
 

 

 

25 SEPTEMBER 2021 HEUSDEN – WOUDRICHEM 
OPSTAPPLAATS 

 
Tussen 10.30 en 11.00 uur ontvangen wij u 
aan boord van de Wiljo aan de Stadshaven te 
Heusden. In het vestingstadje Heusden kan 
niet worden geparkeerd. Parkeren, gratis, op 
de parkeerplaats aan de ‘Tramhaven’ (Heus-
den Centrum West). Van hier is het 4 minuten 
lopen naar opstapplaats aan de ‘Stadshaven’ 
 

TROSSEN LOS 
Om 11.00 uur gaan de trossen los, we varen langs Wijk en Aalburg, Veen, Aalst en 
Andel, gaan hier de sluis door en komen bij Woudrichem op de Merwede aan. Om-
streeks 12.00 uur kunt u aan boord gebruik maken van een uitgebreid lunchbuffet 
alvorens we aanmeren in Woudrichem. In Woudrichem kan onder leiding van een 

ervaren stadsgids de oude vestingstad worden be-
zocht. Mocht je hiervan geen gebruik willen maken dan 
is een stadswandeling te downloaden via https://bies-
boschlinie.com/zien-doen/bezichtigen/woudrichem/stadswandeling/. 
Weer terug aan boord varen we terug naar Heusden. Op de terugvaart 
kunt u genieten van een heerlijk gebakje met koffie en/of thee. Rond 
16.00 uur zijn we terug op ons vertrekpunt in Heusden, waar we weer zul-
len aanmeren. 

 
WOUDRICHEM 

Woudrichem is een oude vestingstad aan de Merwede in de provincie 
Noord-Brabant in het Land van Heusden en Altena, in de gemeente Al-
tena en telt ruim 4000 inwoners. Woudrichem ligt aan de monding van de 
Afgedamde Maas in de Waal. Die twee rivieren stromen daarna samen 
verder als de Boven-Merwede. De naam Altena lijkt van topografische 
oorsprong te zijn ‘as gegraven’, en sinds die tijd spreekt men van het 
Land van Heusden en Altena. 

 
                        DE MOLEN NOOIT GEDAGT 
Een wal- en windmolen aan de Rijkswal 7. Het is een achtkantige, stenen 
en gedeeltelijk bepleisterde stellingmolen voor het malen van graan (ko-
renmolen), die ook nu nog graan maalt. De molen is beroepsmatig in be-
drijf en in de molen is een winkel gevestigd met eigen producten 
Bezoek aan de molen is vanwege de Covid19 maatregelen niet mogelijk 
(maximaal 2 personen) en de molen is op het moment van ons bezoek 
ook in werking en maakt dat er geen begeleiding is voor een rondleiding). 

 
INSCHRIJVING 
Voor deel te nemen aan deze vaartocht en excursie, die in het teken staat van ons 15-jarig jubi-
leum, kunt u zich inschrijven door voor 15 augustus 2021 een e-mail te sturen aan info@bosschemo-
len.nl. Voor leden vragen wij een bijdrage van € 15,00 en voor niet-leden € 25,00. 
We vragen u tijdens de vaartocht en stadswandeling rekening te houden met de op dat 
moment vigerende Covid-19 maatregelen. 
Gelieve bedrag over te maken op rekeningnummer NL78RABO0108763102 ten name 
van Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch met vermelding excursie 
2021. 
Voor vragen over de excursie kunt u zich wenden tot Joep van Vugt, onze secretaris (06) 8399 8399 


