
Speurtocht Woudrichem

Vanaf de parkeerplaats aan de Schapendam kijk je naar links. Je ziet daar een beer 
in het water! EEN BEER? 
Ja! Zo wordt de stenen muur genoemd die je links van de molen ziet. Op die beer 
staat een monnik. Zo heet het stenen torentje op de beer. Denk nu eens aan 
vijanden die de stad binnen willen dringen ....
1. Waarom staat er een monnik op de beer?
.......................................................................................................................................

Loop nu vanaf de parkeerplaats met je rug naar de beer richting de vesting. Je 
komt door de vestingpoort en ziet aan je rechterkant een oude kazerne. Meteen 
na de kazerne ga je rechtsaf. Ga bij de lantaarn links en meteen weer rechts. Je 
bent nu in de Hugo de Grootstraat. In 1621 is Hugo gevlucht vanuit slot Loevest-
ein. Dat zul je dadelijk aan de overkant van de rivier zien liggen.
2. Hoe is Hugo gevlucht uit slot Loevestein?
.......................................................................................................................................

Loop de straat uit en ga op de kruising rechts. Loop de stadswal op en ga meteen 
links. Op de hoek van de stadswal, bij het kanon, zie je rechts slot Loevestein en 
links de toren van Gorinchem.
3. Welke rivier stroomt tussen Woudrichem en slot 
Loevestein?
.......................................................................................................................................

4. Welke twee rivieren kun je vanaf hier ook zien?
.......................................................................................................................................

5. Welke drie provincies grenzen hier aan elkaar?
.......................................................................................................................................

Loop langs het beeldje van de zalmvisser en ga linksaf de stenen stoep af. Ga 
rechts en je ziet ’t Oude Raedthuys.
6. In welk jaar is het Oude Raedthuys gebouwd?
.......................................................................................................................................

Loop voor het terras van het Oude Raedhuys langs. Je ziet een klein steegje met 
drie houten deurtjes.
7. Wat heeft er vroeger achter deze deurtjes gezeten?
.......................................................................................................................................

8. Je bent nu op de Hoogstraat. Deze straat heet zo, omdat (a of b?)
a  ... hier de eerste huizen gebouwd zijn op een hoge oeverwal?
b ... hier de hoogste huizen van de hele vesting staan.

9. Hoe heet het kleine steegje, naast huisnummer 23, dat leidt naar 
de stadswal?
.......................................................................................................................................

Je ziet dat gevelstenen je veel kunnen vertellen. We maken een rondje langs 
verschillende huizen op de Hoogstraat om nog meer over de huizen te weten 
te komen. Zitten je veters nog goed vast? 
10. In welk jaar is het huis met nummer 4 gebouwd?
.......................................................................................................................................

11. In welk jaar zijn de huizen 6 en 8 gebouwd?
.......................................................................................................................................

12. Wat is het bouwjaar van huis 10 en 12?
.......................................................................................................................................

13. Weet je dat ook van 14 en 16?
.......................................................................................................................................

14. Kun je bij huisnummer 20 het bouwjaar vinden?
.......................................................................................................................................

Loop terug naar huisnummer 23 en ga via het steegje naar de stads-wal. Sla link-
saf. Je komt uit tussen twee poorten. De Gevangenpoort en de Waterpoort. Kijk 
eens goed naar de Gevangenpoort.
15. Zie je die halfronde stenen in de muur? Wat zijn dat?
.......................................................................................................................................

Naast de Gevangenpoort staat een beeld van Jacoba van Beieren. Ze had lange 
tijd ruzie met haar oom Jan van Beieren, maar in Woudrichem sloten ze vrede en 
noemden dat ‘De zoen van Woudrichem’.
16. In welke eeuw leeft Jacoba van Beieren?
.......................................................................................................................................

Loop door de Waterpoort richting de rivier. In deze poort wordt bij hoogwater een 
dam gezet die de stad beschermt tegen overstromingen. Zo’n dam heet een kist-
dam.De hoogtes van het water en belangrijke jaartallen kun je lezen in de poort. 
Kijk eens naar de bank links. Geloof niet alles wat hier verteld wordt.
17. Wat is de bijnaam van deze bank?
.......................................................................................................................................

Loop terug door de Waterpoort en ga onder de Gevangenpoort door. Bij huisnum-
mer 16 zie je links op de hoek een klein schildje op de muur.
18. Wat is hier in 1832 gebeurd?
.......................................................................................................................................

Sla rechtsaf de Molenstraat in. Hier staat het oudste huis van Woudrichem 
(nummer 2), het Jacoba van Beierenhuis. Loop verder de Molenstraat door. Kijk, 
wanneer je de wal op gaat, snel even naar rechts. Daar zie je een huis dat bekend 
is van een serie op televisie.
19. Van wie was het huis in de gelijknamige tv-serie?
.......................................................................................................................................

Loop langs het speeltuintje. En blijf op de stadswal.
20. Waar gaat het gedicht over dat op de                                 
zwarte schuur staat op het huis links van je?
.......................................................................................................................................

Loop alsmaar rechtdoor over de stadswal (voorzichtig oversteken!)
tot je bij molen Nooit Gedagt bent. Loop een rondje om de molen en bekijk hem 
eens goed. Deze molen is niet rond, niet vierkant en al helemaal niet driehoekig.
21. Hoeveel zijden heeft deze molen?
.......................................................................................................................................

22. Hoe wordt het gras op de stadwallen kort gehouden?
.......................................................................................................................................

Ga bij de molen de stadswal af, richting de toren. Je ziet links het arsenaal. Hier 
vind je het Visserijmuseum. Ga er eens kijken, want er is veel spannends te zien! 
Op de zijkant van het arsenaal staat een gedicht. Kun het hardop lezen?

23. Welke vis werd hier vroeger door de vissers gevangen?
.......................................................................................................................................

Voor het arsenaal staat een kanon?
24. Hoe oud is het kanon?
.......................................................................................................................................

25. Je staat naast het beeld van Jan Claessen. Wat was zijn beroep?
.......................................................................................................................................

Loop een stukje terug, naar huisnummer 1,  en ga het voetpad in dat langs de kerk 
richting de Landpoortstraat gaat.
Vanaf hier kun je de toren goed zien. 

26. Wat is de bijnaam van de toren?
.......................................................................................................................................

Steek aan het einde van het voetpad schuin over naar links en ga de Spiering-
straat in. Zie je die mooie krullen aan de lantaarn? Hier zette de lantaarnopsteker 
zijn ladder tegenaan als hij ’s avonds voor licht zorgde in de stad. Je hoeft niet alle 
lantaarns in de de vesting te tellen om te begrijpen dat hij een drukke baan had.
27. Wat is een spiering?
.......................................................................................................................................

Ga aan het einde van de Spieringstraat rechtsaf de Vissersdijk in. Links zie je de 
rooms-katholieke kerk met het beeld van priester Johannes Nepomuk. Hij kon 
goed zwijgen. Zelfs toen de koning van Bohemen hem vroeg wat zijn vrouw, de 
koningin, gebiecht had, wilde Nepomuk niets zeggen. De koning werd zo boos dat 
hij de priester gevangen liet nemen en hem met een steen om zijn nek in de rivier 
heeft laten gooien! Maak het volgende spreekwoord af:
28. Spreken is zilver...
.......................................................................................................................................
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