Vestingsteden

Van Willemstad naar Geertruidenberg

Vestingsteden zijn steden die in het verleden werden omringd met muren, wallen, bastions en andere verdedigingswerken. Deze moesten de
burgerbevolking beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Nederland heeft door de eeuwen heen te maken gehad met vele indringers. Al deze
ongewenste bedreigingen en overheersingen hebben een blijvende stempel op ons land gedrukt. Met name op de steden die een functie hadden in
onze landsverdediging: de Nederlandse Vestingsteden.

In Willemstad waant u zich in tijden van weleer. Het complete stadsdeel binnen de verdedigingswallen, de wallen zelf en het schootsveld zijn
namelijk in 1970 tot beschermd stadsgezicht verklaard. Hoe is Willemstad ontstaan? In 1561 geeft Jan IV van Glymes, markies van Bergen op Zoom,
opdracht de drooggevallen gorzen in het uiterste noord-westen van zijn Markiezaat in te polderen. De polder kwam in 1564 gereed en kreeg de naam
Ruygenhil, het dorp wat er gebouwd werd kreeg eveneens deze naam. Toen de opvolger van de Markies, Jan van Wittem, in 1581 openlijk de zijde
van de Spanjaarden koos, besloten de Staten van Brabant het gebied aan Willem van Oranje te geven als compensatie voor zijn bezittingen die hij
gedurende de tachtigjarige oorlog was kwijt geraakt. Vanwege de strategische ligging besloot Willem van Oranje in 1583 van het dorp een vesting
te maken. Het dorp Ruygenhil werd genoemd Willems'stad. Willlemstad biedt u de mogelijkheid om heerlijk aan het water de dag af te sluiten met een
voortreffelijke maaltijd en een goed aanbod van accommodaties.

De tijden van hermetisch afgesloten stadspoorten zijn inmiddels vervlogen en de kruitdampen zijn al lang opgetrokken. Gelukkig maar, want nu kan
iedereen genieten van de schoonheid en charme van de vestingsteden en hun verdedigingswerken. Iedere stad heeft zo haar eigen verhalen te vertellen
en ademt haar eigen sfeer uit.
Met deze brochure bieden wij u de gelegenheid om alle vestingsteden met de fiets (of te voet) te bezoeken. De route kan natuurlijk ook in gedeeltes
worden afgelegd.

Overnachtingsmogelijkheden
Op een bijzondere locatie overnachten? Dat kan uiteraard in één van de prachtige vestingsteden. Iedere vestingstad heeft een divers aanbod van
overnachtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op een camping, in een hotel of bed & breakfast. Voor verdere informatie en/of boeking verwijzen wij u naar
het betreffende informatiepunt van de vestingstad waaraan u een bezoek wilt brengen. De gegevens van de informatiepunten staan onderaan genoemd.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.vestingsteden.nl.

Stadswandelingen
Met de fiets of te voet aangekomen in een vestingstad, dan wilt u wellicht ook meer weten over de historie van deze stad. Alle vestingsteden bieden een
stadswandeling aan. U kunt deze wandeling op eigen gelegenheid of onder leiding van een gids lopen. De wandelroutes zijn te verkrijgen bij de toeristische
informatiepunten (met uitzondering van de onbemande informatiepunten), u kunt hier ook terecht voor het boeken van een begeleide stadswandeling.

fietsroute

Via Klundert, Zevenbergen en Made fietst u richting Geertruidenberg. Aangekomen in deze vestingstad ziet u Hollandse huizen met Brabantse
bewoners. De historische markt met mooie, monumentale panden, herinnert aan de vroegere handelsfunctie, die eerst Hollands bezit was en nu in
de provincie Noord-Brabant ligt. Het stadswapen van Geertruidenberg verwijst vandaag de dag nog naar de Hollandse periode, een klimmende leeuw
staand in de Hollandse Tuin met in zijn klauwen een gebogen lans. De naam Sint Geertruidenberg wordt voor het eerst in het stadsrecht van 1213
gebruikt. Met het verlenen van stadsrechten door Graaf Willem I, werd Geertruidenberg in 1213 de eerste stad van het Graafschap Holland. Vandaar
de naam 'Hollands oudste stad'. In 1319 werd de stad ommuurd met rondelen en poorten. Het werd een belangrijk handelscentrum waar graven,
edelen en vertegenwoordigers van steden bijeen kwamen om hun belangen te behartigen. De St. Elisabethsvloed, veroorzaakt door een enorme
orkaan, maakte in 1421 een einde aan deze bloeiperiode. Deze ramp leidde tot het ontstaan van de Biesbosch. Ten noorden en westen van de stad
zijn de vestingwerken nog volledig intact. De bewegwijzerde wandelroute door Geertruidenberg voert over deze verdedigingswerken. In museum de
Roos, gelegen achter een fraaie 17e eeuwse trapgevel aan de Markt, zijn de vele facetten van de geschiedenis van Geertruidenberg te zien. De
opvallendste bezienswaardigheid en tevens het centrale punt van de stad is de peervormige Markt. Het fraaie aanzien van dit plein wordt mede
bepaald door de dubbele rij, ruim 200 jaar oude, leilinden en enkele 18e eeuwse pompen. Op de Markt vindt u ook diverse restaurants en café’s.
Natuurlijk zijn ook alle andere combinaties tussen de vestingsteden mogelijk. In de brochure staat de afstand tussen de vestingsteden opgenomen.
De afstanden zijn globaal en kunnen afwijken. Op die manier kunt u zelf uw arrangement (daags of meerdaags) samenstellen. De informatiepunten
kunnen u behulpzaam zijn bij het samenstellen van het door u gewenste arrangement.

Meerdaagse arrangementen
De fietsroute langs vestingsteden biedt u de mogelijkheid om in etappes alle vestingsteden in uw eigen tempo te bezoeken. Om u een voorbeeld te geven
hebben wij een aantal arrangementen voor u uitgewerkt.

Brielle naar Hulst
Fietsen van Brielle naar Hulst. Dit is een prachtige fietstocht langs de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust van 157 km. Voordat u vertrekt uit de vestingstad Brielle
is het zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan het Historisch Museum Den Briel. U kunt hier kennismaken met de tachtigjarige oorlog en de
positie van Brielle hierin. Een wandeling over de stadwallen is zeker de moeite waard. In het Kruithuis is de oudheidkamer 1 aprilvieringen gevestigd waar
alles rondom deze voor Brielle zo belangrijke datum te vinden is.
Afdalend langs de Zeeuwse kust komt u aan in Hulst. Uit de historische gegevens is op te maken dat de nederzetting omstreeks het jaar 1000 al
bestond. De Vlaamse Graaf Philips heeft in 1180 Hulst handelsprivileges geschonken. De Basiliek van de H. Willibrordus ziet u op afstand al staan.
Het gebouw is van 1200 en werd tussen 1460 en 1533 uitgebouwd tot een stijlvol monument in Brabantse Gotiek. Hulst beschikt over De Keldermanspoort ook wel Dobbele Poort genoemd. Dit is een poort, gebouwd in 1506 en gelegen aan de noordzijde van de vesting, die een dubbele werking
als land- en waterpoort had. De inwendige mens wordt heerlijk verwend in één van de gezellige restaurants in Hulst. De route is uiteraard ook van
Hulst naar Brielle af te leggen.

informatiepunten

BRIELLE

E: info@opvp.nl
I: www.opvoorneputten.nl
T: +31 (0)181 312 318
E: arrangementen@opvp.nl
Toeristisch informatiepunt:
Historisch Museum Den Briel
Markt 1
3231 AH Brielle

HULST

Informatiepunten VVV Zeeland
Inspiratiepunt Hulst
Steenstraat 37
4561 AR Hulst
Tel.: 0114 315 221
hulst@vvvzeeland.nl
www.vvvzeeland.nl

NVS - Postbus 10.001 - 4940 GA Raamsdonksveer - info@vestingsteden.nl - www.vestingsteden.nl

GEERTRUIDENBERG

GRAVE

Tourist Information Grave
Hoofdwagt 2
5361 EW Grave
Tel.: 0486 870 067
toerismegrave@outlook.com
www.beleefgrave.nl
www.landvancuijk.nl

GRAVE

VVV-agentschap Geertruidenberg
Markt 46
4931 BT Geertruidenberg
Tel.: 0162 517 689
info@vvvgeertruidenberg.nl
www.vvvgeertruidenberg.nl

MEGEN

RAVENSTEIN

WILLEMSTAD

Toer. Informatiecentr. Megen
Broeder Everardusplein 1
5366 BE Megen
Tel.: 06 478 59 595
info@toerismemegen.nl
www.toerismemegen.nl

Toer. Informatiecentr. Ravenstein
St. Luciastraat 2
5371 AS Ravenstein
Tel.: 0486 411 306
info@toerismeravenstein.nl
www.toerismeravenstein.nl

Toeristisch Ontmoetingspunt
Het Graafs Museum
St.Elisabethstraat 10 A
5361 HK Grave
Tel.: 0486 475 948
info@graafsmuseum.nl
www.beleefgrave.nl
www.landvancuijk.nl
VVV i-punt Willemstad
Van Bellen Wind & Snow
Lantaarndijk 12
4797 SP Willemstad
vvv@moerdijk.nl
www.vvvmoerdijk.nl
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