpost (Gebouw van de verbindingsdienst met radioapparatuur)

R29 BB Bunker gebouwd in de grond onder
Bastion 10

R32 Groot buskruitmagaijn in Bastion 11

R35 De Lingewacht (gebouw met witte gevel,
voormalig wachtgebouw)

R30 Ravelijn 3 (volledig begroeid Ravelijn,
vroeger groeide hier alleen gras)

R33 V.I.S. Kazemat (betonnen bunker nu bedekt
met groen en bomen)

V01 De Hoofdwacht (tegenover de fontein - nu
cafe met terras)
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QR codes van routepunten en bezienswaardigheden vestingwandeling Gorinchem
L01 Toegangspoort tot het voormalige kazerV02 De Oude Doelen (in de Molenstraat)
neterrein.

V03 Militaire Bakkerij (Wit gebouw met pomp
hoek Molenstraat-Revetsteeg)

W01 Het Arsenaal (grootmagazijn met militaire
voorraden, nu appartementen)
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U hebt de volgende mogelijkheden:

1. Volledige wandeling (ca. 3 uur):

U begint bij één van de startpunten en volgt de route aanwijzingen in de tekst. Onderweg geeft de tekst u een mogelijkheid om de verkorte route te gaan
volgen. U negeert de aanwijzingen voor de verkorte route en doet de volledige wandeling.

2. Verkorte route (ca. 1,5 uur):

U kiest tijdens de wandeling voor een van de verkorte routes. U kunt vanaf de Arkelpoort coupure of verderop in de wandeling bij de Kanselpoort coupure
een kortere wandeling nemen (groene pijltjes op de wandelkaart) en wordt met de tekst door de stad geleid, tot u aan de andere kant van de stad de vestingwandeling over de vestingwal weer op kunt pikken. Of u komt terug bij VVV Gorinchem op de Grote Markt indien u daar was gestart. De tot de vesting
behorende militaire gebouwen in de stad, waar u dan gedurende deze afkortende wandeling langskomt, zijn ook van tekst en uitleg voorzien. Wanneer u bij
het bus- en treinstation of het Stadhuis bent gestart loopt u dan vanzelf de westelijke helft van de vesting. Die is wel iets minder mooi dan de oostelijke.

3. Alternatieve route vanaf het bus-en treinstation, of het Stadhuis (ca. 2,5 uur):

U kunt bij het routepunt “Kanselpoort coupure” nog de alternatieve route kiezen. U loopt dan rechtdoor de stad in, tot u midden in de stad de verkortings
route kruist, welke u dan gaat volgen. Nadere aanwijzingen hiervoor staan aangegeven bij routepunt “Kanselpoort coupure”. Deze route mist dan de
Caponnière, maar beslaat wel het meest interessante stuk van de vestingwal en de meeste militaire gebouwen in de stad. Indien u aan het eind van de wan
deling nog tijd over heeft, kunt u alsnog de Caponnière bekijken, deze is op zaterdagmiddag en zondagmiddag ook geopend. Daarin bevindt zich een wijn
proeverij, maar u kunt er ook gewoon koffie, fris, bier e.d. gebruiken en er is ook een toilet.

4. Eigen traject:

U loopt een door uzelf bepaald stukje van de route in volgorde van de wandeling. Zorg dan, dat u dat deel van de rondwandeling tegen de klok in loopt,
dus linksom. Zo kloppen de route aanwijzingen en de gezichtspunten. De militairen hebben de vestingwerken tegen de klok in genummerd. Dezelfde volgorde hebben wij in de opzet van de wandeling ook gevolgd.

5. Puntsgewijs:

U kunt ook gewoon zelf wat punten uitkiezen om te gaan bekijken, zowel op de vestingwal, als in de stad. U kunt dan ook bij elk punt tekst en uitleg in het
boekje opzoeken. Echter de route aanwijzingen moet u dan negeren, want u bepaalt dan zelf uw route. Waar u ook voor kiest: we wensen u veel plezier
met deze rondwandeling!

De Werkgroep Vesting Gorinchem.
Meer lezen of reageren? Ook opmerkingen en suggesties tot verbeteringen zijn welkom.
Kijk op: www.vestinggorinchem.nl
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Parkeren:

In de binnenstad van Gorinchem geldt van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur betaald parkeren. Op nieuwsjaardag, 1e en 2e kerstdag is
parkeren gratis. Op alle andere feestdagen de niet op zondag vallen, geldt betaald parkeren. Echter op zondag is het dus gratis parkeren! U mag uitsluitend
parkeren op de plaatsen die daarvoor zijn aangewezen.

Punten en volgorde:

In deze wandeling worden startpunten en routepunten onderscheiden. We beginnen eerst met de beschrijving van de 5 startpunten en daarna de routepunten. Bij de routepunten, beschrijven we eerst alle routepunten uit de rondwandeling over de vestingwal, in volgorde van Bolwerk 1 t/m Bolwerk 11.
Daarna de routepunten in de stad, die onderdeel zijn van de route vanaf het toeristisch informatiepunt /VVV Grote Markt naar de vestingwal. Deze punten
komen ook voor in de verkortingsroute. Dan volgt nog een routepunt, dat in de westelijke verkortingsroute zit en als laatste een los punt,dat niet in een route
is opgenomen.
STARTPUNT

1

Volgorde van de beschrijving van de routepunten:
1. ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL

1

2. ROUTEPUNTEN IN DE ROUTE: GROTE MARKT NAAR VESTINGWAL
3. ROUTEPUNT IN DE WESTELIJKE VERKORTINGSROUTE
4. LOS PUNT NIET OPGENOMEN IN EEN ROUTE

1

1

1

U kiest echter gewoon uw startpunt en u bladert vervolgens naar het hierin aangegeven routepunt. U volgt verder de aanwijzingen bij elk routepunt.
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STARTPUNTEN

S01 Startpunt toeristisch informatiepunt Gorinchem/VVV.

U staat nu buiten het voormalig stadhuis, waarin het toeristisch informatiepunt en het Gorcums Museum gevestigd zijn. Kijk richting de Wilhelmina fontein. Daarachter ziet u een gebouw met op de begane grond een galerij met bogen. Dit is routepunt “V01 de Hoofdwacht”. Dat is het eerste routepunt in
de rondwandeling. Zoek dit op onder “ROUTEPUNTEN IN DE ROUTE GROTE MARKT NAAR VESTINGWAL” in het boekje, ga daarheen en volg de aanwijzingen.
Bent u op een ander startpunt begonnen en loopt u de verkortingsroute? Ga dan ook naar routepunt V01 de Hoofdwacht aan de overzijde.
Toeristisch informatiepunt/VVV Gorinchem:
Grote Markt 17, 4201 EB Gorinchem
tel: 0031-183-631525 e-mail: info@vvvgorinchem.nl
www.vvvgorinchem.nl

S02 Startpunt trein- en busstation aan de Stationsweg, of parkeerplaats Stadhuis
Dit is dus eigenlijk een gecombineerd startpunt voor reizigers die
met het openbaar vervoer komen, of met de auto. De parkeerplaats
Stadhuis is tussen het Stadhuis en het station in. Komt u met het
openbaar vervoer, ga dan met de rug naar het NS-station staande,
naar rechts, achter het busstation langs en volgt de Stationsweg
tot de rotonde voor het Stadhuisplein. Komt u met de auto, dan
moet u niet naar de parkeerplaats voor het stadhuis maar een
stukje richting station. U kunt u het beste navigeren naar Touwbaan 1,
4205 AB Gorinchem en daar verder naar achteren rijden. Deze parkeerplaats is met blauwe borden, voorzien van witte letters, aangegeven
als P-Stadhuis. Deze parkeerplaats is op zaterdag en zondag geopend
voor publiek en gratis. U loopt vanaf de parkeerplaats de Touwbaan
uit en gaat rechtsaf. Volg de Stationsweg een stukje tot de rotonde
voor het Stadhuisplein. Via de zebrapaden, loopt u rechtsom de rotonde driekwart rond en gaat de Langebrug op. U loopt nu aan de
rechterzijde de Langebrug op, over het kanaal van Steenenhoek. Dit
kanaal is begin 19e eeuw op de vestinggracht aangesloten, om overtollig water via een spuisluis bij Hardinxveld op de Merwede te lozen.
Dit werkt nog steeds zo. Alleen de sluis bij Hardinxveld is vervangen
door een dieselgemaal.

Vanaf het punt waar u nu staat zou u in 1799 de Kanselpoort hebben gezien
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S02 Startpunt trein- en busstation aan de Stationsweg, of parkeerplaats Stadhuis - vervolg

Na de Langebrug gaat u via de zebrapaden rechtdoor over de Kortebrug over het Merwedekanaal, dat hier eindigt in een sluiskolk voor de Grote Mer wedesluis. Dit kanaal is eind 19e eeuw aangelegd, t.b.v. een scheepvaart verbinding tussen Amsterdam en het zuiden van Nederland. Let op het ver keer en steek de Kanselpoortweg over. U staat nu bij routepunt “R07 Kanselpoort coupure”. Zoek dit routepunt op in het boekje onder “ROUTEPUNTEN
RONDWANDELING VESTINGWAL” en volg de aanwijzingen.

S03 Startpunt Riveer, Buiten de Waterpoort.

Van de veersteiger gekomen, bent u nu in het gebied dat Buiten de Waterpoort heet. Blijf aan de waterkant en wandel een stukje richting de stad, tot u
tegenover de schietgaten in de borstwering op de vestingwal bekledingsmuur staat. Zoek nu onder “ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL”
het routepunt “R17 Waterpoort coupure” op in het boekje en volg de aanwijzingen.

S04 Startpunt parkeerplaats Bagijnenwal

Hier is het op zaterdag betaald parkeren (vooralsnog € 1 voor 4 uur), maar dit startpunt ligt zeer dicht bij de wandelroute. Loop naar de molen Nooit
Volmaakt en vandaar naar de kanonnen, die daarachter op de vestingwal staan. Zoek het routepunt “R01 Kanonnen Bastion 1” op in het boekje
onder “ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL” en volg de aanwijzingen.

S05 Startpunt parkeerplaats woonboulevard Spijkse Poort

Het adres waar u heen kunt navigeren is Spijksedijk 24 Gorinchem. U kunt op het binnenterrein van de woonboulevard gratis parkeren binnen de vakken.
Maar u moet dan wel een stukje lopen naar de vesting. Ga naar de buitenzijde van de woonboulevard via de doorloop naast de Kwantum. Ga de trap op
en loop via het zebrapad met de klok mee langs de rotonde. Volg via het trottoir de Spijksedijk richting de stad. Steek via het zebrapad de weg “Glacis”
over en loop via het trottoir verder richting de stad. Links ziet u de Oostgracht en de Vestingwal. In een bocht naar links komt u nu via de “Vijfde Uitgang”
de vesting binnen en ziet links de ingang van een militair gebouw. Dit is het routepunt “R34 De Luisterpost”. Zoek onder “ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL” dit routepunt op in het boekje en volg de aanwijzingen.

1.ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL
R01 Kanonnen Bastion 1 51°49’59.25”N 4°58’38.83”O
Dit zijn kanonnen met een kaliber van 18 pond, uit de 18 eeuw. In die tijd werd het kaliber uitgedrukt
in het gewicht van de massieve ijzeren ronde kogel die het kanon kon verschieten. Dit zijn originele kanonnen op een werkelijk prachtig gemaakt replica affuit. Dit zware type veldaffuit is lang in gebruik geweest, vanaf de 16e eeuw tot in de 2e helft van de 19e eeuw.
Loop nu linksaf het wandelpad op, u volgt dan het bovenste wandelpad, wat over de borstwering loopt.
U wandelt dan tegen de klok in om de stad. In die volgorde zijn vroeger ook de bolwerken en bastions
genummerd.
12

Kanonnen Bastion 1

ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL - vervolg
R02 Stenen Beer 51°50’1.24”N 4°58’36.47”O
Wanneer u in de punt (Saillant) van het Bastion komt, waar ook een
bankje staat, ziet u richting noord een dikke, in een punt gemetselde
muur met twee pilaren. Deze unieke combinatie van verdedigingsen waterwerk wordt Stenen Beer genoemd. Wanneer een vestingstad
aan een rivier lag was er een probleem. Men kon de dijk niet op de vestingwal aansluiten, want dan was er een makkelijke weg voor de vijand
om naar binnen te stormen. Wanneer de dijk niet op de vestingwal
werd aangesloten, was er dus een gat, waardoor de rivier ongecon=
troleerd de polder kon overstromen. Een Beer is dus een aansluitstuk
in de vorm van een puntige stenen dijk, om het ongecontroleerde
rivierwaterniveau te scheiden van het gecontroleerde waterniveau van
het polderwater en de vestinggracht. De Beer was tevens een obstakel,
waar de vijand niet in grote getale overheen kon komen. Dit werd dan
nog verder bemoeilijkt door het plaatsen van de twee “Monniken”, die
we hier op de Beer zien. Deze Beer scheidt het water van het riviertje
de Linge, van het water in de vestinggracht.

Monniken op de Stenen Beer

Volg het wandelpad verder. Dit gaat naar rechts en naar beneden naar
de Arkelpoort coupure.
R03 Arkelpoort coupure 51°49’57.61”N 4°58’31.70”O
Hier stond vroeger de Arkelpoort. Bij de bouw van de vestingwal werd
de middeleeuwse poort gehandhaafd en in 1725 een keer aangepast.
In 1857 werd de poort afgebroken en de coupure gemaakt. De
sleuven in de muren dienen om schotbalken te kunnen plaatsen
tegen hoog water. Ten behoeve van het verkeer is de toegang via de
coupure t.o.v. de oude Arkelpoort breder gemaakt.
Doet u de volledige vestingwandeling? Let dan goed op het verkeer,
steek de Arkelstraat over en ga aan de overzijde weer het pad over
de vestingwal op.

Voormalige Arkelpoort en de huidige Arkelpoort coupure
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R04 Batterij op Bastion 2 51°49’59.56”N 4°58’26.47”O

Batterij opstelling voor twee kanonnen

Militaire tekening van de bewapening Bastion I + II begin 20e eeuw
Herkomst: Documentatie Centrum van de Stichting Menno van Coehoorn

Rechts (op de foto links) ziet u een vierkante opstand, met daarop een vijzel van een duiker van het oude stadsriool. U bevindt zich nu in Bastion 2. Iets
voorbij de opstand ziet u rechts, direct naast het wandelpad, twee kleine vage heuveltjes. Deze twee heuveltjes zijn een overblijfsel van een Batterij.
Een Batterij is een voorbereide opstelling voor een groepje kanonnen. In dit geval betreft het een Batterij voor twee kanonnen. Deze kanonnen dienden
om flankerend de toegangsweg tot de vesting naar de Arkelpoort coupure te bestrijken. Het schootsveld van deze kanonnen vindt U op de Militaire tekening rechts. De Batterij is waarschijnlijk in de 2e helft van de 19e eeuw gemaakt.
Volgens de kaarten van de genie, van begin 20e eeuw, had men hiervoor kanonnen beschikbaar met een bronzen getrokken loop, met een kaliber van
8 cm, gemonteerd op een hoge affuit, geschikt voor opstelling achter borstweringen.
Vervolg de wandeling over het bovenste wandelpad.
Verderop ziet u nog twee grote heuvels. Dit zijn gronddepots. Deze dienden, om tijdens een beleg eventuele schade aan de vestingwal te kunnen herstellen.
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R05 Het verdwenen Bastion 3 51°49’56.99”N 4°58’13.88”O
Na Bastion 2 krijgt u een stuk rechte wal. Dit heet in vestingtermen een
Courtine. Daar waar het wandelpad zicht splitst, een lichte knik maakt en
naar beneden gaat is het punt waar eens Bastion 3 is geweest. Dit bastion
is van de vesting afgesneden, door het kanaal, aangelegd tussen 1887 en
1893. Hierdoor is een lang stuk rechte vestingwal ontstaan. Normaal zijn de
rechte stukken tussen de Bastions ca. 100m lang en worden met flankeringsvuur bestreken door de Bastions aan weerszijden. Het wegnemen van
een Bastion onderbreekt dit vestingsysteem. De oplossing, die hiervoor is
bedacht vindt u in Bastion 4.
Vervolg de wandeling rechtdoor over de vestingwal.

Militaire tekening van het verdwenen Bastion 3
Militaire tekening van het verdwenen Bastion3
R06 Schotbalkenloods 51°49’51.66”N 4°58’7.32”O
Nadat u weer over een duiker van het oude stadsriool bent gekomen, ziet
u een stukje verder, links van het wandelpad, een prachtige originele schot
balkenloods. Deze heeft schuingeplaatste planken, zodat de wind er door
heen kan waaien. Hierdoor blijven de balken in goede conditie. Bij elke Coupure in de vestingwal is nog een schotbalkenopslag aanwezig. De andere
loodsen zijn echter minder luxe uitgevoerd. De schotbalken dienen, om bij
extreem hoog water de coupures in de vestingwal te kunnen afsluiten.
Vervolg de wandeling, maar steek nog niet over.
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Schotbalkenloods

R07 Kanselpoortcoupure 51°49’51.08”N 4°58’6.58”O
U bent nu aangekomen bij de Kanselpoort coupure. In alle coupuremuren zitten
sleuven. Ze dienen om de coupure af te sluiten met schotbalken, tegen hoog water.
Om de doorgang af te sluiten tegen indringers, kon men nog een stalen hekwerk
sluiten. Aan de vorm van de coupuremuren is nog de doorsnede van de vestingwal
te zien, zoals deze eigenlijk ontworpen was. Van buiten naar binnen de vesting inkijkend, ziet u een redelijk steil oplopend talud, tot aan de bovenzijde van de wal.
Dan is er een brede borstwering, voldoende breed, om treffers van vijandelijk geschut op te vangen. Het bovenvlak van de borstwering loopt ook nog ietsje schuin
op. Dit schuine bovenvlak heet de Plongé en geeft de schutters achter de borstwering de gelegenheid, om ook nog iets naar beneden gericht te kunnen schieten. Aan
de binnenzijde zien we, dat de wal van boven naar beneden in twee trappen afloopt.
Op de het bovenste vlakke stukje konden de geweerschutters en kanonnen staan,
opgesteld achter de borstwering. Het onderste vlakke stuk is breder en heet de
Walgang. Over de walgang konden manschappen, wapens, buskruit en kogels
aangevoerd en verdeeld worden.

Kanselpoort coupure

Wie van het station komt, gaat vervolgens rechtsaf het wandelpad over, de vestingwal in. Wie al over de wal loopt, let goed op het verkeer en steekt de
Westwagenstraat over om de wandeling rechtdoor te vervolgen via het wandelpad aan de overzijde. Tenzij u terug komt van de alternatieve route dan
bent u hier rond en u kunt terug naar uw startpunt, of als u nog tijd heeft rechtdoor oversteken, om nog even de Caponnière (R09) te bekijken. Zaterdagen zondagmiddag is deze open en kunt u daar eventueel een verfrissing kopen en er is een toilet.
Keuze alternatieve route.
Indien u van het bus- en treinstation komt en u voor de alternatieve route kiest, loop dan rechtdoor de stad in via de Westwagenstraat. Blijf rechtdoor
gaan. De Westwagenstraat gaat over in de Gasthuisstraat. Voordat de Gasthuisstraat overgaat in de Hoogstraat is er een versprongen kruising met de
Arkelstraat en de Kelenstraat, hier gaat u rechtsaf de Kelenstraat in. Vervolgens komt u op de Grote Markt. Links ziet u een gebouw met terras en bogen
op de begane grond. Hier start uw vesting wandeling.
Zoek in het boekje onder “ROUTEPUNTEN IN DE ROUTE: GROTE MARKT NAAR VESTINGWAL” het routepunt “Hoofdwacht” op en volg de aanwijzingen
voor de verkorte route.
16

R08 Wachtgebouw Kanselpoort 51°49’50.47”N 4°58’5.89”O

Wachthuis Kanselpoort door de (door de
nieuwe eigenaar wit geschilderd.

Wachtgebouw Kanselpoort aan de voorzijde
met ingang.

R09 De Caponnière

Wanneer u het wandelpad oploopt, ziet links een losstaand huis. Dit is een voormalig wachthuis uit 1835. Alle coupures in de vestingwal werden bewaakt. Aan de andere zijde, als u rechts om het gebouw heen loopt ziet het gebouw er echt als een wachtgebouw uit met een voorportaal onder bogen.
Militairen met een bestemming binnen de vesting moesten zich bij aankomst melden bij de wacht en werden doorgestuurd naar hun bestemming of naar
de Hoofdwacht op de Grote Markt. U vervolgt het wandelpad en gaat op de T-splitsing rechtsaf. Daarna kunt u rechtsaf (iets naar beneden), over de borstwering en komt u bij de Caponnière.
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R09 De Caponnière 51°49’47.56”N 4°58’0.58”O
U staat nu voor de Caponnière bij Bastion 4. Caponnière is een vestingbouwterm voor een uitbouw aan de hoofdwal ter flankering van de gracht. Meestal
komt men die bij forten tegen, dit is dus een redelijk uitzonderlijk exemplaar in de vestingwerken van een vestingstad. Toen aan het eind van de 19e
eeuw het Merwedekanaal werd gegraven, is ook deze Caponnière gemaakt. Het kanaal is recht door de vestinggracht getrokken, waarvoor Bastion 3 is
weggegraven en ook een deel van Bastion 4. Dit was een onderbreking in het rondgaande vestingsysteem, waarbij alle Bastions en Bolwerken het gebied
aanliggende Courtines met flankerend vuur konden bestrijken. De Caponnière is dus gemaakt, om deze onderbreking te compenseren.In de Caponnière
bevinden zich aan de muur nog affuitsteunen voor 4 Gardner M90 mitrailleurs, die door de grote schietgaten konden schieten. De mitrailleur was toen
nog maar kortgeleden uitgevonden, dus erg modern. Die mitrailleurs bestreken niet alleen de toegangen tot de vesting via de bruggen en de Kanselpoort
coupure, maar hadden een bereik om recht langs de vestingwal te schieten, helemaal tot de lichte knik, waar Bastion 3 was. Na die knik werd het gebied
langs de vestingwal weer bestreken door geschut, dat opgesteld kon worden in batterijen op de flanken van Bastion 2. De Caponnière heeft ook schietsleuven voor geweer en een grachtje, om een eventueel toch doorgebroken vijand bij de schietgaten weg te houden

De Caponnière doorsnede C-D

Gardner M90 mitrailleur op kazemat muuraffuit
Vervolg uw wandeling over het bovenste wandelpad.
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R10 Grote bult met kanon 51°49’46.34”N 4°58’1.65”O
U komt nu bij een flinke heuvel, daar waar deze aansluit op de borstwering van de vestingwal. Boven op de heuvel staat een kanon. Men dacht eigenlijk,
dat deze heuvel een Cavalier zou zijn. Dat is een vestingterm voor een verhoogde opstelling voor geschut, in het Nederlands ook wel een “Kat” genoemd.
Echter, deze heuvel is in de 19e eeuw gemaakt als gronddepot en voorbelasting voor nog te bouwen militaire gebouwen. Maar, omdat fort Vuren ten
oosten van Gorinchem was gebouwd en in de 2e helft van de 19e eeuw nog werd uitgebreid, werd toen de kans, dat Gorinchem aan direct vuur kwam
bloot te staan, minder en was er dus geen behoefte aan meer bomvrije gebouwen. Die zijn dan ook niet meer gemaakt.
Vervolg uw wandeling over het bovenste wandelpad.

Grote bult met kanon

Terrein inrichting bastion 4 (omgenummerd naar 3)
Herkomst: Documentatiecentrum van de Stichting Menno
van Coehoorn

R11 Bastion 5 51°49’42.39”N 4°58’7.21”O

Na een stukje wandelen, ziet u links twee heuvels, met daar tussenin een trap naar beneden. U staat nu op de rechterflank van Bastion 5. U ziet hier twee
heuvels, met daar tussen een walopgang vanuit de stad, voorzien van trappen. Deze opgang is pas in de 20e eeuw gemaakt. Elders waren er wel aansluitingen vanuit de stad op de walgang, o.a. bij het Arsenaal waar we zo meteen nog komen. Vanaf de walgang waren er wel telkens kleine opritten parallel
aan de Courtine. Courtine is een vestingterm voor de rechte stukken van de vestingwal, tussen de Bastions in. Deze opritten dienden om het geschut
boven achter de borstwering te kunnen brengen, met behulp van paarden. Ook werden via deze opritten de kanonnen bevoorraad met kruiwagens,
waarop buskruit en kogels werden vervoerd. Wanneer u zich omdraait en over het water kijkt, ziet u de jachthaven met daarachter een soort dijk waarop
kastanjebomen staan. Dit is een stukje oude rivierdijk. Toen eind 19e eeuw het Merwede kanaal gegraven werd, heeft men een doorgang naar de rivier
de Merwede in de dijk gemaakt en de vestinggracht tot deze vluchthaven vergraven. De rivierdijk is toen dus teruggelegd tot achter de vluchthaven, langs
het kanaal van Stenenhoek en aangesloten op de Grote Merwedesluis.
Vervolg uw wandeling over het bovenste wandelpad.
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R12 Zicht op Arsenaal 51°49’38.07”N 4°58’18.69”O
Nadat u Bastion 5 achter u hebt gelaten en een klein stukje Courtine heeft gelopen, komt u bij
Bolwerk 6. Hier is een splitsing in het wandelpad. Het zicht is wat afhankelijk van het jaargetijde,
maar wanneer u vanaf dit punt de stad in kijkt ziet u een groot gebouw met veel luiken. Dat is
het Arsenaal. Dat was vroeger het belangrijkste magazijn, waar de militaire voorraden, zoals
wapens en uniformen werden opgeslagen.
Vervolg uw wandeling over het bovenste wandelpad.

R13 Stenen Beer Duveltjesgracht 51°49’35.71”N 4°58’19.53”O

Zicht op het Arsenaal

Loop wat verder, tot het bovenste pad een haakse bocht maakt en ook een puntige muur aansluit op de vestingwal. U staat nu aan het eind van de eerste flank van Bolwerk 6, we benoemen
dit met de meer algemene vestingterm “Bolwerk”, omdat het geen bastionvorm heeft maar
een zigzagvorm. Het bolwerk is wat verhoogd. Dit was dan ook een belangrijk punt en tijdens
het Beleg van Gorinchem. In de winter van 1813/1814 stond hier een Batterij van 4 stuks 24
ponder kanonnen opgesteld. Het zwaarste kaliber, dat men hier toen voorhanden had. Men
bestreek hiermee niet alleen de gracht (nu vluchthaven) en de dijk, maar ook de rivier. Tijdens
het beleg werd de stad dan ook beschoten door Kanonneerboten, die uit het westen kwamen.
De term Kanonneerboten bestond toen al. Dat waren kleine, snelle zeilscheepjes, voorzien
enkele kanonnen. We zien hier dus ook een flinke tot een punt gemetselde muur, met daar
dwars op een puntig hekwerk. Dit metselwerk heet een Stenen Beer. Toen de haven en het gat
in de dijk nog niet bestonden, sloot hier de rivierdijk, via deze Stenen Beer aan op de vestingwal.
Verdere technische uitleg over de Stenen Beer vindt u bij routepunt R02. Om de toegang verder
te bemoeilijken is er hier nog een puntige hekwerk geplaatst. Soms werden er stenen pilaren
op de Stenen Beer gemetseld, deze pilaren werden “Monniken” genoemd. Links zien we het
water van de Duveltjesgracht, dat vroeger op de rivier was aangesloten.
(foto op de volgende pagina)
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Batterij Pelwal, kaart der Franse Genie

Vanaf de rivierdijk aan de andere kant van de Stenen Beer liep de weg naar beneden, over de kade
naar de Waterpoort. Hier heeft ook het middeleeuwse kasteel de Blauwe Toren gestaan. Dit
kasteel kreeg die naam, omdat het voor die tijd een enorme toren had, gemaakt van blauwachtige
natuursteen. U staat nu op de buitenrand, van waar die toren eens was. Rond 1600 is dit kasteel
afgebroken en is de vestingwal eroverheen aangelegd. Echter in het begin heeft men het onderste
deel van de Blauwe Toren laten staan en geïntegreerd in de vestingwal, als een groot Rondeel.
Een Rondeel is een vestingbouwterm voor een rond gemetseld en met aarde of gewelven opgevuld geschutplatform, dat eigenlijk de voorloper was van het Bastion. Hier heeft ook het middel
eeuwse kasteel de Blauwe Toren gestaan. Dit kasteel kreeg die naam, omdat het voor die tijd een
enorme toren had, gemaakt van blauwachtige natuursteen. U staat nu op de buitenrand, van waar
die toren eens was. Rond 1600 is dit kasteel afgebroken en is de vestingwal eroverheen aangelegd.
Echter in het begin heeft men het onderste deel van de Blauwe Toren laten staan en geïntegreerd
in de vestingwal, als een groot Rondeel. Een Rondeel is een vestingbouwterm voor een rond
gemetseld en met aarde of gewelven opgevuldgeschutplatform, dat eigenlijk de voorloper was van
het Bastion.
Nu vervolgt u de wandeling nog een klein stukje over het bovenste wandelpad, tot u links een
klein trapje af kunt. Over het lagere wandelpad loopt u iets terug, tot u rechts weer een klein (in
de zomer in hoefblad verscholen) trapje af kunt, helemaal naar beneden.

Stenen Beer

R14 Klein Kruitmagazijn Bolwerk 6 51°49’36.97”N 4°58’23.33”O
Het trapje en ook het magazijn zelf zijn in de zomer vaak helemaal overwoekerd met hoefblad en
daarom haast niet te vinden. Om ongelukken te voorkomen kunt u het dan maar beter niet wagen
om naar beneden te gaan. Indien het trapje wel vrij is gaat u helemaal naar beneden. U komt dan
bij een klein buskruitmagazijn. Deze buiskruitmagazijnen staan al aangegeven op Franse kaarten
van voor het Beleg van Gorinchem in de winter van 1813 op 1814. Ze zijn dus waarschijnlijk
eind 18e eeuw gemaakt. Deze kleine magazijnen dienden voor het opslaan van kisten, met daarin
Kardoezen. Kardoezen zijn zijden of linnen zakjes, gevuld met een bepaalde hoeveelheid buskruit,
te gebruiken als drijflading achter de kogel in een kanon. De kisten met kardoezen werden per
kruiwagen naar een locatie in de buurt van opgestelde kanonnen gebracht. Echter tijdens het
Beleg van Gorinchem in 1813/1814 werd zo’n kist geraakt, door waarschijnlijk een Pruisische
mortierbom, afgeschoten vanaf de overzijde van de rivier. De kist stond naast de Pelmolen, die
hier in de buurt op de vestingwal stond. Er volgde een enorme ontploffing, waarbij de molen
zwaar beschadigd werd.
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Klein Kruitmagazijn

Ga nu weer beide trappen op door naar het bovenste wandelpad en vervolg de wandeling.
Wie al op de wal de route liep en de wandeling wil inkorten tot ongeveer de helft, gaat verder terug op het onderste wandelpad en vervolgens rechtsaf naar beneden. Volg de Schuttersgracht tot het Arsenaal.
Wanneer u bij de VVV gestart bent en nu dus bijna rondgelopen bent, doet u hetzelfde en
gaat dus naar het Arsenaal.
R15 Tolkazerne 51°49’37.04”N 4°58’25.55”O
U komt nu bij de Tolkazerne, nog steeds in Bolwerk 6. Deze is gebouwd in 1598, gedurende
de bouw van de vestingwallen. Dit gebouw werd eerst gebruikt als “Tolhuys” voor het heffen van tol van de langs Gorinchem varende schepen. Vanaf 1814 werd het gebouw als kazerne gebruikt. Er werd een deel van een Zwitsers regiment van het vrijwilligersleger van
Willem I in gevestigd, uiteindelijk oplopend tot wel 150 man. In 1862 wordt het Tolhuys ver
bouwd tot kazerne voor de artillerie en komt dan officieel te boek te staan als de Tolkazerne.
Aan de rechterzijde van het wandelpad is nu een stenen borstwering. Dit is de tweede flank
van Bolwerk 6. Met kanonnen, opgesteld achter deze muur kon men dus het gebied voor
langs de vestingwal, langs de Duveltjesgracht bestrijken. Inclusief de hier aankomende rivierdijk en het afgaande lage pad naar de Waterpoort.
Loop een klein stukje door.

Tijdens het beleg 18143/1814 door buskruitontplofing
beschadigde Pelmolen

R16 Artillerieloodsen 51°49’36.67”N 4°58’25.90”O
Links binnen Bastion 6 ziet u tussen enig gebladerte, beneden twee toch wel zeer luxe uitgevoerde artillerieloodsen. Deze zijn in 1838 gebouwd. Hier konden de artilleristen aan het
onderhoud van hun kanonnen, affuiten, wagens en tuigage werken. Zoals u ziet heeft de vest
ingwal op de linkerflank van Bolwerk 6 (aan de rivierzijde) ook stenen borstwering.
Vervolg de wandeling. Ga door het de kleine doorgang in de vestingwal, die tijdens de 2e
wereldoorlog door de Duitsers is gemaakt.

Tolkazerne

Ga linksaf en volg de muur.
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Artillerieloodsen

Coupure Waterpoort

De Waterpoort buitenzijde 1892

R17 Waterpoort coupure 51°49’36.97”N 4°58’30.11”O
Let op het verkeer. Indien u van de vestingwal komt, steek een stukje voor de Coupure de weg over naar de havenzijde. Indien u van de veerboot
komt, loopt u al aan de juiste zijde. In de muur aan de overzijde van de weg en in het korte stukje rechts ziet u schietgaten, afgedekt met een pantser
plaat, voorzien van 2 schiet- en kijksleuven voor geweer. Deze zijn net na de afbraak van de Waterpoort in de muur gemaakt. De pantserplaten bestaan
uit twee scharnierende delen, die geopend kunnen worden, waardoor dus een groot schietgat ontstaat. Dat is indertijd waarschijnlijk nog zo gemaakt
voor het toepassen van flankeringskanonnen. Voor dat doel werd zo’n kanon geladen met een blikken bus vol kleine ronde kogeltjes. Dat werkte dan
als een groot jachtgeweer met een hagelpatroon. Het schietgaten recht in het korte stukje muur, diende, om het gebied voorlangs de walmuur te
bestrijken, tot de hoek, waar u vandaan bent gekomen. Dit heet flankeren. Via de schietgaten in het langere stuk muur, kon men het gebied voorlangs
de ingang van de haven flankeren en voorlangs de walmuur tot de hoek bij Bolwerk 7. In de 19e eeuw was er geen brug over de rivier, maar was er bij
Gorinchem een belangrijke veerverbinding in de route naar Brussel en Parijs. Het toenemende verkeer moest hier allemaal door de Waterpoort.
Op sterk aandringen van het gemeentebestuur, werd in 1894 de Waterpoort uiteindelijk afgebroken. De gevel is bewaard gebleven en bevindt zich in
de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam. U ziet nu een doorgang in de vestingwal. In vestingtermen heet dat een Coupure. In de coupure muren
zijn de gebruikelijke sleuven voor het aanbrengen van schotbalken te zien. En ook nog de scharnieren, waaraan ijzeren afsluithekken bevestigd waren.
Naast de militaire functie is de coupure tevens een waterkering. Voor de sleuven voor de schotbalken is er ook een hydraulische waterkering geplaatst.
Ga rechtdoor de stad in. Ga vervolgens direct rechtsaf bij de einde van het gebouw aan de rechterkant, nog voor de trappen die naar het water van de
haven leiden. U kunt hier gewoon over de sluisdeur naar de overkant van de haven lopen. Loop vanaf de sluisdeur een stukje rechtdoor en ga rechtsaf
de Altenawal op.
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R18 Paaltjes van oorlog Altenawal 51°49’36.86”N 4°58’34.30”O
Voor u de Altenawal opgaat, kunt u even kijken naar het grijze paaltje, op de hoek van het huis. Officieel
is dit een limietpaal, maar wordt ook wel paaltje van Oorlog genoemd. Het paaltje is erg vergaan, maar u
kunt nog een grote letter O en een nummer onderscheiden. De letter O staat voor het Ministerie van
Oorlog, wat pas na de 2e wereldoorlog het ministerie van Defensie is gaan heten. Deze paaltjes dienden,
Limietpaal
om de grens aan te geven tussen civiel gebied en het terrein dat eigendom was van het Ministerie van
Oorlog. Die paaltjes stammen uit de 19e eeuw en stonden dan ook rond elk verdedigingswerk in Nederland. Bij een vestingstad zoals Gorinchem stonden
ze niet alleen buiten om de vesting, maar ook binnen de vesting, om aan te geven, waar de gemeentegrond ophield en het gebied van de vestingwal van
het Ministerie van Oorlog begon.
Volg het bovenste wandelpad, om van het uitzicht te genieten.
R19 Bastion 7

51°49’37.82”N 4°58’44.91”O

U komt weer bij een haakse bocht in het wandelpad. Hier begint Bastion 7. Bij de 2e knik in het pad na deze haakse bocht heeft u mooi overzicht op
onder andere, de Dalempoort.

Vesting Gorinchem ca 1813 met hoog water overloopgebied aangegeven.
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Uitzicht vanaf Bastion 7

Bastion 7 heeft geen regelmatige Bastionvorm, maar heeft wel een lange en een hele korte flank, waar flankeringsgeschut opgesteld kon worden. Tijdens het
Beleg van Gorinchem in de winter van 1813/1814 hadden de Fransen dit Bolwerk en de huizen richting de haven dusdanig versterkt en van geschut voorzien, dat de bevolking sprak van het “Franse kasteel”. Aan de overzijde van de rivier ziet u de stompe toren van het kleine vestingstadje Woudrichem en nog
een stuk naar links zijn de torenspitsen van de vesting Loevestein te zien. Dit kasteel is namelijk ook omgeven door een vestingwal. Helemaal links ziet u de
Dalempoort, met een bruggetje over de vestinggracht. Het aankomende onverharde pad vanaf de dijk was vroeger, aan deze zijde, de enige toegangsweg tot
de vesting. U ziet in die richting tussen de bomen de spits van het Dalems kerkje aan de dijk. Daar stopte vroeger de doorgaande rivierdijk, deze boog scherp
af naar het noorden en liep vervolgens als verbindingsdijk richting het noorden naar de Spijksedijk langs de rivier de Linge. Er waren aan de oostzijde van de
vesting, dus geen aansluitingen via Stenen Beren op de vestingwal. Bij hoog water overstroomde dan ook het hele gebied tussen de verbindingsdijk en de
vestingwal. De rivier de Merwede stond gewoon in verbinding met de rivier de Linge. De vijand werd vanuit het oosten verwacht. Het was hier op die manier
extra moeilijk gemaakt, om de vesting te benaderen. Bovendien heeft in het rampjaar 1672 Maarschalk Wirtz al enige voorwerken laten maken. Deze zijn in
de 18e eeuw nog verbeterd en uitgebreid. Bij hoogwater was het hele gebied een grote watervlakte, waar alleen de voorverdedigingswerken met kanonnen
bovenuit staken.

Doorsnede Vestingwal
U ziet , dat de terreinstrook waarover het pad loopt, wat verhoogd en licht glooiend is. Dit is een overblijfsel van een voorverdediging ingericht met een Glacis, bedekte weg en Traversen. Een Glacis is een vestingterm voor een strook terrein om de vesting, die men vanuit het omringende veld (in dit geval dus vanaf
de rivier) heel lichtjes schuin op laat lopen. Dichtbij de vestinggracht aangekomen was het terrein dan zo’n 2 meter hoger. Over een pad langs de buitenzijde
van de vestinggracht kon men dan heen en weer lopen, zonder dat de vijand dat kon ziet. Dat pad heet “de bedekte weg”. Dan was er ook nog een opstapje,
waarop men kon gaan staan om boven de rand van het Glacis uit te komen, om op de vijand te schieten. De bedekte weg was ook nog in vakken verdeeld,
door dwars heuveltjes. De vestingterm daarvoor is Traverse. Deze dienden ter bescherming tegen scherven van buskruit mortierbommen. Door de Traversen
die enige dekking boden bij vijandelijk vuur bleef de schade beperkt tot een vak tussen twee heuveltjes.
Wandel nu richting de Dalempoort, tot de schietsleuven in de borstwering.
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R20 Dalempoort 51°49’41.50”N 4°58’45.67”O
Voor de Dalempoort ziet u weer een stukje stenen borstwering met daarin twee schietsleuven. De vestingterm
voor zo’n schietsleuf is Embrasure. Verder kunt u tegen deze muur en de Dalempoort nog paaltjes van Oorlog
vinden. De Dalempoort zelf is gebouwd in 1597 en de enige overgebleven stadspoort. Let op de beelden bovenaan bij de dakrand. De poort overleefde dus de 80 jarige oorlog en twee oorlogen met de Fransen waaronder
twee Pruisische belegeringen. In de tussentijd is er nog wel wat aan verbouwd, zoals u op het monumentenbordje kunt lezen. In de winter, wordt het meestal één of twee maal hoog water, waarbij het water tot tegen de vestingwallen staat. Daarom worden er elk najaar schotbalken in de Dalempoort gezet. De tussenruimte wordt dan
opgevuld met een mengsel van grond en koeienpoep, dat al eeuwen een waterdicht mengsel blijkt te zijn. De
twee vloeddeuren zijn pas eind 20e eeuw aangebracht. U gaat de poort niet door, maar u vervolgt de wandeling rechtdoor tot het 1e buskruitmagazijn.

Dalempoort

R21 Buskruitmagazijnen 51°49’41.86”N 4°58’50.90”O
U kunt de kanonnen zometeen bekijken. Eerst kijken we naar de buskruitmagazijnen gelegen in Bastion 8. Deze
stammen uit het eind van de 18e eeuw, maar zijn in 1882 nog verbouwd tot de huidige vorm. Er waren in die tijd
nog lang geen vliegtuigen, dus ook geen vliegtuigbommen. Bomvrij betekent in dit geval, bestand tegen mortierbommen. Dat waren grote ijzeren ballen, gevuld met buskruit. Als ontsteking had zo’n bom een houten keg,
voorzien van een saskanaaltje. Sas is een gebonden mengsel van kruit, dat relatief langzaam brandde. Het was
dan de kunst om de lengte hiervan zo te nemen, dat de mortierbom op een hoogte van een meter of vijf voor
dat hij op de grond viel, zou ontploffen. Zo hadden de scherven het meeste effect. Een gebouw was dus bomvrij,
als het deze bommen en kanonskogels kon weerstaan. Dit bereikte men door dikke muren met als gewelven gemetselde plafonds onder een dikke laag aarde. De dikste laag aarde werd aangebracht aan de zijde, waar men ver
wachte, dat de kogels en bommen aan kwamen vliegen. En van deze richting afgekeerd, maakte men dan de onbeschermde gevels met toegangsdeuren en ramen. Er kon natuurlijk altijd nog een mortierbom achter zo’n ge
bouw vallen. Daarom waren de muren van de gevel ook erg dik en de luiken en deuren gemaakt van drie lagen
dikke planken kruislings over elkaar. Zo konden die de druk van de ontploffing en de scherven van de mortierbom weerstaan. Dat wordt scherfvrij genoemd. Binnen is het hang- en sluitwerk van koper, of brons, om vonken
en ontploffing van het buskruit te voorkomen. In deze magazijnen worden nu kunst exposities gegeven. Indien er
iemand aanwezig is kunt u even binnen kijken.

Buskruitmagazijnen bastion 8

Loop nu iets terug en ga linksaf het wandelpad op naar de kanonnen en molen De Hoop.
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Doorsnede van kruitmagazijn zuid
Bastion 8

R22 Kanonnen op Bastion 8 51°49’40.89”N 4°58’51.40”O

Op de tekening de oorspronkelijke opbouw van
Bastion 8 en Glacis met traversen, situatie 1897

Kannonnen Bastion 8

De kanonnen op Bastion 8 zijn originele kanonnen! Nadat ze waren afgedankt, werden ze bij het Arsenaal recht in de grond gezet, naast de ingangen en
op de hoeken van het gebouw. Zo beschermden ze het gebouw tegen onvoorzichtige chauffeurs. Maar gelukkig zijn ze gered en staan hier weer helemaal
“in staat van oorlog”. Deze kanonnen zijn 24-ponders. In die tijd werd het kaliber uitgedrukt in het gewicht van de massieve ijzeren ronde kogel die het
kanon kon verschieten. Ze staan op een azimuthaal verstelbaar affuit met terugslagslede. Dit soort vestinggeschutaffuiten waren tot in het 3e kwart van
de 19e eeuw in gebruik. Helaas is de borstwering niet teruggebracht, want alle kanonnen werden opgesteld achter een manshoge borstwering van grond,
die enkele meters dik was, om vijandelijke kogels op te vangen. Het effectieve bereik van deze kanonnen was ca. 2 km. Gedurende het beleg gebruikten
de Fransen deze kanonnen om de Pruissen te hinderen bij het maken van hun geschutsbatterijen aan de overzijde van de rivier. Ook werd met deze
kanonnen geschoten op troepenbewegingen aan de overzijde van de rivier en op de kanonneerboten, die de rivier op en neer voeren. Ze schoten zelfs op
de Pruisen in Woudrichem, met een maximaal effectief bereik van iets meer dan 2 km en vernielden daarbij vele huizen. Wanneer u even naar de rand
van de borstwering loopt, kunt u beneden nog vaag 3 stuks Traverse heuveltjes herkennen in de bedekte weg langs de vestinggracht.
Vervolg de wandeling richting de molen De Hoop.
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Op de tekening het fragment van Ravelijn 1
situatie1897

Oefening vesting Artillerie op Bastion 8 met
kanonnen 10cm brons

Plattegrond Buskruitmagazijn noord
met sucht in bastion 8

R23 Ravelijn 1 51°49’41.50”N 4°58’55.27”O
Op de splitsing van paden, net voorbij de molen kijkt u richting de dijk. U ziet een wat bebost stukje grond
uitsteken in de gracht. Dat is rechter helft van Ravelijn 1, op de routekaart is het wellicht duidelijker te zien
Een Ravelijn is een voorverdedigingseilandje in de vestinggracht. In de 19e eeuw is de dijk vanaf het Dalemse
kerkje doorgetrokken recht over Ravelijn 1 en de hoofdwal heen. Ravelijn 1 werd hierdoor in twee helften
gedeeld, maar nog wel als verdedigingswerk gebruikt. Achter u ziet u, dat er nog een verhoging is in Bastion
8. Dit is een tweede borstwering, waarachter dus nog een rij kanonnen kon worden opgesteld. Dit is dan ook
een belangrijk bastion, dat zowel de rivier, als de toegangsweg moest verdedigen.
Vervolg de wandeling weer een klein stukje.

Plattegrond Buskruitmagazijn
noord met sucht in bastion 8

R24 Sucht 51°49’43.10”N 4°58’53.80”O
U ziet links een gat in de grond met tralies. Dit is een zogenaamd “Sucht” riool. Denkt u maar aan de uit
drukking “een zuchtje wind”. Dit riool dient om tocht te bewerkstelligen in het buskruitmagazijn. Het is
eigenlijk een )schoorsteen, horizontaal aangebracht onder de dikke gronddekking. Zo werd het plafond van
het bomvrije gebouw niet verzwakt.
Vervolg de wandeling. Ga rechtsaf, loop een stukje rechtdoor en steek daarna de weg over en let op het verkeer. Ga het trapje op en neem dus weer het bovenste wandelpad.
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R25 Laboratorium 51°49’47.00”N 4°58’57.00”O
U komt nu bij Bastion 9. Bij de haakse bocht rechtsaf in het pad kijkt u even om.U
ziet dan de situatie van de foto “Oefening met 12 lang staal ….”, let op de molen.
Links van het pad een ziet u een gemetseld gebouw met een plat dak. Dit is het
Laboratorium.

Oefening met 12 lang staal bij Bastion 9 - 1928-1930

Het Laboratorium

Laboratorium - Afwegen van het kruit

In het Laboratorium werd buskruit uit houten vaatjes geschept, op de juiste hoeveel
heid afgewogen en in kardoeszakken gedaan. De kardoezen werden in kisten gedaan
en per kruiwagen vervoerd naar de kleine buskruitmagazijnen. U ziet, dat er boven
de ramen nog een merkwaardige hoogte aan blinde muur is. Dat komt door het als
dikke gewelven gemetselde plafond. Ook de muren van het gebouw zijn heel dik. De
muren steken ook een stukje door, boven de gewelven, waardoor er bovenop het
gebouw een grote bak ontstaat. Die bak was gevuld met een berg zand en het platte
dak was vroeger dan ook een schuine dakconstructie, gedekt met dakpannen. Zo
was dit een soort van vermomd bomvrij gebouw. Het terrein om het gebouw was
ook wat hoger, waardoor het gebouw meer verzonken lag in het terrein. Daardoor
was het voor vijandelijk geschut moeilijk om de zijmuren te treffen.
Vervolg de wandeling, tot de volgende bocht, waar de hoek van de schietbaan het
wandelpad raakt.
Laboratorium doorsnede
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R26 Schietbaan 51°49’46.40”N 4°58’58.80”O
U komt nu langs een gebouw, dat dicht tegen de borstwering met het wandelpad staat. Dit is de overdekte Schietbaan.Gorinchem had een garnizoen, dat
natuurlijk ook moest oefenen. De artillerie
oefende op de bastions aan de oost- en zuidzijde van de vesting met diverse kanonnen,
waarbij niet met scherp werd geschoten. Voor
het oefenen met het verschieten van scherpe
granaten ging men naar het artillerie schietkamp Oldenbroek. Er werd ook geoefend met
geweer en pistool, waarbij wel met scherp werd
geschoten. Daarvoor was er in de 19e eeuw, op
de smalle strook grond hier onderlangs de bekledingsmuur van de oostelijke vestingwal, een
schietbaan ingericht. Later is deze overdekte
schietbaan gemaakt. Deze is nog steeds als
schietbaan in gebruik, door schietvereniging
SVG.
Vervolg de wandeling. De volgende bocht is
Tekening van Bastion 9 met onderlangs de schietbaan,
Ravelijn 2 situatie 1897
de punt (Saillant) van dit Bastion 9. Rechts
situatie 1897
beneden ziet u een bruggetje over een smaller
water dan de vestinggracht. Loop zo ver door, totdat u recht dat watertje inkijkt.
R27 Ravelijn 2 51°49’48.60”N 4°59’00.46”O
Dat smalle water is de gracht om Ravelijn 2, dus wat u links daarvan ziet is Ravelijn 2, bedekt met volkstuintjes. Een Ravelijn had vroeger aan de voorzijde ook een wal met borstwering, tot ongeveer de halve hoogte van die van de hoofdwal, waar u nu op loopt. Zodoende kon men vanaf de Hoofdwal over
de Ravelijnwal heen schieten. En vanaf de Ravelijnwal kon men weer over het Glacis heen schieten. De wallen aan de voorzijde van een Ravelijn vormden
een V. De Saillant van deze V was het hoogste punt, waarin een platform was gemaakt voor 1 kanon. Op de zijden van de V, was de borstwering op een
hoogte gebracht, geschikt voor geweerschutters, met opstapje. Zo’n opstapje heet een Vuurstep of Banquette.
Vervolg de wandeling, maar volg nu rechtsaf het lage wandelpad, tot u links een trap af kunt.
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R28 Poterne 51°49’51.00”N 4°58’56.20”O
Onderaan deze trap komt u bij een zwarte deur, die een onderdoorgang door de hoofdwal afsluit. In
vestingtermen, heet dit een Poterne. De Poterne is gemaakt in 1813 en hier zit een bijzonder ver
haal aan vast: Napoleon en zijn vrouw Marie Louise (op doorreis), overnachtten op 5 oktober 1811 in
Gorinchem. De hoofdroute van Amsterdam via Breda, Brussel, Antwerpen en Parijs liep via het grote
veer over de Merwede bij Gorinchem. Bij die gelegenheid maakte Napoleon te paard een inspectie
rit over de vestingwallen. Hij gaf instructies, ter verbetering van de verdediging van Gorinchem. Eén
van de verbeteringen van deze z.g. “Poterne” was dat deze het brengen of terug-trekken van troepen
in of uit de voorverdediging versnelde.
Ga de trap weer op en vervolg de wandeling over het lage wandelpad, tot u weer via een trap weer
naar het bovenste wandelpad kunt komen. Volg dan het bovenste wandelpad.
R29 BB Bunker 51°49’53.10”N 4°58’56.30”O
Hier boven gekomen, bent u op de rechterflank van Bastion 10. Hier ziet u rechts beneden in de hoek
tussen de Courtine en de flank van bastion 10, de overblijfselen van het begin van de schietbaan.
Waar nu een soort kunstwerkje op de borstwering staat, was vroeger een klein trappenhuisje in de
borstwering, waardoor een trap naar beneden liep, om bij de schietbaan te komen. Links van het
pad, ziet u een bestraat gedeelte in het speelplein binnen Bastion 5. Onder dat bestraatte gedeelte
bevindt zich nog een atoomvrije Kring Commandopost bunker van de BB, uit de Koude Oorlog periode. De bunker is 16 x17 meter groot en was geschikt voor maximale bezetting van 69 personen BB
personeel, waarvan een groot deel vrouwen. De in- en uitgangen zijn al lang geleden afgebroken en
volgestort. Verder is hier goed te zien, hoeveel ruimte er op een bastion is.

Poterne

Poterne doorsnede
Tekening en impressie van de BB bunker onder Bastion 10
Vervolg de wandeling. Wanneer u hierna voorbij de 3e hoek in het wandelpad loopt, iets voorbij het bosje aan de rechterzijde van het wandelpad, staat u
op de linker flank van Bastion 10.
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R30 Ravelijn 3 51°49’55.89”N 4°58’55.10”O
Als u naar rechts over de gracht kijkt ziet u hier een dicht begroeid eilandje. Dat is Ravelijn 3. In de
19e eeuw en zelfs tot halverwege de 20e eeuw waren deze eilandjes geheel kaal en dus alleen aan
de voorzijde van wallen voorzien, begroeid met gras. Wanneer u nu vooruit kijkt naar Bastion 11
in de richting van de dijk, dan ziet u, dat het nog een heel eind is, om vanaf dit Bastion 10 langs de
muur tot de flank van bastion 11 te schieten, op een vijand, die daar de Courtine bestormde. De
plattegrond van de vestingwerken is nog dezelfde als aan het begin van de 17e eeuw, toen ze gereed kwamen. Toen had men primitieve musketten, die met een brandende lont werden ontstoken.
U kunt zich wel voorstellen, dat men hiermee op zo’n afstand een vijand moeilijk kon raken. Men
kon ook helemaal niet snel achter elkaar schieten. Later bleek, dat de vijand vooral de Bastions aan
ging vallen en moest dus van hieraf ook de voorzijde van Bastion 11 bestreken worden. Van hier tot
de Saillant van Bastion 11 is een afstand van 200m. Ook voor een geweer in de 19e eeuw was dat
nog een flinke afstand. Vandaar dus dat het flankeringsvuur voornamelijk met kanonnen werd gedaan. Op de kaarten van de Genie van eind 19e eeuw zijn dan ook op ongeveer deze positie, maar
aan weerszijden van elk Bastion schietsleuven aangegeven, in vestingtermen dus Embrasure ge
noemd. Alle flankeringskanonnen gebruikten de blikken bus gevuld met ronde kogeltjes. Zo schoot
men op een aanstormende vijand, vanaf de zijkant, wolken met kogeltjes langs de muren.
Vervolg de wandeling, ga het trapje af en dan rechtsaf over het lage pad.

Ravelijn 3

R31 Klein buskruitmagazijn 51°49’55.80”N 4°58’51.20”O
Na ca. 70 meter kunt u links een trapje af, om nog een klein buskruitmagazijntje te bekijken. Het
stenen trapje begint pas op 2 meter vanaf het wandelpad in de berm en is in de lente en zomer
vaak overwoekerd door gras en bijna niet te zien. Dit soort buiskruitmagazijnen staan al aangegeven op Franse kaarten van voor het Beleg van Gorinchem in de winter van 1813 op 1814.
Ze zijn dus waarschijnlijk eind 18e eeuw gemaakt. Deze kleine magazijnen dienden voor het opslaan van kisten, met daarin Kardoezen. Kardoezen zijn zijden of linnen zakjes, gevuld met een
bepaalde hoeveelheid buskruit, te gebruiken als drijflading achter de kogel in een kanon. De kisten
met kardoezen werden per kruiwagen naar een locatie in de buurt van de opgestelde kanonnen gebracht. Vanuit de kist werden de kardoezen gepakt, om de kanonnen te laden. Wanneer de kist
leeg raakte, moest er vanuit het magazijn een nieuwe kist worden aangevoerd. Zo bleef de aan
vijandelijk vuur blootstaande hoeveelheid kruit bij de kanonnen beperkt.
Vervolg de wandeling en ga rechtsaf het trapje op naar het bovenste wandelpad. Volg het bovenste
wandelpad op de borstwering van Bastion 11.
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Klein buskruitmagazijn Courtine 10-11

Doorsnede kruitmagazijn Courtine 10-11

R32 Groot buskruitmagazijn in Bastion 11 51°49’58.00”N 4°58’49.30”O
Wanneer u op het bovenste wandelpad bent, ziet u links in Bastion 11 het Groot Buskruitmagazijn, gebouwd in 1838. Hier werd de grote voorraad buskruit opgeslagen in houten vaatjes. Waarschijnlijk vanwege het ontploffingsgevaar was het Laboratorium dus in Bastion 9 gebouwd, zodoende zijn de
gebouwen ca. 400m van elkaar gescheiden. In oorlogstijd veroorzaakte dit dus wel flink wat heen en weer rennen met kruiwagens vol buskruit. Eerst van
het Groot Buskruitmagazijn naar het Laboratorium, van het Laboratorium naar de Kleine Buskruitmagazijnen en vandaar naar de kanonnen.

Groot Buskruitmagazijn

Excercitiebatterij bastion 11, met op de achtergrond
opgestelde kanonnen

R33 V.I.S. Kazemat 51°49’59.75”N 4°58’48.30”O
Waar het pad een slinger maakt, ziet u achter een dikke boom, rechts van het pad een flink stuk beton
boven de grond uit steken, met daarop het jaartal 1930. Eind dertigerjaren van de 20e eeuw groeide het
bedrijfsterrein van staalconstructiebedrijf De Vries Robbé flink en men wilde ook langs de Spijksedijk
richting de vesting uitbreiden. De Oostkant van de Gorinchemse vestingwal had echter nog de vesting=
status als onderdeel van de Hollandse Waterlinie en hier golden de zogenaamde “verboden kringen” nog,
t.b.v. het vrij houden van de schootsvelden. De Vries Robbé mocht uitbreiden in de verboden kringen,
mits als compensatie voor deze degradatie van de verdediging, een Kazemat gebouwd werd op kosten
van De Vries Robbé. En zo geschiedde. Het werd een kazemat volgens V.I.S. deel VII, van het standaard
type V, zijnde “een frontale kazemat voor mitrailleurgroep, of 1 zware mitrailleur met bediening”, echter
deze kazemat werd ingericht voor opstelling van een kanon. De aanschrijving was op 22 mei 1928 en de
bouwkosten bedroegen 21.400 Gulden. Het was de 1e VIS-kazemat, van in totaal ca. 40, die in Nederland
gebouwd zouden gaan worden.
Vervolg de wandeling. Ga aan het eind van het wandelpad linksaf tot voor de ingang van het militaire gebouw aan uw linkerzijde
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V.I.S. Kazemat Bastion 11

Bouw van de V.I.S.kazemat in Bastion 11
Beton wapeningsnet

R34 De Luisterpost 51°49’59.00”N 4°58’45.00”O
In 1950, werd er op de vestingwal in
Bastion 11 toch nog een nieuw militair
gebouw neergezet. Dit instructielokaal
was dan toch wel het laatste militaire
gebouw, dat in Gorinchem werd gebouwd. In 1955 doet de oude vesting
ineens weer mee in het voorfront van
de verdediging van Nederland en zelfs
van de NAVO. Want in dat jaar wordt
het 105 Radio Verkenning Bataljon in
Gorinchem gelegerd .Zij richten eerst
De Lingewacht
radiokamers in op de zolder van de
De Luisterpost
Wilemskazerne. In 1958 nemen zij ook
het instructielokaal in Bastion 11 als radio-ontvangststation in gebruik. De exacte activiteiten van het Radio Verkenning bataljon waren eigenlijk streng
geheim, hun missie was het afluisteren van het radioverkeer van de Russen, het analyseren van de opgevange berichten en het verwerken hiervan tot
bruikbaar militair inlichtingen materiaal. Zo deed de vesting Gorinchem mee in de moderne elektronische oorlogsvoering, die toen nog in de kinderschoenen stond, maar tegenwoordig een hoofdrol speelt.
U bent nu ook bij “de Vijfde Uitgang”. In 1810 is deze extra uitgang, of toegang tot de vesting gemaakt. Wanneer u met de rug naar de Luisterpost staat,
ziet u rechts aan de dijk een zwarte stellage staan voor de bediening van een duiker. Hier zat vroeger een sluisje, met daarover een wegneembare brug
in de toegang tot de vesting. Zodat de vijand ook via deze toegang niet zomaar binnen kon stormen. Volg nu verder het trottoir langs de straat, met aan
uw linkerzijde een flatgebouw. Steek bij een parkeerpleintje op links de weg over. Let goed op het verkeer. Aan de overzijde loopt u verder over het voet
pad. Voor de bocht naar de Korenbrug rechts kijkt u nog even naar links.
R35 Lingewacht 51°49’56.30”N 4°58’40.60”O
U ziet een huis met een witte kopgevel met 3 Lindebomen ervoor. Dit gebouw is een overblijfsel van één van de oudere militaire gebouwen van de vesting. In 1704 wordt dit voormalig magazijn van het Hoogheemraadschap in gebruik genomen als wachthuis ten behoeve van de landsverdediging en
wordt daarna Lingewacht genoemd. Later wijzigt het gebruik in militair magazijn, maar in 1830 is het in gebruik als laboratorium voor artillerie “ernst
vuurwerken”. Het blijft in militair gebruik tot 1967, wanneer het garnizoen uit Gorinchem vertrekt.
Ga de Korenbrug over. Ga direct na de brug, rechtsaf, de trap af naar beneden en een stukje verder de trap tegen de vestingwal op, omhoog. Volg hier
het wandelpad naar de kanonnen op Bastion 1. Indien u hier niet bent begonnen, zoekt u vervolgens het routepunt “Kanonnen Bastion 1” en volg de
aanwijzingen.
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Blader hiervoor terug naar:
2.ROUTEPUNTEN IN DE ROUTE: GROTE MARKT NAAR VESTINGWAL
V01 De Hoofdwacht 51°49’47.16”N 4°58’30.05”O
Dit is de Hoofdwacht, in 1784 gebouwd aan de Grote markt. Hier werd administratie bijgehouden
van wie en wat de vesting Gorinchem in, of uit ging. Personen met een militaire bestemming
moesten zich hier melden en hier werd ook de wachtdienst voor de vesting geregeld.
Bent u net bij de VVV gestart? Loop dan, als u met uw gezicht naar de Hoofdwacht staat, naar
rechts en vervolgens de Molenstraat in. Loopt u vanaf het bus- en treinstation, of het Stadhuis de
alternatieve route? Loop dan, als u met uw gezicht naar de Hoofdwacht staat, naar rechts en ver
volgens de Molenstraat in.
Bent u bij de Kanselpoort coupure begonnen en loopt u de verkortingsroute? Loop dan, als u
uw gezicht naar de Hoofdwacht staat naar links, de Kelenstraat in. U komt vervolgens op een
versprongen kruising. Ga rechtdoor de Arkelstraat in. Deze loopt u helemaal uit, tot u bij de Arkelpoort Coupure in de vestingwal komt. Zoek daar het routepunt “Arkelpoort coupure” en volg de
aanwijzingen.

De Hoofdwacht

Blader hiervoor terug naar:
ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL.
Bent u bij de Vijfde Uitgang, of de molen Nooit Volmaakt gestart en loopt u de verkortingsroute?
Loop dan, als u met uw gezicht naar de Hoofdwacht staat, naar rechts en vervolgens de Molenstraat in.
V02 De Oude Doelen 51°49’42.37”N 4°58’28.88”O

De Oude Doelen

U loopt aan de linkerzijde van de Molenstraat door, tot u aan de overzijde van de straat een mooi historisch pand met zogenaamde “speklagen” (witte
randen) in het metselwerk ziet. Dit is “Het oude Doelhuys”, gebouwd in 1589, in de tijd, dat de middeleeuwse stad Gorinchem omgevormd werd tot een
moderne vesting. Eigenlijk was het een nieuw Doelhuys, want het gebouwd was ter vervanging van een oud en bouwvallig Doelhuys uit ca. 1500. Het
Doelhuys was van de Schutterij, die op het terrein achter het Doelhuys oefende met schieten. Vanuit de middeleeuwen zijn er Schutterijen ontstaan. Deze
bewaakten de stad. Echter in de tijd, dat de middeleeuwse stad een vesting werd, ging de bewaking van de stad over naar een burgerwacht. De schutterijen werden overigens pas in 1865 opgeheven. In de volksmond heet dit gebouw de “Oude Doelen”, de functie ging in 1844 over op schouwburg. Daar
voor was achter het gebouw een zaal gebouwd. In de zestiger jaren is er elders een nieuwe schouwburg gemaakt, de “Nieuwe Doelen”.
Vervolg de wandeling aan deze zijde van de straat.
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V03 Militaire bakkerij 51°49’41.19”N 4°58’28.01”O
U loopt iets verder door tot de hoek Molenstraat/Revetsteeg.Op de tegenover liggende hoek ziet u een geheel wit
gepleisterd gebouw met naast de kopse gevel nog een oude stadspomp. Dit was de militaire bakkerij, die voor het
complete garnizoen het brood bakte. Dit gebouw was er eerst niet en toen werd het brood door een Gorinchemse
bakker gebakken. Op 11 maart 1834 werden de broden afgekeurd. Het bleek dat de broden 2,5 ons lichter
waren dan afgesproken en dat ze ook nog eens meerdere dagen oud bleken te zijn..Nu weet u, waarom de soldaten
in het Nederlandse leger, het brood “Kuch” gingen noemen. De bakker kreeg 50 gulden boete en dit voorval was ook
aanleiding voor het Departement van Oorlog, om de gemeente Gorinchem te verzoeken voor een eigen gelegenheid
om brood te bakken. In 1837 werd deze bakkerij gebouwd, waaraan de gemeente Gorinchem 12.000 gulden moest
bijdragen.
Loop verder rechtdoor. Let goed op het verkeer bij het oversteken van de Krabsteeg. Blijf rechtdoor lopen, ga om
hoog, de vestingwal op tot het bovenste wandelpad en ga linksaf en zoek het routepunt “Tolkazerne”en volg de
aanwijzingen. Blader hiervoor terug naar: ROUTEPUNTEN RONDWANDELING VESTINGWAL.

3.ROUTEPUNT IN DE WESTELIJKE VERKORTINGSROUTE
W01 Het Arsenaal 51°49’40.04”N 4°58’20.12”O
Het Arsenaal is alleen opgenomen in de verkortingsroute, wanneer u aan de noordwestzijde van de vesting met uw wandeling bent begonnen. Het is natuurlijk ook
los van de wandeling als monument te bezoeken. U staat nu op de hoek Schuttersgracht / Affuithof, bij het Arsenaal uit 1755. Dit was het grootmagazijn voor de
militaire voorraden in Gorinchem. Het Arsenaal is nog lang in gebruik geweest en
staat ook wel bekend als MOB complex, refererend aan opslag t.b.v. mobilisatie van
het Nederlandse leger. Nu zijn er woningen in gemaakt. Indien u de verkortingsroute
volgt, loop dan de Affuithof in. U komt dan in de Boerenstraat. Let op het verkeer,
steek over en ga linksaf. U ziet hier nog de hoofdingang van het Arsenaal, dat tegen
woordig ook wel Tuighuis genoemd wordt. Volg de Boerenstraat tot bij de Grote
Toren. Ga hier rechtsaf, de straat Zusterhuis in, loop rechtdoor, de straat gaat over
in Groenmarkt. U komt dan bij het oude stadhuis, loop door tot de voorzijde. Let op
het verkeer en steek over naar de Grote Markt, met terrasjes en de Wilhelminafontein. Ga naar de hoofdingang van het oude stadhuis. U bent nu weer terug bij uw
startpunt indien u bij de VVV bent begonnen.
Loopt u de verkortingsroute? Loop dan naar de Hoofdwacht aan de overzijde van
VVV Gorinchem en vervolg de route.
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Het Arsenaal

4.LOS PUNT NIET OPGENOMEN IN EEN ROUTE
L01 Kazerneplein 51°49’46.95”N 4°58’17.41”O
U staat nu in de Struisvogelstraat voor de toegangspoort van het Kazerneplein. Deze poort is ook het enige
wat er van de voormalige bebouwing van het Kazerneplein is overgebleven.
Om het groeiende garnizoen te kunnen accommoderen, wordt in 1826 de Willemskazerne gebouwd.
De kazerne is geschikt voor 900 man, maar in 1830 verblijven er 1100 manschappen. Later worden er op
de open tussenverdiepingen slaapzalen gemaakt, waardoor het aantal slaapplaatsen werd verdubbeld.
Voor de Willemskazerne was een exercitieveld gemaakt, het latere Kazerneplein. In 1900 start de bouw van
een tweede nieuwe grote kazerne, die in 1901 gereed is; de Citadel kazerne. Deze is aan de andere zijde 		
van het plein tegenover de Willemskazerne gebouwd. In 1917 worden de kazernes op het Kazerneplein
aangevuld met een losstaand kantinegebouw en een woonhuis voor de adjudant. De kantine komt vanaf
de poort gezien aan de overzijde van het plein, tussen de Willems- en Citadelkazerne in. De adjudantswon
ing wordt links van de poort gebouwd, vooraan in de linker hoek van het plein. In 1955 wordt er rechts van
de poort nog een nieuw gebouw gemaakt. Het is een wachtlokaal met cellencomplex en daarboven
een hoge gymnastiekzaal. Op verzoek van de gemeente vertrekt in 1967 het garnizoen uit Gorinchem en
de kazernes op het Kazerneplein worden in de periode 1969 – 1970 gesloopt. Alleen de Adjudantswoning
wordt dan gespaard. Maar in 1997 wordt dit karakteristieke pand ook zondermeer met de grond gelijkgemaakt om plaats te maken voor de huidige bebouwing onder moderne architectuur.

Overzicht voormalige Kazerneplein

Toegangspoort van het Kazerneplein

TOT SLOT

Hiermee zijn alle punten, die interessant zijn in het kader van de vesting Gorinchem beschreven. Hopelijk hebt u van uw wandeling genoten en hebt u ook wat op het gebied van vestingwerken geleerd. Hebt u niet alle punten kunnen bezoeken? Kom
dan gerust nog eens terug. Gorinchem heeft bovendien nog andere monumenten, die het bekijken waard zijn. Ook is een beklimming van de Grote Toren aan te bevelen. Met de Riveer kunt u ook gemakkelijk de vestingen Woudrichem, Loevestein en
fort Vuren bezoeken.
Namens de Werkgroep Vesting Gorinchem graag tot ziens.
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Foto’s en afbeeldingen werden beschikbaar gesteld door:
Bas ‘t Hoen, Gorinchem
Hugo Ouwerkerk, Gorinchem
Ed Giskes, Gorinchem
Bernd Voorsluis, Gorinchem
Sven.R.Simcic, Arkel
Documentatiecentrum Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht
Nationaal Archief, Den Haag
Regionaal Archief Gorinchem. Gorinchem
Gemeente Gorinchem

https://www.facebook.com/vesting.gorinchem?ref=hl
https://vestinggorinchem.wordpress.com/

