
ANTWOORDEN OP DE VRAAG: 

Waarom vindt u dit een positieve plek? 

 

 Als de parkeer en laad en los perikelen opgelost zijn dan is er weinig te veranderen alleen het trottoir 
aan de haven wat verruimen 

 Doorstroombaarheid verbinding met buiten, ook vrachtverkeer 

 Uitzicht op de rivier en de bedriivige ponten 

 Omdat de rest van de situatie zo slecht is kies ik nu nog voor het terras. 

 Kan je alles heerlijk zitten en genieten 

 Mmooi stukje, graag zonder verkeer 

 De hele strook langs de Lingehaven  

 Een van de mooiste plekken van de stad 

 Historisch karakteristiek mooi 

 Altijd gezellig 

 Gezellig, ontspannend en vermakelijk. De terrassen zijn een echte positieve aanvulling op de binnenstad 

 Vanwege terrasgelegenheid uitzicht op haven, groen en gezelligheid                                                  

 Overzicht van haven , de vloedtrappen, de horeca aan de overkant en de mooie gevels" 

 Rijksmonument (in verval) 

 Mooiste terras van Gorinchem (ook cultuurhistorisch) 

 Leuk zo'n Lingesluis!!! 

 Gezellig terras 

 De wandelroute over de kleine sluis is zeer geliefd bij burgers en toeristen! 

 Fietsen stalling 

 De passantenhaven is een enorme aanwinst voor de binnenstad! 

 Hier stond tot 1893 Gorcums wonderschone Waterpoort. De voorkant ervan staat nu tegen een gevel 
van het Rijksmuseum en die krijgen we niet meer terug. Maar een verantwoorde replica bouwen is wél 
mogelijk. Dat is een toeristische trekpleister! Financiering: de gemeente moet eindelijk eens 
toeristenbelasting instellen (1 tot 2 euro per overnachting), dat doen andere oude steden ook. En 
sponsoring natuurlijk. 

 Groene kwaliteit, open plek net buiten de stad. 



 Hier stond tot 1916 de prachtige oliemolen 'De Eendracht'. Een kenmerkend element in Gorcums' 
skyline. Zou ook herbouwd kunnen worden en eveneens een toeristische trekpleister zijn. Financiering 
als bij Waterpoort. 

 Maak de demping van de Kalkhaven (halverwege de 19e eeuw) ongedaan, verbindt hem met de 1e 
havenkom en herbouw de fraaie hefbruggetjes. Maak er een schilderachtige stadsgracht van, 
toegankelijk voor de boten van recreanten. Een toeristische trekpleister van jewelste! Financiering als bij 
herbouw Waterpoort. 

 Die trappen zijn echt mooi en de haven is echt mooi. Heel de entourage rond de haven is prachtig 

 Heerlijke plek zo dichtbij stads centrum, heerlijk ruim !! 

 Eenrichtingsverkeer!  

 Buiten de Waterpoort is een prachtig gebied om te wandelen, om te spelen, om te zitten om te zijn! 

 Het is voor veel Gorcummers the place to be en voor de toeristen, die in de stad komen, de plek om 
naartoe te gaan. Wanneer het Eind autoluw zou worden zou iedereen vanuit de binnenstad, via de 
Langendijk, een veilige toegang over het Eind hebben tot het mooiste stukje van Gorinchem." 

 De langendijk wordt een heel leuke winkelstraat met veel originele winkels waarvan de eigenaren erg 
hun best doen om de, voorheen een van de betere winkelstraten, weer nieuw leven in te blazen. 

 Mooi wandelgebied 

 De haven is een mooi gerestaureerd onderdeel van de binnenstad,levendig in de zomer , verstild in de 
winter 

 Buiten de waterpoort, mooiste deel van Gorinchem, verdient een mooie, verkeersluwe, aansluiting met 
de binnenstad via het Eind naar de Langendijk. 

 Langendijk in potentie een aantrekkelijke winkelstraat. 

 Te verbeteren door aantrekkelijke aansluiting op Eind/ Buiten de Waterpoort." 

 Mooie karakteristieke binnenhaven. Dit is een uniek punt voor Gorinchem. Recreeren in de binnenstad, 
bij het leven. Met uitzicht op de mooie woningen die er staan. 

 Altijd wat te zien in de haven 

 Gezellig plein 

 Elke "echte Gorcummer"  komt wel een keer in de week Buiten de Waterpoort. de Echte echte 
Gorcummer elke dag! weer of geen weer het is een prachtige plek om te wandelen. Zgn. 
hospitaalschepen en "cruiseschepen" meren er aan om de binnenstad van Gorinchem te bezoeken.In de 
zomer ligt het strandje vol met jonge gezinnen en kinderen uit heel Gorcum. Ze fietsen dan van daar 
weer naar oost, west, noord. Best link af en toe! (punt Tolsteeg-Buiten de Waterpoort en het Eind en 
dan verop weer op de Peterbrug.....wie laat wie voorgaan?) 

 De Langendijk! Een erg leuke, originele winkelstraat waar de winkeliers heel enthousiast leuke 
activiteiten bedenken. zie facebookpagina langendijk gorinchem. 



 Vroeger was dit de doorgaande weg naar Breda......... vanaf de Langendijk ging men dan over het Einde 
der Langendijk (nu het Eind) naar Buiten de Waterpoort waar de veerdienst de auto's en karren naar de 
overkant brachten. In 1961 ging de Merwedebrug open." 

 De Gorcumse wallen. Goeie plek waar elk weekend honderden Gorcummers overheen wandelen 

 Mooi terras van Bonapart 

 Lekker in de zomer relaxen aan het strandje 

 De wallen zijn geweldig. Elke dag ander licht en een ander uitzicht. 

 Unieke locatie met een prachtige entourage. 

 Varkenmarkt. Unieke sfeer o.a. door de kastanjebomen 

 La Caponniere. heerlijk rustpunt in het weekend. Een groter terras zou daar een aanwinst voor de stad 
zijn 

 Het gebied rondom de molen zou nog wat beter benut kunnen worden 

 Jammer dat dit gebied bijna altijd afgesloten is. Mooi stukje Gorcum. 

 De Bibliotheek mag nog wel een prominentere rol opeisen in de binnenstad. Daar is nog wel wat meer 
van te maken. 

 Het museum zien als een publiekstrekker voor de stad, ipv een kostenpost. Dat zou pas visie zijn. Maar 
dan moet je wel begrijpen wat de toegevoegde waarde kan zijn en wat je daar nog meer aan 
arrangementen aan vast kunt knopen voor de bezoekers. 

 Rust en ruimte.  

 Rust en ruimte.  

 Rust en ruimte 

 Het is groen, uitzicht op de haven etc. Deze ene plek geldt eigenlijk voor de hele kade. 

 Leuk dit terrasje met uitzicht op de bootjes en de sluis. Heerlijke plek om te zitten. 

 Fijn dat hier een wandelroute is! Onmisbaar in de route over de stadswallen. 

 Bomen behouden! Meer groen in de stad! Misschien kan dit een mooi stadsparkje worden, als de 
parkeerplaatsen weg kunnen. 

 Daarom 

 Mooi horecaterras 

 Prachtig uitzicht en mooi terras 

 Terras 

 De brug is tekenend voor het aanzicht en de bloembakken op de brug maken er vooral in de zomer een 
gezelligere plek van 



 Mooiste plek van Gorinchem Buiten de Waterpoort 

 Vesting wallen, schitteren uitzicht en mooie wandel mogelijkheden 

 Lingehaven,vooral zomers een trekplaats voor watersporters 

 Gezellig centrum van historische binnenstad 

 Horeca is altijd goed. 

 Vanaf t begin tot eind van t Eind is t gewoon mooi. Met de haven aan de ene kant en de oude panden 
aan de andere kant. 

 Mooie plek met uitzicht over de haven 

 Geeft rust en ruimte 

 Terras aan het water 

 Brede bocht, genoeg ruimte voor enkele auto's om te wachten voor verkeer van de andere kant 

 Een van de mooiste plekjes van de stad 

 Dit hele stuk van de haven is mooi 

 Deze uitgang naar de Vestigwallen is een mooie plek. Vroeger stond daar een molen. Nu is het een 
geweldig uitzichtpunt de Lingehaven in en over de Merwede 

 Dit is de locatie van HET Lingehavenconcert 

 Met het Tolhuis en de uitgang naar de Wallen is de Tolsteeg ook een belangrijk gebied, maar wel van 
een iets andere orde dan het Eind 

 Beste plek in Gorcum. 

 De haven geeft gezelligheid 

 Terras derde waterkering uniek plekje 

 Unieke ligging aan de Merwede 

 Recreatieve mogelijkheden" 

 Lingehaven: sfeerbepalend. 

 Geeft binnenstad een extra dimensie" 

 Grote Markt: terrassen trekken publiek aan 

 Geschikte locatie voor het organiseren van evenementen 

 Gorcum winkelstad 

 Trekt publiek aan. 

 Sfeerbepalend 



 Dalemwal en omgeving 

 Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om verbinding te leggen met rest binnenstad" 

 De stadswallen 

 Uniek wandelgebied, omgeven door prachtige natuur" 

 Dalemse veld 

 Mogelijkheden tot recreatie, ruimtelijk 

 De kade is prachtig. om te zitten en te genieten van de haven , en als tribune voor voorstellingen in de 
haven 

 De sluis is een mooie plek. Prachtig beeld over de haven, en 'spannend' om over de sluis naar de andere 
zijde te lopen. Ook het havenhuisje 

 Terras op een prachtige plek 

 De haven en alles wat daar zich afspeelt.  

 Het vakwerkhuisje in de haven 

 Mooi 

 Mooi 

 Fijne autoroute 

 Stadse levendigheid  

 De trappetjes zijn gezellig, toeristische trekpleister, ruimte voor kinderen, sinterklaas… 

 Omdat het Eind goed berijdbaar is. Gorkum is een oude stad met vele. smalle straten. je moet altijd 
opletten! 

 Mooie groene plek, bomen en een gezellig terrasje 

 Weinig verkeer, veel groen  

 Ruimte voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen, ouderen, rolstoelen zonder dat zij gehinderd 
worden door langsrijdend autoverkeer 

 Geen doorgaand autoverkeer maar toch voor iedereen toegankelijk 

 Geen hinderend verkeer en toegankelijk voor alle gebruikers incl toeleveranciers van horeca 

 Geen doorgaand autoverkeer 

 Een mooi stukje gorinchem met uitzicht op de rivier 

 Een strand Uniek voor in de stad 

 Gezellig horeca met zicht op de haven 

 Authentiek straatje geweldig op te zien. 



 Rijksmonument, aanzicht van de lingehaven. 

 Mooie haven, altijd veel te doen rondom de haven.  

 Ruime parkeergelegenheid voor de inwoners van Gorinchem, die ins straten wonen waar dit niet of 
nauwelijks kan .bv langedijk, eind, tolsteeg enz 

 1 van de weinige wegen , die de boivenstad met de benendenstad verbinden, doordat dit een lastig 
kruispunt is, doen automobilisten hier heel voorzichtig , waardoor er bijna nooit iets gebeurd. 

 Mooi recreatiegebied in de binnenstad van Gorinchem, zeker met mooi weer is er veel  bedrijvigheid  

 Sfeer 

 Contrast binnen / buiten vesting 

 Leuk terras 

 Stadspoort (mag wel meer aandacht hebben) 

 Prachtig uitzicht op de haven en bootjes! 

 Mooie ruimte voor evenementen, recreatie en beleving historie Gorinchem 

 De trap maakt het gezellig en het is leuk om bootjes te kijken 

 Leuk om overheen te lopen. Ook kinderen vinden dit interessant 

 Wandelen langs het water, horeca.  

 Ligt mooi aan haven, kan wel meer van gemaakt worden dan nu het geval is. 

 Hier heeft het trottoir een redelijke toegankelijkheid wel alle obstakels weg 

 Mooie ontmoetingsplek  

 Zicht op ligplaatsen 

 Door de bomen 

 Speelplaats voor kinderen 

 

 Mooie plaats voor terrassen en horeca 

 Mooi terras 

 Geweldige plek voor ontspanning, uitwaaien en sport 

 Geweldig uitzicht 

 Gezellig in historische omgeving  

 Terras op unieke locatie. Brengt leven op het eind. 

 Omdat het de mooiste plek van Gorinchem is. 



 Mooi terras op een goede lokatie waar recreanten graag verblijven. Is een meerwaarde voor de straat. 

 Mooi historische plek 

 Prachtige plaats met fantastisch uitzicht op de haven 

 Mooiste plekje van Gorinchem 

 Trappen hebben een mooie uitstraling en een leuke plek om even uit te rusten en te genieten van de 
haven 

 Gezellig plek waar mensen van de boot afkomen en een tip! een viskar zou daar geweldig passen!!!! 

 Mooi uitzicht 

 Terras op een mooi plek. Houden zo. 

 Houd de Tolsteeg open voor verkeer. Anders ontstaat er op andere plekken in de binnenstad een 
hartinfact met milieu problemen. Die problemen op een andere plek neerleggen dus. Wel vrachtverkeer 
boven een bepaalde afmeting of gewicht hier niet meer toelaten. 

 Het is goed dat het verkeer in twee richtingen gebruik kan maken van de Tolsteeg. Voor veel mensen is 
de Tolsteeg onderdeel van een vaste route van of naar hun huis in de binnenstad. Het verkeer daar in 
één of beide richtingen beperken betekent voor veel mensen omrijden en aansluiten in een file op één 
van de andere routes. Dat is niet vervelend voor die mensen zelf maar ook voor de andere 
weggebruikers die al van die route gebruik maakten en niet in de laatste plaats voor bewoners langs de 
alternatieve routes die al dat extra verkeer langs hun deur krijgen.  Dan hebben we het bv over het 
Heerenlaantje, De Korenbrugstraat en de Concordiaweg.  De route door de tolsteeg is in de avondspits 
de enige mogelijkheid om het zuidwestelijk deel van de binnenstad filevrij te bereiken. 

 Mooi groen 

 Mooi groen 

 Uitzicht haven 

 Parkeren 

 Parkeren 

 Doorstroming van verkeer door de binnenstad 

 Mooi terras in stijl omgeving met uitzicht op (in de zomer) drukke Lingehaven 

 Super fijn terras 

 Mooie plek om te zitten 

 Fijne plek om op de trappen te zitten 

 Geen problemen 

 Mooi uitzicht over de rivier 

 Mooi uitzicht 



 Mooi ingericht 

 De bankjes en het overzicht op de sluiskom 

 Horeca op mooie locatie 

 Mooie plek om te zitten 

 De straat is prima. Alleen waar er een bocht in de weg zit is het minder 

 Ruimte voor wandelaars, fietsers e.d. Promenade  

 Plek waar iedereen zijn eigen invulling kan geven aan recreeren 

 Mooi gelegen horeca 

 Mooi uitzicht  

 Mooi terras 

 Mooi uitzicht, autovrij 

 Autovrij, mooi uitzicht 

 Leuke trappen, zou nog wel iets meer mee gedaan mogen worden, zoals lingehavenconcert, behouden! 

 Mooie bomen, behouden 

 Bomen en water met wandelruimte 

 Overzichtelijk veel mensen  

 Zie toelichtingen eerder. 

 Je hebt hier een topuitzicht op de wijdte van de haven, incluis gratis hollandse luchten erboven, de 
bijzondere gevels van de huizen, de bomen, de bedrijvigheid van de bootjes die in/uit de sluis varen, de 
wandelaars, de verpozers op de kadetrappen. Heel veel toeristen en wandelaars hebben dit ook in de 
gaten! 

 We hebben een heel mooie foto (brochure Rambla Eind) die te zwaar is om te downloaden. Als er een 
apart mailadres is sturen we hem op. Jammer. Ook hier bijgevoegd plaatje Vreeswijk: zo kan het 
worden!" 

 Mooie groene zoom, terras, levendige plaats voor mensen 

 Combinatie horeca en lingehaven 

 Mijn boot ligt er. 

 Mooie rustplaats. 

 Mooie wandelroute. 

 Terrassen. 

 Daarom 



 Rust en uitzicht 

 Omdat mijn boot daar ligt. 

 Het vrije uitzicht 

 Fraaie horeca 

 Overzicht 

 Gezellig uitzicht en mooi met al de trappen naar het water, oude panden, sfeer volle plak . Moet iets 
meer mee gedaan worden 

 Toegang tot de haven.  

 Heerlijk wandelen 

 Wat meer levendigheid hier gekomen - stap in de goede richting qua toerisme 

 Heerlijk buiten terras met uitzicht over de haven en de sluis 

 Mensen kunnen makkelijk op de stoep lopen   

 Goede bereikbaarheid voor onze boten , recreeren  

 Gezellig straatje 

 Haven ziet er mooi uit 

 Mooi aangelegd 

 Prachtige oude stad, kan veel beter uit de verf komen, maak er een mooie boulevard van, minder 
verkeer, langzamer verkeer, meer wandelruimte 

 Eind is belangrijk voor verkeerscirculatie in de stad en dus doorstroom. Vrachtwagens moeten in dit 
kader geweigerd worden op het Eind 

 Hier wordt de ruimte gebruikt om te verblijven of te wandelen en of fietsen. 

 Hier kan men verblijven, wandelen en fietsen. Vroeger stonden hier auto's langs het water geparkeerd 
en zag het er rommelig uit, nu is het echt een prachtig gebied. 

 Deze wandelgebieden langs het water zijn erg aantrekkelijk. 

 Goede doorgang naar WV Merwede 

 Mooie plek moet een multifunctionele ruimte blijven. 

 Mooi om te wonen 

 Mooi om te wonen 

 Prachtig om met de boot te recreëren! 

 Rust, groen, ruimte. Geen verkeer. 

 Gezellig terras 



 Mooi uitzichtpunt. 

 Open, recreatie en heel veel mogelijkheden 

 Mooie omgeving 

 Mooi uitzicht over de Lingehaven 

 Vanuit de (gezellige) beslotenheid van de vesting wordt men hier gelijk met weidse uitzicht 
geconfronteerd. Verder heeft men hier mooi zicht langs de bekledingsmuren van de vestingwal, deels 
met schietgaten. Het is een goed punt, om de vesting te ervaren. 

 Het is een leuke ervaring, om hier over de sluisdeur te kunnen lopen. 

 De haven is goed opgeknapt en ziet er leuk uit. 

 Op dit terrasje is het prima toeven. 

 Mooie overgang vanuit de (gezellige) beslotenheid van de stad naar het weidse rivierenlandschap. 
Verder is er een goed zicht op/langs de hoge bekledingsmuren van de vestingwal. Men kan hier goed de 
vesting en het rivierenlandschap ervaren. 

 Het is leuk en voor bezoekers bijzonder, om over de sluisdeur te mogen lopen. 

 De opgeknapte haven is mooi en leuk om te zien. De bootje en de sluis, geven in de zomer ook een 
aantrekkelijke dynamiek. 

 Op dit terrasje is het goed toeven. Leuk en gezellig in de haven. Zeer aantrekkelijk. 

 Lekker ontspannen  

 Plek voor meer parkeren voor strand mensen. openbaar WC aanleg. 

 Aansluitend het dijkje verbreden met om en om parkeerplaatsen voor als er activiteiten zijn 

 Verbreden van deze dijk voor horeca en jeugdverblijf 

 Om opstoppingen te voorkomen in de stad is het net een mooie oplossing 

 lekker friet tentje kabab zaak 

 Gewoon leuk 

 Alles is mooi 

 Open, ruimte, zichtbaarheid. Ruimte om te zitten, mooie bomen overkant. 

 Naast verkeer, mooie bomen/uitzicht 

 Mooi uitzicht. 

 Hier kan je rustig wandelen en uitkijken over het water 

 Hier kan je ongestoord over de haven kijken. 



 De haven en het water is een aantrekkelijke plek voor een stad. Daardoor wordt er ook veel 
georganiseerd. Meestal is er dan geen verkeer op zo'n dag. Daardoor is de haven extra mooi. De 
binnenstadstad is zo klein dat alles makkelijk de bewandelen is of te fietsen.  

 Tweerichtingsverkeer in de Tolsteeg (geen vrachtwagens) zal op het eind de verkeersdruk ontlasten. 

 Ook is het belangrijk voor een goede verbinding tussen boven- en benedenstad. 

 Rapport Goudappel, Bert Welmers en diverse andere deskundigen. 

 Hier kan je rustig van het water genieten, zonder hinder van verkeer. 

 De haven is heel sfeervol en trek veel bezoekers. De gemeente zorgt er dan vaak voor dat er dan geen 
verkeer is. Daardoor is het nog mooier en prettiger. Dat gaat heel goed.  

 Interessante en bezochte terras 

 Goede ontvangst voor boten 

 Tolsteeg is een onontbeerlijk doorgaan voor de doorstroming van de gehele binnenstad. 

 Stremming in beide richtingen is een vergissing en zal in de tijd een niet acceptabele  belasting 
betekenen van de dan enige overblijvende doorstroomplaats: de brug in het verlengde van de Blauwe 
Torenstraat, nu al overbelast bijvoorbeeld in termen dan decibels" 

 Het mooiste buitengebied aan de Merwede t.o.v. andere gemeenten 

 Sociale plaats voor de inwoners van Gorinchem.  Evenemententerrein aan de rivier is mooi. Bij mooi 
weer een soort ""VondelPark"". 

 Het rustgevende van het groen en water. Volop de mogelijkheid om hier van te genieten (grasveld, 
bankjes, recreatie) 

 De uitstraling van de Lingehaven is van grote toeristische en historische betekenis. Een onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse waterlinie, met een Unesco nominatie. Recreatie bij de entree van de stad. Aan de 
rand van de vesting veel wandelaars. Een unieke plek. 

 Dicht bij de bebouwde kom, geeft dit je zo'n vrij gevoel. 

 De vestingwallen zijn de begrenzing van de benedenstad. 

 Deze hebben een hoog recreatief en verbindend karakter." 

 Prettig zijn de bankjes bij de haven. De overgang bij de sluis is leuk voor zowel de bewoners als de 
toeristen. De rest is te druk, het verkeer overheerst. 

 Dit is een mooie historische plek 

 Lekker zitten in de zon op de trappen 

 Groen, rust en speelruimte 

 voldoende toegankelijk voor alle (!) gebruikers. 

 Huidige situatie zorgt voor goede verkeersdoorstroom. Verbod voor vrachtwagens belangrijk 



 Prachtig zicht op het Eind.  Eigenlijk zou je rond de hele Lingehaven geen auto willen zien. Dan pas zie je 
echt goed de schoonheid van huizen, kadetrappen, bomen en boten. 

 Genieten van de omgeving 

 Hier kan je de haven mooi zien 

 Je hebt er wat uitwijkmogelijkheden en je hebt een goed zicht op de haven. Bovendien kun je er even 
gaan zitten op en bankje 

 Een goede plek om te recreëren 

 Veel ruimte. Weinig horeca. 

 Jachthaven de merwede, waar ik als lid graag kom 

 Prima situatie voor doorstroming verkeer in de stad.  

 Fijne groene ruimte 

 Gevels van de huizen zijn prachtig 

 Zicht op de haven / bootjes 

 Erg mooi, zeker als er planten aan hangen 

 Activiteiten op het water (sinterklaas, muziek, drakenbood, botenbeurs) erg leuk 

 Mooi plekje bovenaan de trap met toegang tot het water 

 Leuk stukje horeca, zou best meer mogen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 


