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Wandelen langs rivieren 

Fort Vuren en Gorinchem 

Beschrijving 
Een wandeling met bijzondere plekken in het rivierenlandschap. Hier komen meerdere rivieren bij 
elkaar, de Waal gaat over in de Merwede. Maar ook een Hollandse Waterline, Slot Loevestein, 
mooie oude vestingplaatsjes zoals Woudrichem en Gorinchem. Je kunt hier alle kanten op en 
allerlei historische combinaties maken 

Route 

 

1. De route gaat uit van aankomst met de veerpont van riveer. Je loopt dan naar de dijk en de 

ingang van het fort, het fort is zeer het bezoeken waard 

2. Naast de brug naar het fort is een smal pad naar beneden, je loopt nu langs de slotgracht van 

het fort heen en blijft de waterkant volgen tot aan de rivierdijk aan de andere kant van het 

fort. Je gaat hier vervolgens linksaf de dijk op 

3. Aan het eind van het meertje (rechts) ga je bij het bord opengesteld rechtsaf de uiterwaarden 

in en je loopt vervolgens om het meer heen. Er zijn meerdere paden, maar steeds 

rechtshouden tot je weer bij de dijk en de veerstoep komt 

4. Je gaat nu linksaf de dijk op en volgt deze geruime tijd, je kunt op de dijk lopen voor een 

weids uitzicht of onderlangs de dijk voor een onverharde variant. 

5. Na de sluisjes van Dalem ga je het trappetje af en loop je eerst gelijk op met de dijk (aan je 

rechterhand. Waar een pad links schuin de uiterwaarden ingaat deze volgen tot aan de poort 

rechts, hier onderdoor gaan en direct links de wal op. 

6. Deze wal om de oude stad volgen met de rivier aan je linkerhand tot aan de Lingesluis deze 

oversteken 

7. Na de sluit richting het veer lopen maar direct na de stadmuur rechts een trap opgaan. 

Vervolgens de vestingwal oplopen en deze volgen tot de sluis in het Merwedekanaal 

8. Langs de sluis lopen en de bruggen overgaan, aan de rechterkant zie je station Gorinchem al 

liggen 
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