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Voorwoord

Beste lezer
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (SOHW).
Een eerste vol jaar waarin heel veel gebeurd is. Onze ZZP,ers en vrijwilligers hebben heel veel activiteiten
georganiseerd, die op grote belangstelling mochten rekenen.
Ook heeft het bestuur zich op allerlei fronten ingezet om de SOHW op de kaart te zetten. Dat gebeurde bij
bijeenkomsten maar ook in samenwerkingsverbanden als bv aan de Erfgoedtafel Zuid Holland of tijdens het
iconenversnellingsoverleg van de samenwerkende gemeenten in het Groene Hart. (De OHW is officieel een van
de iconen!).
Dankzij subsidies van de provincies Zuid Holland en Utrecht en dankzij de bijdragen van onze donateurs – vijftien
gemeenten en waterschappen - konden we onze activiteiten in 2018 betalen.
In de aanloop naar 2022 , het jaar waarin we het 350 jarig bestaan van de OHW gaan vieren, zullen we het
financieel nog wel lastig krijgen. Er wordt veel van ons verwacht en dat willen we ook graag waarmaken.
Uiteraard zullen we samen optrekken met al die andere organisaties en gemeenten die eveneens in 2022 een
jubileum vieren.
Dank aan allen die ons een warm waterliniehart toedragen.
Margot Stolk
Secretaris SOHW

Organisatie
De Stichting Oude Hollandse Waterlinie is notarieel opgericht op
1 november 2017 en vervolgens ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel: KvK nr: 69983135
De stichting heeft een post- en bezoekadres in Woerden:
Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden
Telefoonnummer: 0348-483474
Email: contact@ohwl.nl
Website: www.oudehollandsewaterlinie.nl
Het werkgebied van de Stichting OHW omvat ca 20 OHWvestingsteden, middeleeuwse bastidesteden en
inundatiegemeenten, verspreid over vijf waterschappen en vijf
provincies

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit de volgende
leden:
Voorzitter: P. Verhoeve
Secretaris: Mw M.H. Stolk-Bleeker
Penningmeester: K. van de Rotte
Lid: M.H.J. van der Heijde
Lid: B. de Jong
Lid: J.W. Verkroost († 2019)
Lid: F. Buijserd
Directeur van de stichting is B.R. Feis
Voorzitter, secretaris en penningmeester functioneren tevens als dagelijks bestuur, daarbij geadviseerd door de
directeur.

Vergadermomenten
Het bestuur is in 2018 een zestal keer bij elkaar gekomen. De agenda wordt samengesteld door voorzitter,
secretaris en penningmeester, bijgestaan door de directeur.
Op 14 september vond in Woerden het jaarlijkse Waterlinieberaad plaats. Voor dit overleg worden bestuurders
van de in het liniegebied gelegen gemeenten uitgenodigd.
De Erfgoedtafel Zuid Holland is vijf keer bij elkaar gekomen. Daar komen naast de bestuurders en ambtenaren van
de gemeenten die aan de OHW liggen ook organisaties die “met de OHW werken” en iedere ander die het
interessant vindt om aan te schuiven.
De SOHW zit aan bij de Bestuurlijke Tafel vrijetijd, water en groen waar alle gemeenten in het Groene Hart aan
deelnemen en enkele belangrijke spelers in dat Groene Hart. De SOHW is ook een van de iconen in het Groene
Hart en maakt derhalve deel uit van het iconenversnellingsoverleg. Daar zitten de andere iconen (bv Avifauna,
Archeon, Marnemoende met de lodges op het water, Boskoop tuin en groengebied, Cheese Valley) in het
Groene Hart bij en wordt gekeken wat er moet gebeuren om de iconen goed te laten functioneren waardoor het
Groene Hart van Holland op de kaart gezet kan worden.

Doel en missie van de stichting
De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie,
door
- in stand houden van de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden van de
linie
- bekend en bemind maken van militair en watererfgoed, fysiek en
immaterieel
- een duurzame maatschappelijke benutting van de linie
- het bevorderen/stimuleren van de onderlinge samenwerking door de
vestingsteden met elkaar te verbinden
- relaties en samenwerkingsverbanden aan te gaan met de andere linies,
m.n. de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
Het inundatiegebied van de OHW loopt door vijf provincies: Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant
en Gelderland. Het omvat een groot deel van het Nationaal Landschap Groene Hart, een groot gebied met veel
ruimtelijke kwaliteiten, zoals nieuwe en natte natuur, landschap, cultuur, openheid en stilte: een natuurlijke
habitat voor burgers en dieren.
MISSIE
De missie van de Stichting OHW wordt verwoord in het marketingplan dat de provincie Zuid-Holland heeft laten
opstellen door Bosscher en Klein, bureau voor destinatiemarketing. Dit marketingplan ziet grote kansen om de
OHW meer bekendheid te geven. (link voor marketingplan weergeven)
BELEIDSPLAN
Met het oog op de viering van het Jubileumjaar 2022 is er voor gekozen een beleidsplan voor 4 jaar op te stellen,
te weten voor de periode 2019-2022. Vanuit dit meerjarenbeleidsplan zal per jaar een activiteiten- of jaarplan
worden opgesteld met daaraan gekoppeld een jaarbegroting
www.oudehollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2018/08/9-Beleidsplan-Stichting-OHW-2019-2022.pdf

Activiteiten in 2018
Om het doel ‘behoud van de historische linie’ te bereiken organiseert de SOHW tal van activiteiten van
uiteenlopend karakter. In het afgelopen jaar waren dat o.a.:

a. De Bieb onder water
Een tentoonstelling over de Oude Hollandse Waterlinie. In deze tentoonstelling, speciaal gemaakt voor
bibliotheken in het gebied van de Oude Hollandse
Waterlinie, wordt uitgelegd hoe in de 17de eeuw
water als verdedigingswapen werd gebruikt door
de Hollanders. Dat gebeurt op een manier die
aantrekkelijk is voor zowel volwassenen als
kinderen. Aan de hand van zeven
informatiepanelen wordt het complete verhaal
van de historische linie geschetst. Met een levend
schilderij komen de bezoekers van de bibliotheek
in contact met de Franse koning Lodewijk XIV.
Naast een collectie oude objecten (reproducties)
uit de tijd van de waterlinie, die bezoekers de
details laat zien van het leven in die tijd, is er ook
een collectie te lenen boeken over de Oude Hollandse Waterlinie. Deze service is verzorgd in samenwerking met
ProBiblio. Deze organisatie heeft ook in diverse bibliotheken een Minecraft workshop voor kinderen
georganiseerd.
Locaties
De bibliotheek is als locatie gekozen omdat deze zowel jong als oud publiek trekken en er doorgaans een grote
doorloop van bezoekers is. In 2018 werden 7 bibliotheken aangedaan. Daarnaast was de tentoonstelling in het
Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda te zien. De reden hiervoor was dat de bibliotheek in Gouda geen
expositiemogelijkheden had. Het Cultuurhuis als locatie was een mooi alternatief.
De reacties van de bezoekers waren veelal positief. Mede daarom is besloten om het project in 2019 voort te
zetten. Dan zal de tentoonstelling in de bibliotheken in de provincie Utrecht te zien zijn.

b. Waterlinie for kids
In 2018 heeft SOHW in opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland vijf ochtenden ‘Waterlinie for kids’
georganiseerd. Deze dag is onderdeel van het avontuurlijke lesproject ‘Een geschiedenis vol nattigheid’, dat beide
organisaties speciaal voor in en buiten de klas, voor de bovenbouw is ontwikkeld. Op hun websites is informatie
voor leerkrachten, opdrachten voor leerlingen en filmpjes te vinden. Al eerder in 2017, is al een informatieve
schoolplaat over de Oude Hollandse Waterlinie naar scholen langs de waterlinie gestuurd.
Per locatie is steeds met een vast team samengewerkt, te weten Wouter van de Waterlinie, de Trompetter van de
Prins en de schutters van de Borgerij. Eén van de programmaonderdelen, de wandeling c.q. speurtocht door de
vesting- of waterliniestad gebeurde door de stadsgidsen of OHW-deskundigen van de betreffende historische
vereniging. De vijf schooldagen ‘Waterlinie for kids’ vonden plaats in:

Na afloop is met de bezetting van die dag de verloop van het programma geëvalueerd en nadien zijn de scholen
benaderd om hun TIPS en TOPS door te geven. Zonder uitzondering waren allen enthousiast over het gebodene.
Bij de dagen in 2019 worden de tips meegenomen.
De SOHW en EGH ZH hebben voor de organisatie van deze ochtenden steeds de taken verdeeld.

c. Gouda vestingstad

In 2022 is er groot feest in Gouda. De stad viert dan 750 jaar stadsrechten. Daarbij wordt in hetzelfde jaar
herdacht dat 350 jaar daarvoor, tijdens het zogeheten Rampjaar in 1672, de Oude Hollandse Waterlinie in stelling
werd gebracht. Uit historisch onderzoek blijkt dat Gouda een belangrijk rol speelde. Welke rol dit was, is echter
niet zo bekend. Daar gaan diverse organisaties in en rond Gouda gaandeweg het project verandering in brengen.
De insteek daarbij is om in de aanloop naar 2022 het historisch besef in Gouda te vergroten, bewoners en
organisaties met elkaar op te laten trekken en met elkaar te verbinden.

Aanpak
Overleg, afstemming en projectcoördinatie gebeurde in gezamenlijkheid met penvoerder Historisch Platform
Gouda (HPG), Stichting Struinen en Vorsen en SOHW. De projectgroep bestond uit voorzitter Ineke VerkaaikHogervorst van Historisch Platform Gouda, Lyanne de Laat en Bernt Feis van SOHW en Anita van der Vliet namens
Stichting Struinen en Vorsen. Ook is een historische werkgroep ingesteld met lokale en regionale historici, die de
projectgroep van input voorzagen evenals de 19 organisaties die bij HPG aangesloten zijn zoals o.a. Streekarchief
Midden-Holland, Goudse Gidsen Gilde en de gemeente Gouda.
Bij de uitvoering is zoveel mogelijk aangehaakt bij activiteiten die in Gouda c.q. bij Goudse organisaties al op de
agenda stonden.
Resultaten
Op datum van uitvoering volgt hierna een overzicht van activiteiten.
o April 2018, historisch onderbouwd onderzoeksverslag over Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie door
historicus Sander Enderink van OnsToen. Dit gebeurde o.b.v. van ontsloten primaire bronnen uit 16721674 door historicus Leen Ouweneel. Uit het onderzoeksverslag is tevens een plattegrond voortgekomen
waarop de artefacten van de Gouda als vesting (waterlinie)stad staan.
o Voorjaar 2018. Dit verslag vormde verder de basis voor 5 verhalen/verhaallijnen voor Gouda, geschreven
door Sander Enderink en publicatie op de volgende platforms:
https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/het-verhaal-van-de-oude-hollandse-waterlinie/verhalen-vangouda/,
https://www.struinenenvorsen.nl/verhalen-blog/?thema=oude-hollandse-waterlinie,
https://goudsegeheimen.nl/kaart/#522
o Op 22 mei opende de burgemeester van Gouda een Waterlinie Storytellingbijeenkomst voor Gouwenaren
in de Chocoladefabriek. Het onderzoeksverslag vormde hiervoor weer het vertrekpunt. Tijdens de
bijeenkomst zijn verhalen in de vorm van tekenschetsen opgehaald, die journalist Dick den Braber input
gaven om met een groep Gouwenaren 8 boeiende verhalen nader uit te werken en te publiceren op
verhalenplatforms.
o Op 6 juni is, i.s.m. Erfgoedhuis Zuid-Holland, vaste partner in de uitvoering, en de Brede School de 1e
Waterlinie for kids in Gouda gehouden. Op 26 juni 2019 vindt de 2e editie plaats.
o Het onder 1. genoemde kaartje vormde - in combinatie met de verhalen van Sander en Dick - de basis
voor de drie vestingwandelingen die tijdens de Maand van Geschiedenis georganiseerd zijn door Goudse
Gidsen Gilde op 13 oktober.De start was bij De Waag op de Markt en de groepen wandelaars eindigden
bij de Garenspinnerij, bij de tentoonstelling de Bieb onder water. Opkomst: 60 personen.
o Historische modeshows zijn gehouden op 11 oktober 2018 , t.g.v. de officiële opening Garenspinnerij
onder water. Wethouder Cultuur van Gouda, Thierry van Vugt verrichte hierbij de opening. En op 22
oktober tijdens Zotte Zaterdag in een volledig bezette Agnietenkapel.
o Vanwege de Maand van de Geschiedenis zijn diverse lezingen gehouden:
- Wouter Troost, 15 oktober 2018, historische vereniging Die Goude in zaal Concordia. Thema ‘onrust’.
Opkomst: ruim 100 personen
- Sander Enderink, 8 november 2018, seniorenvereniging Midden-Holland in De Buurstee. Opkomst: 30
personen.
- Bernt Feis, 26 november 2018, Vrienden Goudse Hout. Opkomst: ruim 60 personen.

o Publicaties zijn opgenomen c.q. gepland in Die Tidinge van de historische vereniging Die Goude: oktober
2018 en winterseizoen 2018-2019.
o Door het jaar heen zijn gesprekken gevoerd met Museum Gouda, de St. Janskerk, Garenspinnerij en
andere instellingen over een mogelijke Oude Hollandse Waterlinie-expositie in 2022.
Communicatie, promotie en presentatie
Ten behoeve van de interactieve Waterliniecampagne
is een ‘look and feel’ ontwikkeld aansluitend op de
look and feel van de Waterlinie Audiotours om de
herkenbaarheid van het thema Oude Hollandse
Waterlinie in met name Gouda te vergroten. Verder
zijn gedurende het gehele project de verschillende
publieksactiviteiten en verhalen ondersteund door
persberichten, flyers, aankondigingen, uitnodigingen
e.d., publicaties op verschillende platforms, sociale
media en kranten, zoals websites, Facebook en
twitter van HPG, SOHW, SV, Goudse Geheimen,
Gouda Bruist, Maand van de Geschiedenis, forten.nl,
oudehollandsewaterlinie.nl, geschiedenis van ZuidHolland, Algemeen Dagblad, Gouds Dagblad, UNIEk, Die Tidinge. Daarbij is zoveel mogelijk de achterban van het
HPG betrokken.

d. Fotowedstrijd
Fotografen van alle leeftijden werden uitgenodigd foto’s in te sturen met het thema ‘watererfgoed’.
Watererfgoed is alles wat te maken heeft met onze waterhuishouding: dijken, sluizen, gemalen, molens, rivieren,
weteringen, ringvaarten, enzovoorts. Daarbij heeft water ons eeuwenlang geholpen het land te verdedigen door
het gebruik van waterlinies. Denk aan de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dus ook de linie kon het
onderwerp van de foto zijn: vestingsteden, inundatiegebied, forten, etc. De foto diende wel te zijn gemaakt
binnen het waterliniegebied; dus het gebied dat ruwweg ligt tussen Muiden in het noorden en Gorinchem,
Woudrichem en Slot Loevestein in het zuiden.
Er werd gevraagd creatief te zijn: maak een foto met je telefoon, een drone of dure camera. Er mochten best
mensen of dieren op staan en ook selfies waren welkom. De spelregels voor deelname waren te zien op de
website van de stichting.
Meer dan honderd inzendingen was het resultaat en de prijzen zijn uitgereikt op het OHW symposium in
Nieuwpoort.

e. Wandel-, fiets- en vaarroutes
In 2018 zijn de recreatieve voorzieningen gecontroleerd van alle wandel- fiets- en vaarroutes van de OHW.
Tijdens deze controle zijn de borden schoongemaakt, roestplekken weggewerkt en opnieuw overgeschilderd. De
constructie bleek nog van voldoende kwaliteit, zodat geen van de borden is vervangen. Het bordenbestand maakt
deel uit van ongeveer 200 recreatieve objecten.
In 2018 zijn ook een aantal nieuwe voorzieningen aangelegd. In het riviertje de Vlist zijn eind 2017/begin 2018
een tweetal aanlegsteigers gerealiseerd. De aanlegsteigers bevinden zich naast een terrein van het Zuid-Hollands
Landschap. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om met een fluisterboot vanaf de Boezemmolen in Haastrecht naar
de Koeneschans in Vlist te varen en het natuurterrein van Zuid-Hollands Landschap te bezoeken. Op de
Slangeweg naast het terrein Koeneschans is een nieuw informatiebord
geplaatst.
In de provincie Utrecht is in samenwerking met landschapsarchitecten
Parklaan uit Den Bosch een informatie object ontwikkeld nabij de Linie
van Linschoten (ten zuiden van Woerden). Het bureau Parklaan heeft
een betonnen maquette van de linie gemaakt en de stichting heeft de
bebording naast de maquette verzorgd. Op 8 september 2018
onthulde Utrechts gedeputeerde Mariëtte Pennarts met
burgemeester Petra van Hartskamp van Montfoort de opvallende
maquette en informatiebord. Met een toespraak, trompetter en
spandoeken leverde de SOHW een bijdrage aan deze presentatie.

f. Symposium
Op het pittoreske vestingstadje Nieuwpoort viel de keus als locatie voor het jaarlijks OHW Symposium dat op
vrijdag 2 november plaatsvond. Het thema was ‘sterke vestingsteden’. Het symposium is bedoeld als
contactmoment voor alle betrokken partijen die aan het behoud en ontwikkeling van de waterlinie werken.
Deelnemers werden ontvangen in het monumentale stadhuis waarna het programma van start ging in het
nabijgelegen Arsenaal waar burgemeester Dirk van der Borg de aanwezigen verwelkomde.
Er werd kort teruggeblikt door secretaris Margot Stolk. Het was nl. precies een jaar geleden dat de stichting werd
opgericht. Ook gaf zij een toelichting op het ‘bidbook’.
Ir. Catherine Visser van DaF Architecten schreef voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht de ‘Actualisatie
gebiedsvisie van de OHW’. Zij hield een inleiding over het behoud van vestingsteden en de relatie met planologie
en landschapsarchitectuur. Na de pauze presenteerden Marlien vd Ven (over historische beplanting vestingwallen
in Nieuwpoort) en Marina Perdijk (over haar waterwandeling 1672 langs de Vlist) twee ‘best practice’
voorbeelden. Dit was de opmaat naar het volgend agendapunt: het instellen van een jaarlijkse ‘waterlinie-award’.
Wie toont het beste initiatief om de waterlinie te promoten? De aanwezigen konden dmv een rood of groen
kaartje hun mening over deze jaarlijkse waterlinieprijs geven. Na de lunch kon men deelnemen een wandeling
over de vestingwallen van het 735 jaar oude Nieuwpoort.

g. Waterliniefestival
September is Waterlinie maand: dit jaar kreeg het de naam ‘De Party van de Prins’. In het weekend van Open
Monumentendag 8 en 9 september 2018 deed ‘de Party van de Prins’ de volgende vestingsteden aan: Woerden,
Nieuwkoop, Oudewater, Woudrichem en Leerdam. Willem III hield van klassieke hofkapelmuziek, maar werd dit
jaar is hij geconfronteerd met dans, percussie en zang van de 21e eeuw! Er was bewust voor een formule met rap
en dance gekozen om zo meer een jonger publiek te kunnen aanspreken, met optredens van o.m. de dance- en
percussiegroep Challenge DP uit Schoonhoven, rapper Shadex uit Alphen, zangeres DiMella en dance- en
rapgroep Danitha met spoken words.
Daarnaast verzorgde kamerorkest ‘Camerata Capelle’ de klassieke concerten in een aantal kerk en musea. Nieuw
was dit jaar het drukbezochte concert in de Gasthuiskapel van Gouda. Het kamerorkest, aangevuld met sopraan
Christa Lips en hoboïste Marjola Uitendaal, trad op in Woerden, Bodegraven, Gouda, Oudewater, Schoonhoven
en Nieuwpoort

Kunstbeleving op het fort
Op Fort Nieuwersluis in gemeente Stichtse Vecht is tijdens het Waterlinie- en Fortenfestival in september 2018 de
kunstinstallatie Dekmantel gepresenteerd. Het kunstenaarscollectief Vlasunie liet zich inspireren door het verhaal
van de Oude Hollandse Waterlinie. Van 1 t/m 9 september konden bezoekers zich achter het torenfort
verwonderen over de vaandels aan de kruizen, die strak in het gelid -als op een appèl- stonden opgesteld en de
bijpassende gedichten beluisteren.
Thema ‘waterjaar’ in Vianen
In de net aangesloten Vestingstad Vianen deed Stichting Oude Hollandse Waterlinie tijdens de Toneelroute door
Vianen Vrijstad mee. De historische modeshow van 950 jaar Krimpen aan de Lek verzorgde met haar kleding veel
personages in de openingsact en was daarna een van de te bezoeken items tijdens de groots opgezette
voorstelling met als thema 'Waterjaar'. Het toneelstuk ‘De Storm’ gaat over een Italiaans eiland waar tijdens een
storm schipbreukelingen aanspoelen. Tijdens de Toneelroute 2018 verandert de Voorstraat in Vianen in dit kleine
eiland en kunnen de bezoekers in een aantal tuinen de scènes uit ‘De Storm’ aanschouwen.

Activiteiten in vestingsteden
De activiteiten die de Stichting in de vestingsteden en inundatiegemeenten uitvoert zijn opgenomen in de bijlage.

h. Bidbook 2022
In 2018 is een ‘regiegroep’ van start gegaan. Deze
groep van vrijwilligers en zzp-ers o.l.v. Margot Stolk
(secretaris van de SOHW) neemt de voorbereiding van
de jubileumprojecten ter hand. Onder hun regie
kwamen in april 2018 ca 35 vertegenwoordigers van
o.m. provincies, gemeenten, historische verenigingen,
Stichting OHW en partnerorganisaties bijeen in de
Meije, om te brainstormen over de wijze waarop het
jubileum het best gevierd kan worden. Gefocust werd
op een aantal ‘vensters’, zoals kunst, educatie, feest,
sport, recreatie, pr enz.
De leden van de regiegroep hebben specifieke
projecten onderzocht en voorzien van een begroting.
De plannen/projecten zijn opgesplitst in twee
categorieën: de plannen die worden uitgevoerd met
(maatschappelijke) partners en plannen met
marktpartijen. Deze laatste dienen kostendekkend
gerealiseerd te worden.
De regiegroep heeft uitgebreid gediscussieerd of de voorgestelde projecten/plannen de OHW in de huidige tijd
plaatsen en of ze ook na 2022 (want ook dan bestaat de OHW nog) een functie vervullen. Op basis daarvan is een
selectie gemaakt en zijn 15 projecten voorgedragen en in het bidbook terecht gekomen.
Het bidbook is in september gepresenteerd op het Waterlinieberaad in
Woerden.www.oudehollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2018/08/Bidbook.pdf

Communicatiemiddelen
WEBSITE
De website is in 2018 vernieuwd. De belangrijkste factor van deze vernieuwing is dat het programma van
activiteiten en evenementen in het linie gebied nu heel uitgebreid en toegankelijk is Bovendien bevat de site veel
recreatieve uitjes, waarmee wordt ingespeeld op een breder publiek. De website dient ook als portal voor de
samenwerkingspartners van de SOHW. www.oudehollandsewaterlinie.nl
UNIEK
In 2018 zijn twee uitgaven van Uniek uitgebracht: een voorjaars- en een najaareditie. Uniek is een glossy, fotorijk
magazine met o.a. interviews, reportages over (linie)monumenten, kunst en activiteiten. De uitgaven drukken wel
zwaar op de begroting en het is nog onzeker of Uniek ook de komende jaren kan blijven verschijnen.
https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/magazine

BRUISEND
Op 26 november 2018 verscheen de eerste Bruisend. Dit is een nieuwsbrief waarin een weergave van de
actualiteiten en activiteiten rondom de Oude Hollandse Waterlinie te lezen zijn. Ook houdt de stichting middels
deze digitale nieuwsbrief leden, gemeenten, betrokkenen en belangstellenden op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen de stichting.
Bruisend verschijnt eens per twee weken https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/nieuwsbrief/

SOCIAL MEDIA
De stichting is actief op social media zoals facebook, twitter en instagram
https://www.facebook.com/OHWaterlinie/ https://www.instagram.com/oudehollandsewaterlinie/
https://www.facebook.com/Stadhouder-Willem -III-2376437632589357/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/StadhouderW3

Nabeschouwing en vooruitblik
De komende drie jaar staat de SOHW voor drie grote uitdagingen.
Allereerst moet de stichting financieel op eigen benen komen te staan. Dat kan als de eigen bijdrage van de
deelnemers op peil wordt gebracht en het aantal deelnemers - vestingsteden en waterschappen – wordt
uitgebreid. Op deze wijze kunnen vaste kosten en lasten met elkaar in evenwicht worden gebracht.
Verder moet de SOHW zich niet alleen beperken tot institutionele leden, maar ook proberen aanhang te
verwerven onder geïnteresseerde vrijwilligers, horeca-ondernemers, culturele marktpartijen enz. Hierdoor kan
het draagvlak voor behoud en ontwikkeling van de Oude Hollandse Waterlinie worden vergroot.
De grootste uitdaging wordt het realiseren van een prachtig jubileumprogramma in 2022, dat – in samenhang
met het programma voor het Rampjaar 1672- op nationale schaal wordt herdacht en gevierd. In dat jaar moet de
Oude Hollandse Waterlinie – met zijn forten en vestingsteden, porten en wallen, dijken en ander watererfgoed –
in de schijnwerpers gezet.
Hoe kunnen we iedereen, ook voor de jaren daarna, doordringen van het belang van de Oude Hollandse
Waterlinie?

Bijlage
Wat doet de Stichting in uw gemeente?
In 2018 heeft de Stichting tientallen activiteiten en
projecten in meer dan 20 vestingsteden en inundatiegemeenten van de OHW georganiseerd. Ook in 2019 staan
tientallen activiteiten op stapel.
De komende jaren zullen - in aanloop naar het
Jubileumjaar 2022 – steeds meer projecten op stapel
worden gezet in de gemeenten die zich hebben
aangesloten bij de Stichting OHW.
Alblasserdam
Expositie Bieb onder water in bibliotheek (19-11-2018 - 4-1-2019) en minecraft workshop

Alphen aan den Rijn
Expositie Bieb onder water in biblitoheek (9-3-2018 – 20-4-2018)
Voorgenomen plaatsing sloepensteiger Rampjaarroute in Zwammerdam

Bodegraven-Reeuwijk
Expositie Bieb onder water in Evertshuis (25-8-2018 – 9-10-2018) en minecraft workshop Prinsenconcerten in NH
Kerk Bodegraven (8-9-2018 en 14-9-2019)
Voorgenomen plaatsing sloepensteiger Rampjaarroute in Bodegraven

De Ronde Venen
Plaatsing twee informatiepanelen in Demmerik en Abcoude
Voorgenomen plaatsing sloepensteiger Abcoude en opening vaarroute Meije/Kr.Mijdrecht /Angstel

Gouda
Educatiebelevingsdagen Waterlinie for kids (6-62018 en 26-6-2019)
Storytellingbijeenkomst met Struinen en Vorsen in
Chocoladefabriek (22-5-2018)
Prinsenconcerten in Gasthuiskapel (8-9-2018 en 149-2019)
Expositie Bieb onder water in Garenspinnerij (10-102018 – 17-11-2018) en historische modeshow
Historische modeshow in Agnietenkapel op Zotte
Zaterdag (20-10-2018)
Waterliniewandeling Vestingsteden van Goud,
Gouda (24-3-2019)
Goudawandelingen Gidsengilde (13-10-18, 5-10-19)

Historische modeshow in Burgerzaal Stadhuis op Zotte Zaterdag (26-10-2019)
Symposium 1672, breukpunt in de Gouden Eeuw, St.Janskerk Gouda (1-1-1-2019)

Gorinchem
Expositie Bieb onder water (21-4-2018 – 1-6-2018) en minecraft workshop
Educatiebelevingsdag Waterlinie for kids (17-1-2018)
Party van de Prins (15-9-2019)

Krimpenerwaard
Waterwandelevenement in Haastrecht (28-9-2018)
Prinsenconcerten in Zilvermuseum (9-9-2018 en 15-9-2019)
Vestingwandeling en varen Twin cities (15-9-2018)
Educatiebelevingsdag Waterlinie for kids (10-10-2018)
Plaatsing informatiepaneel Koeneschans en twee steigers in de Vlist, Haastrecht (22-2019)
Waterliniewandeling Vestingsteden van Goud, Schoonhoven (23-6-2019)
Voorgenomen plaatsing sloepensteiger Schansen Holl. IJssel in Haastrecht

Lopik
Expositie Bieb onder water in bibliotheek (5-10-2019 – 22-11-2019)

Molenlanden
Educatiebelevingsdagen Waterlinie for kids, Nieuwpoort (20-6-2018 en 3-7-2019)
Prinsenconcert in Stadhuis Nieuwpoort (8-9-2018)
Vestingwandeling Nieuwpoort en varen Twin cities (15-9-2018)
OHW Symposium vestingsteden in Arsenaal Nieuwpoort (2-11-2018)

Montfoort
Presentatie Vestingsteden van Goud en Symposium met Stg. Holl. IJssel Altijd Anders (15-3-2019)
Prinsenconcert in Johannes de Doperkerk (15-9-2019)

Nieuwegein
Expositie Bieb onder water in bibliotheek Nieuwegein (23-2-2019 – 5-4-2019)
OHW Verteltheater Erick Borrias in bibliotheek Nieuwegein (1-3-2019)
OHW Lezing Chris Will in bibliotheek Nieuwegein (4-4-2019)

Nieuwkoop
Voorgenomen plaatsing sloepensteiger Rampjaarroute in Woerdense Verlaat
De Party van de Prins (8-9-2018 en 14-9-2019)
Kunstproject Water vriend en vijand met Stichting Groene hart Kunst, najaar 2019

Oudewater
Party van de Prins (8-9-2018)
Prinsenconcerten in Oud-Katholieke Kerk (9-92018 en 15-9-2019)
Waterliniewandeling Vestingsteden van Goud,
Oudewater (26-5-2019)
Willem III meets Wilhelmina, Goejanverwellesluis
(25-5-2019)
OHW Verteltheater Eric Borrias in bibliotheek
Oudewater (22-5-2019)
Expositie Bieb onder water, Oudewater (18-52019 -27-6-2019)

Voorgenomen plaatsing twee sloepensteigers Schansen Holl.IJssel Hekendorp en Grote Gracht

Stichtse Vecht
Kunstexpositie Dekmantel Vlasunie op Fort Nieuwersluis (1-9-2018)
Expositie Bieb onder water, RHC Breukelen (2-7-2018- 29-8-2019)
OHW Lezing Jan van Es, RHC Breukelen (9-7-2019)

Utrecht
Expositie Bieb onder water in bibliotheek Vleuterweide (23-11-2019 – 3-1-2020)

Vijfheerenlanden
Educatiebelevingsdag Waterlinie for kids in Ameide (31-102018)
Expositie Bieb onder water (2-6-2018 – 13-7-2018) in bibl. Leerdam met minecraft workshop
Party van de Prins tijdens Glasdagen Leerdam (9-9-2018 en 15-9-2019)
Toneelroute De Storm met historische modeshow in Vianen (9-9-2018)
Expositie Bieb onder water in bibliotheek Vianen (21-1-2019 – 22-2-2019)
OHW Verteltheater Eric Borrias in bibliotheek Vianen (18-1-2019)

Waddinxveen
Expositie Bieb onder water (14-7-2018 – 24-8-2018) met minecraft workshop

Woerden
Expositie Bieb onder water (20-1-2018 – 8-3-2018) met minecraft workshop
Kunstpark Akoustival met de Prins (2-9-2018 en 7-9-2019)
Party van de Prins (8-9-2018 en 14-9-2019)
Prinsenconcerten in Petruskerk (8-9-2018 en 14-9-2019)
Waterliniewandeling Vestingsteden van Goud (28-4-2019)
Voorgenomen plaatsing sloepensteiger Rampjaarroute aan Singel Woerden

Woudrichem
Party van de Prins (9-9-2018)

IJsselstein
Expositie Bieb onder water (6-4-2019 – 17-5-2019) met minecraft workshop

