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Net na het Fort bij Asperen rijden we langs het Geofort. Ook 
dit fort heeft een nieuwe bestemming gevonden, dit keer 
als museum. Zeer populair bij kinderen en ook erg leerzaam 
voor volwassenen. Alles draait hier om de aarde. Je leert 
alles over de opbouw van onze aarde en de verschillende 
aardlagen. Uiteraard kun je er ook even stoppen voor een 
bakje koffie.

ONDERWEG MET DE AUTO
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De route gaat dit jaar naar het zuiden, de Lek over. De deelnemers ontvangen een gedetailleerde routebeschrijving, maar ook voor 
jou als lezer is het leuk om deze route een keer te rijden. Het duurt ongeveer 2 uur en je ontdekt altijd weer mooie nieuwe dingen van 
de omgeving. De route gaat door 3 provincies, namelijk Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland. Maak ook kennis met het het jongste 
Nederlandse onderdeel van de Unesco werelderfgoedlijst: De Hollandse Waterlinie.

GORINCHEM
Gorinchem (uit te spreken als Gorcum, en dus niet Goorighem) is de grootste plaats langs deze route. Ook al een dorp met 
een lange historie, sinds 1224 is de plaatsnaam terug te vinden in geschriften. De Grote Toren zie je al van ver. Het is dan ook 
het meest opvallende gebouw in de binnenstad van Gorinchem. Nog leuker is zelf de toren beklimmen en het onvergetelijke 
uitzicht ervaren. Even na Gorichem komen we ook door het dorpje Friezenwijk. Juist ja, Vreeswijk is van dezelfde naam 
afkomstig!
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VREESWIJK
We starten uiteraard in ons dorp. Leuk weetje: Vreeswijk is 
door het Fort ook onderdeel van UNESCO Werelderfgoed. 
De eerste vermelding stamt al uit 1217, daarvoor was het 
sinds de 7e eeuw al bekend als een kleine kolonie van Friese 
Handelslieden, genaamd Friesenwijk, wat later Vreeswijk 
werd.
De geschiedenis van Fort Vreeswijk begint in de 16de 
eeuw. Er verrees een verdedigingswerk dat bescherming 
moest bieden tegen de Spaanse troepen. In latere eeuwen 
is dit verdedigingswerk verder uitgebreid. Het huidige fort 
dateert uit 1855 en was met de vestingwal een belangrijk 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

FORT BIJ ASPEREN
We volgen in dit deel van de route de Linge. We rijden langs het Fort bij 
Asperen, hier kan je heerlijk eten en borrelen. Ook dit fort is onderdeel van 
de UNESCO Hollandse Waterlinie. Het Fort bij Asperen is een zogeheten 
torenfort en werd gebouwd vanaf 1840. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
werden vaak torenforten gebouwd. De toren is van zwaar metselwerk (de 
buitenmuren zijn 1,5 meter dik) en heeft een doorsnede van 33 meter. De 
koepel is een kunstwerk op zich. De licht- en luchtschacht in het fort bestaat 
uit groenblauwe glazen leien (tegels), geblazen in glasstad Leerdam. Hierin 
zijn tekeningen verwerkt die door kinderen uit de omgeving zijn gemaakt. 
Met de koepel wordt regenwater tegengehouden, maar er is nog wel 
ruimte voor de vleermuizen om naar binnen te vliegen; het fort is een 
belangrijke overwinteringsplaats.

VIANEN
De eerste stad waar we langskomen is Vianen. Volgens Vreeswijkers 
is het vooral bekend van het mooie uitzicht over de Lek op 
Vreeswijk. Maar het is ook een stad met een lange historie. Vianen 
kreeg al in 1336 stadsrechten en is tegenwoordig onderdeel van 
de Gemeente Vijfheerenlanden. Deze naam komt van het streek 
en polderlandschap ‘Vijfheerenlanden’. De oorsprong van deze 
naam is te vinden in de acties van 5 heren: Van Arkel, Ter Leede, 
Hagestein, Everdingen en Vianen. Deze mannen namen in 1284 
samen maatregelen tegen de wateroverlast uit de Gelderse 
Betuwe door de aanleg van de Diefdij

FORT EVERDINGEN
Tegen het einde van de route komen we weer in de Provincie Utrecht. We kruisen 
de Diefdijk en als we deze af rijden komen we bij Fort Everdingen. Ook dit fort is 
een onderdeel van de bekroonde waterlinie.Vanuit het fort werd het omliggende 
gebied onder water gezet met een stelsel van drie sluizen. Het werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog nog gebruikt. Dit fort heeft nu onder meer zijn bestemming 
gevonden als huis voor de brouwerij Duits&Lauret. Op Fort Everdingen bevindt 
zich een uniek en ingenieus waterfiltersysteem. Op het dak van de Contrescarp 
ligt een dikke laag grond. Het regenwater zakt door deze laag en komt via speciale 
druipkokers terecht in een ondergronds waterbassin. Een vernuftig idee, ooit 
bedacht om bij een langdurige belegering voldoende schoon drinkwater ter 
beschikking te hebben.
Duits&Lauret is dit speciale waterfiltersysteem gaan hergebruiken en het originele, 
gefilterde fortwater wordt benut in het brouwproces.
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Handelskade Vreeswijk
Nijverheidsweg Vreeswijk
Erichemsekade Buren
Provincialeweg West Rumpt
Stadswal Asperen
Parallelweg Leerdam
Lakerveld Lexmond
Het Slyk Vianen
Prins Hendriklaan Vreeswijk

https://www.invreeswijk.nl/adv-routekaart/

