
Ledenuitstap KOKW 2023  
 

KOKW bezoekt Gorinchem (/Gorcum) 

op ZATERDAG 29 april 2023 

 
 

Met uitzondering van de CORONA periode en de gevolgen hiervan, zijn we 

ondertussen toch aan de tiende ledenreis (nieuwe stijl). Dit voorjaar 2023 

op 29 april zal de KOKW, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land 

van Waas, als “jubileumreis” de zusterstad van Sint-Niklaas bezoeken: 

Gorinchem ook Gorcum genaamd. 

Hou alvast deze datum vrij in uw agenda!  

Bondig programma: 
 

• Stipt 7:45 u.: vertrek Sint-Niklaas Waasland Shopping Center (ook bereikbaar met 

openbaar vervoer). 

• 9:15 - 9:30 u.: aankomst Gorinchem en ontvangst in het stadhuis o.m. door 

mevrouw de Burgemeester Reinie Melissant en de voorzitter van de oudheidkundige 

vereniging Oud Gorcum. Het stadhuis bevindt zich net buiten de historische 

vestingstad ter hoogte van het de Kanselpoort. Want ja, Gorinchem is de grootste 

Nederlandse vestingstad en werd voor kort (2021) uitgeroepen als de mooiste 

vestingstad van Nederland. 

• 10:30 - 12:00 u.: Start van het door stadgidsen geleid bezoek aan de vestingstad 

Gorinchem. 

• 12:15 - 13:45 u.: Middagmaal in het restaurant De Hoofdwacht op het marktplein 

van de stad, waarna korte wandeling naar de aanlegsteiger.  

• 14:00 - 14:30 u.: Overtocht met een taxiboot over de Beneden Merwede en de Waal 

naar het Kasteel Loevestein, bouwjaar 1358.  



• 14:45 - 16:45 u.: Bezoek aan het kasteel Loevestein  

• 17:00-17:30u. : Terugvaart naar Gorinchem en wandeling (400m) terug naar de 

markt voor een afsluiter. 

• 17:50-18:40 u.: Afsluiter op het marktplein en daarna korte verplaatsing 200 

m naar de omgeving van de Grote Kerk en terugreis naar Sint-Niklaas. 

• 18:50-20:30 u.: Terugreis naar Sint-Niklaas. 

 

Kostprijs ledenreis: 80 euro per persoon, dranken tijdens het middagmaal 

niet inbegrepen, wel inbegrepen de afscheidsdrank in De Hoofdwacht. Helaas ook 

voor de ledenreis stellen we vast dat de uitgave voor alle onderdelen stijgen.   

 
De recreanten haven van Gorinchem langs de Linge 

    

Zalen in het kasteel Loevestein 

-------------------------------------------------------------------------------------

AANDACHT: 

Inschrijven voor deelname via melding aan ledenreis2023@gmail.com of veel makkelijker 

via een elektronisch Google Form inschrijvingsformulier waarvan de link op de 

website www.kokw.be staat, of via deze digitale uitnodiging eveneens “hier ” te bereiken 

is.  

 

mailto:ledenreis2023@gmail.com
http://www.kokw.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Zv6CJZb18JixZUx7XJN0XRWuaQz6A5s4l3fs-nKEFBbsKQ/viewform


 

Bij de inschrijving gelieve in elk geval “Uw naam en adresgegevens, emailadres, aantal 

deelnemers, keuze maaltijd vlees (Kipsaté met atjar, kroepoek en frietjes) of vis (Gegrilde zalm met 

mousseline en roseval aardappels), aard van bezoek aan Loevestein (zie verder) en een GSM 

nummer waarop u bereikbaar bent tijdens de ledenreis op te geven”. Het is dus evenwel 

makkelijker gebruik te maken van het invulformulier welke u via de website www.kokw.be 

of hierboven onder “hier” kunt bereiken. 

De vesting Gorinchem is een van de vele vestingen en forten van de “Waterlinie” die 

Holland (de huidige Randstad) moest beschermen tegen vijanden uit het oosten en het 

zuiden. Het historisch gedeelte van de vestingstad Gorinchem is relatief beperkt in 

afmetingen (doormeter max ca 600 m), zodat de verplaatsingen in de stad zelf beperkt 

zijn. Dwars doorheen deze vesting loopt de Linge, met zijn 106 km lengte de langste rivier 

in Nederland. De bron ligt vlak bij de Duitse grens en monding in de Beneden Merwede 

geschiedt in Gorinchem, ter hoogte van de opstapplaats van de veerboten. 

 

In de namiddag maken we een overtocht met een taxiboot naar de vesting en het kasteel 

Loevestein naar de linkeroever. We varen over de Beneden Merwede en de Waal voorbij 

Woudrichem, een andere vestingstad. Aan de overzijde op de rechteroever ligt het fort 

Vuren.  

 

In Loevestein ontdekken we alles over de Middeleeuwen en de Hollandse Waterlinie en 

kruipen we in de wereld waar Hugo de Groot via aan kist wist te ontsnappen uit 

gevangenschap in het fort.  Het kasteel werd in 1358 gebouwd en via een rondgang komt 

je tot boven in de nok van het gebouw (4 verdiepingen). Deelnemers met fysieke 

beperkingen wordt enkel een bezoek aan de munitiekelder, de voorburcht, het soldatedorp 

en de musea in de soldatenhuisjes aangeraden. Omdat het tarief voor hen goedkoper is 

dan zij die het eigenlijke kasteel (zie foto hierboven) zelf bezoeken dienen we exact het 

aantal soorten toegang tickets aan te schaffen (met of zonder het hoge kasteel te 

bezoeken). Gelieve daarom bij de inschrijving op te geven of u al dan niet het kasteel zal 

http://www.kokw.be/


bezoeken. Die deelnemers die niet het kasteel bezoeken worden ter plekke het verschil 

gecompenseerd. Ter plekke is ook een taveerne aanwezig (zie linkse foto hieronder). 

 
Museum en soldatenhuisje in Loevestein 

Het slot Loevestein sluit om 17:00, tijd voor de terugvaart naar Gorinchem en een 

afscheidsdrankje op de grote markt. Waarna de bus ons komt ophalen voor de terugreis 

naar Sint-Niklaas. 

Inschrijven kan vanaf half februari,  en dient alsdan onmiddellijk gevolgd door 

overschrijving van het bedrag van € 80 per deelnemer op rekeningnummer IBAN BE 

50 8508 3519 1418 van K.O.K.W, Postbus 144, 9100 Sint-Niklaas.  Niet de datum van 

inschrijving maar deze van betaling is bepalend bij overschrijding van het maximaal 

aantal deelnemers.   

Onze ledenuitstap eindigt in Sint-Niklaas omstreeks 20:30 uur 

Maximum 50 deelnemers zijn voorzien (bus capaciteit). 

Noodzakelijk bijkomende info volgt eventueel per mail of op onze website en 

facebookpagina.  

Tot 29 april 2023 

 

 

Herbert Smitz, uw reisleider tijdens de ledenuitstap 2023 KOKW-

commissaris & webmaster 

.    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-MyKZOxwkNJs0hM1FqfJbwwCjHktwfv--0VEihfC9Gregw/viewform

