Welkom in . . . Leerdam!
Bent u van plan binnenkort te gaan verhuizen maar kent u Leerdam (nog) niet zo goed? In
dit informatieblad vindt u veel informatie over wat Leerdam allemaal te bieden heeft.

Over . . . Leerdam
Leerdam ‘Glasstad’. Leerdam staat (inter)nationaal bekend om het Glasmuseum, de
Glasfabriek en de internationale Glaskunstbeurs en de jaarlijkse Glasdagen. Jaarlijks trekt
Leerdam vele bezoekers.

Glasblazerij

(foto: N. Jonkers)

Leerdam heeft een aantal goed bewaarde historische gebouwen zoals de Grote Kerk, het
Hofje van Mevrouw Van Aerden, de overgebleven stadsmuren van de Zuidwal en het Oude
Raadhuis. De rivier de Linge stroomt langs Leerdam. In de zomer biedt deze rivier volop
mogelijkheden voor watersport. Denk aan kanoën, varen of een boottocht met Rederij
Rederij Leerdam.
Leerdam met ca. 21.000 inwoners) behoort sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari
2019 samen met Schoonrewoerd, Zederik, Vianen, Kedichem en buurtschap Oosterwijk tot
de gemeente Vijfheerenlanden.

Over . . . de voorzieningen
Scholen
Er is een ruim aanbod aan basisscholen (openbaar, katholiek, protestant-christelijk, Jenaplan
en bijzonder onderwijs). Er zijn diverse kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en er is een
buitenschoolse opvang.
Ook zijn er twee middelbare scholen gevestigd, het Heerenlandencollege (MAVO, HAVO,
VWO en tweetaling onderwijs) en De Joost (VMBO).
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Sport & recreatie
Er zijn twee voetbalverenigingen, Leerdam Sport ’55 en LRD Leerdam. Verder is er een
tennisvereniging ‘TCL Leerdam’, hockeyclub Leerdam en badmintonclub Leerdam en een
roeivereniging.

Gezondheid
In Leerdam is de polikliniek Lingepoli gevestigd dat is gelieerd aan het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem. Er zijn diverse huisartsenpraktijken, apotheken en tweedelijns zorgaanbieders
zoals psychologen, verloskundigen en diëtisten.

Centrum Leerdam
In het centrum van Leerdam vindt u diverse grootwinkelbedrijven zoals HEMA, Blokker, Etos,
Kruidvat, Intertoys en diverse kleding- en schoenenwinkels, etc. etc.
Op de donderdagochtend is er een weekmarkt aan de Kerkstraat en de Westwal.
Aan de haven maar ook op diverse plekken in het centrum zijn verschillende gezellige
eetgelegenheden en cafeetjes. Het is heerlijk toeven op de terrasjes aan de Haven.
Net buiten het centrum vindt u een bouwmarkt, diverse woonwinkels en een grote
sport(kleding)zaak.

Uitzicht op de Haven

(foto: N. Jonkers)

Cultuur
In het Stadspodium GO Leerdam kunt u genieten van muziek, cabaret en
familievoorstellingen. Zelf kunt u muzieklessen volgen bij Popschool Leerdam of de
Muziekwerkplaats De Doorbraak.

Over . . . de bereikbaarheid
. . . met de auto
Leerdam ligt in de nabijheid van de A2 en de A15. Met 10 minuten bent u op de A2 richting
Utrecht of Den Bosch/Tiel en op de A15 richting Rotterdam.
Gorinchem ligt op 15 km, Utrecht en Den Bosch op ca. 30 km en Amsterdam ligt op 60 km.
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… met de fiets
Vanaf bijna iedere wijk fietst u binnen 10 minuten naar het centrum van Leerdam.

. . . met het openbaar vervoer
Leerdam heeft een directe treinverbinding met Geldermalsen en Dordrecht.
In Geldermalsen stapt u over op de lijn naar Utrecht – Den Bosch.
Met de bus bereikt u omliggende dorpen en Gorinchem.

Kerkplein

(foto: N. Jonkers)

Voor het actuele aanbod koop- en huurwoningen
kijk: op www.stavastplus.nl/tiel of
neem contact op met een van onze medewerkers
op 0345 – 596 210 of info@stavastplus.nl

Geraadpleegde bronnen en interessante websites:
- Wikipedia, www.wikipedia.nl
- Lingestreek, www.lingestreek.nl
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