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Feest en herdenking in 2022

Landgenoten
In het jaar onzes Heren 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden overvallen door de legers van de Franse Zonnekoning, de bisschoppen
van Münster en Keulen en door de Engelse vloot. Vrede, rijkdom en de ware
religie stonden op het spel. Het oosten van de Republiek viel in handen van de
vijand. Men sprak van het Rampjaar: het volk was redeloos, het land reddeloos
en de regering radeloos…
Door het tijdig openzetten van sluizen en het
doorsteken van dijken werd een brede strook
land van Muiden aan de Zuiderzee tot Woudrichem in Brabant onder water gezet: deze Hollandse Waterlinie was te diep om doorheen te
marcheren en te ondiep om te bevaren. De bevolking bracht hiervoor zware offers, maar de
opmars van de vijand werd gestuit.

Maar de strijd was nog niet gestreden. Nog een
kwart eeuw zou ik op de slagvelden van Europa strijd moeten leveren met de oorlogszuchtige Zonnekoning. Een ring van waterlinies en
vestingsteden beveiligde de Republiek tegen
nieuwe invallen. De Hollandse Waterlinie deed
– met de nodige aanpassingen – nog honderden
jaren dienst.

Omdat de regenten faalden werd ik, als jonge
prins van 21 jaar, ten dienst van het Land bekleed met het stadhouderlijk ambt. Als opperbevelhebber der Staatse troepen herstelde ik
de orde en liet ik de waterlinie versterken en
schansen aanleggen. Elf vestingsteden werden
versterkt volgens de inzichten van bouwkundigen als Menno van Coehoorn. Dankzij de Hollandse Waterlinie werd de vijand tot een roemloze aftocht gedwongen.
Op 11 augustus 1673 versloeg admiraal De Ruijter de Engelse vloot bij Kijkduin, waarna in alle
kerken een dankdienst werd gehouden. De vijand was verjaagd, de Republiek was gered en de
ware religie had gezegevierd!

In 2022 is het 350 jaar geleden dat Hollandse
Waterlinie in grote ongelegenheden van tijden
tot stand kwam. Voor het voortbestaan van onze
Republiek was deze linie van cruciaal belang.
Het is dan ook een uitmuntend idee om dit jubileumjaar met de nodige luister bij te zetten. Uiteraard hoop ik dat u zult stilstaan bij de offers
die het Nederlandse volk tijdens het Rampjaar
heeft gebracht in de strijd voor goed en bloed.
Laten wij de gebeurtenissen in het Rampjaar
eerbiedig herdenken.

Willem III
Prins van Oranje
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2009: Oprichting van de Unie

Vestingsteden:
In 2009 sloten een aantal vestingsteden zich aaneen in de Unie van Vestingsteden,
met als doel de gezamenlijke promotie en merkbeleving van de Oude Hollandse
Waterlinie. Hieruit ontstond in 2017 de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.
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Naarden

Nieuwpoort

Woerden

Oudewater

een sterk merk
Inmiddels zijn bij de Stichting de volgende
vestingsteden, versterkte steden en inundatiegemeenten aangesloten: Gorinchem,
Woudrichem, Leerdam, Vianen, Zederik,
Molenwaard (Nieuwpoort), Krimpenerwaard
(Schoonhoven), Gouda, Bodegraven-Reeu-

wijk, Oudewater, Montfoort, Woerden, Nieuwkoop en De Ronde Venen. Ook zijn de waterschappen Stichtse Rijnlanden en Amstel,
Gooi en Vecht aangesloten, alsmede een
aantal ondernemers als “Ambassadeur van
de Waterlinie”.

Woudrichem

Gouda

Weesp

Leerdam

Nieuwersluis

Schoonhoven

Gorinchem
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De Republiek gered in het Rampjaar

Op weg naar
In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dankzij de Waterlinie werd
de aanval van Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen afgeslagen. De Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden was gered.
Maar de Waterlinie is meer dan een
17e eeuws staaltje van krijgskunst. De
Waterlinie is iconisch voor de wording
van ons huidige Nederland. Zij symboliseert de verbondenheid van de Nederlanders met het water en daarmee met
elkaar. Daarom de Stichting Oude Hollandse Waterlinie, daarom dit nationale
Jubileum.
En daarom dit Bidbook, het ambitiedocument waarin alle plannen voor het
Jubileumjaar zijn gebundeld.
Pieter Verhoeve, burgemeester van Oudewater
Voorzitter van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie
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Dit Jubileumjaar gaan we vieren met een
scala aan evenementen, zoals exposities, festivals, publicaties en sportieve
activiteiten. Zo maken we bewoners en
bezoekers bekend met dit veelbetekenende historisch erfgoed. Naast viering
staat ook herdenking centraal, want de
bevolking had in het Rampjaar sterk te
lijden.
Dankzij een bijdrage van de provincies
wordt al vanaf 2015 gewerkt aan een
plan voor het Jubileumjaar. Samen met
gemeenten en waterschappen – verenigd in de Stichting Oude Hollandse
Waterlinie – hebben wij dit plan verder
ontwikkeld tot een bidbook, Dit is vervolgens doorgesproken met onze partners aan de Erfgoedtafel Zuid-Holland,
zoals Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Liniebreed Ondernemen en Stichting Struinen en Vorsen. Ook is het bidbook beoordeeld en aangepast door
Cultureel en Museaal Projectbureau
Artequattro, door Bureau voor destinatiemarketing Bosscher & Klein en door
Engelhard Nederland.

Wilt u ons steunen om deze plannen

te realiseren?
De Erfgoedtafel OHW van Zuid-Holland en de provincie Utrecht hebben
actief meegedacht over de plannen.
Verder zijn wij in gesprek met (culturele) marktpartijen over het organiseren van events. En zoeken we
bondgenoten om samen met ons
een groots jubileumprogramma te
ontwikkelen. Daarbij kunnen wij uw
financiële steun en daadwerkelijke
bijdrage niet missen.

De Linie tot leven brengen

Jubileumjaar 2022
•
•
•
•
•
•
•

Exposities, festivals, theater- en muziekvoorstellingen
Veld- en zeeslagen die het Rampjaar doen herleven
Wandel- en fietstochten langs de Linie
De verhalen van de Waterlinie Academie
De Canon van de Waterlinie
De Waterlinie op de virtuele kaart
Een breed educatie-aanbod (Waterlinie for kids)

De spannendste Linie van Nederland
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Wat willen we bereiken in 2022

In dat jaar kennen bewoners en bezoekers de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie. En wordt de Waterlinie gewaardeerd als een oer-Hollands gebied
waar de cultuurschatten zijn verbonden met natuur en landschap, water, rust en
ruimte. De belangrijke iconen van de Linie zijn zichtbaar en beleefbaar gemaakt als
onderdeel van de OHW en daadwerkelijk te bezoeken.
Overal komen we de vlag van de Oude Hollandse Waterlinie tegen. Ook via internet en social media wordt de Waterlinie gepromoot. De thema’s van de Waterlinie
blijven actueel: het gaat om viering van verbondenheid, veiligheid en vrijheid, watermanagement, natuurbeheer en nog veel meer.
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Communicatiecampagne

1

De Waterlinie

In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit is nog te weinig bekend
bij de eigen inwoners, laat staan bij het grote publiek in Nederland. Daarom starten
we een communicatiecampagne met als hoofdpunten:
• gezamenlijke merkbeleving met lustrumvlaggen, banners en beeldmateriaal
• inspiratiedagen voor inkopers toeristische producten, bijvoorbeeld historische
reizen en wandelarrangementen
• mediabewerking in samenwerking met de pers, bloggers, vloggers
• netwerkbijeenkomsten met het lokale bedrijfsleven en overheden
Waarom

Om de bekendheid van de Linie te vergroten.

Voor wie

De eigen inwoners (600.000), recreanten en
toeristen.
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Waar

Vestingsteden, versterkte steden en
inundatiegemeenten

Met wie werken we samen

• Provincies, waterschappen, gemeenten

• Stichting Liniebreed Ondernemen,
Stichting Struinen & Vorsen, provinciale
Erfgoedhuizen e.a. partners
• Historische verenigingen, musea e.a.
• Marketingbureaus

beter bekend
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Kenniscentrum

2

De Waterlinie

De Waterlinie Academie verzamelt, bundelt en verspreidt kennis over de Waterlinie.
Het is een kennisbank waar story-tellers uit putten om evenementen, publicaties,
exposities en rondleidingen inhoud te geven. De Academie verzorgt cursussen
voor ‘ambassadeurs’, creëert een Speakers Academy, onderhoudt een beeldbank
en stimuleert onderzoek over de Waterlinie.
Waarom

Verhalen doen de Oude Hollandse Waterlinie leven. Ze laten ons kijken door de ogen
van onze zeventiende-eeuwse landgenoten.
Verhalen hebben vertellers nodig: gidsen,
medewerkers van musea, bibliotheken en archieven, theatermakers, schrijvers voor lokale
publicaties, historische verenigingen en een
ieder die vrienden of familie wil vermaken De
Waterlinie Academie verzamelt, bundelt en
verspreidt op actieve wijze kennis over
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de Oude Hollandse Waterlinie, en verbindt
zodoende de verhalen met hun vertellers.

Voor wie

Story-tellers; van de stadsgids en de lokale
historicus tot de theatermaker en de
dagvoorzitter.

Waar

Het gehele liniegebied.

Met wie werken we samen

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie en
Stichting Menno van Coehoorn werken samen
met provinciale Erfgoedhuizen en lokale historische en culturele organisaties.

Een arsenaal voor story-tellers

Academie

Symposium

3

Water

Eeuwenlang is Nederland bedreigd door overstromingen en watersnoden. Maar in
tijden van oorlog -zoals het Rampjaar 1672- zorgen de waterlinies voor bescherming: het water als vriend. Dit geldt ook voor een van de grootste problemen van
deze tijd: de bodemdaling. In een symposium komt dit thema uitvoerig aan de orde.
Waarom

Het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie valt samen met het kwetsbare
veenweidegebied, bedreigd door verzilting en
oxydatie. Bieden waterberging, overloop en
waterrecreatie een oplossing? Welke kansen
biedt de waterlinie voor hedendaagse Watermanagement?
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Voor wie

Bestuurders en ambtenaren van provincies,
waterschappen en gemeenten; ondernemers,
(organisaties van) betrokken burgers.

Waar

Vestingsteden en inundatiegemeenten in de
Waterlinie.

Met wie werken we samen

Provincies, gemeenten, waterschappen
en betrokken organisaties.

350 jaar watermanagement

vriend en vijand

Publicatie - korte verhalen

4

Canon van

Deze publicatie behandelt in ca. 240 items de Linie en haar geschiedenis. Hoofdrolspelers, vestingwerken, gevechtshandelingen en monumenten komen aan bod.
Er verschijnen speciale versies voor het internet en (basis)scholen.
Waarom

Hoe kan het grote publiek vertrouwd worden
gemaakt met de iconen van de Waterlinie?
Verhalen uit het gehele liniegebied worden gekoppeld aan bestaande plaatsen en
monumenten, historische gebeurtenissen en
roemrijke personen. De enorme omvang, het
historische belang, en de huidige herkenbaarheid van de Oude Hollandse Waterlinie
worden zodoende voor een breed publiek
duidelijk gepresenteerd.
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Voor wie

Inwoners liniegebied, toeristen, overige historisch geïnteresseerde lezers. En daarnaast
ook leerlingen van het (basis)onderwijs.

Waar

Het boek wordt verspreid in boekhandels,
musea en bibliotheken in het gehele liniegebied en zal online te koop zijn bij de
uitgever en diverse winkels.

Met wie werken we samen

Provinciale erfgoedhuizen, musea en
historische verenigingen.

de Waterlinie

Museale tentoonstellingen

5

Het Rampjaar

Wat hield de Oude Hollandse Waterlinie in? Welke gevolgen had het Rampjaar?
Welke rol speelde Prins Willem III? Deze en andere thema’s staan centraal in een
serie exposities in bekende locaties als Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en het
Muiderslot.
Waarom

De Oude Hollandse Waterlinie is nog te
weinig bekend bij het grote publiek. Welke belangrijke rol speelde de Linie in het Rampjaar
1672? Hoe belangrijk waren de vestingsteden, forten en kastelen? En wat is er nu nog
te zien van Linie in het landschap? Met een
serie exposities maken we het publiek bekend
met de diverse aspecten van de Linie. Daarbij slaan we ook een brug naar de actualiteit
door het thema oorlogspropaganda en fake
news.
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Voor wie

Bewoners van het inundatiegebied (ca
600.000), recreanten en toeristen.

Waar

Nationale, regionale en lokale musea,
bibliotheken, dorpshuizen e.d.

Met wie werken we samen

• Nationale musea; zoals Rijksmuseum Amsterdam, Haags Historisch Museum, Muiderslot/Slot Loevestein en Paleis Het Loo.

• Regionale en lokale musea; o.a. Dordrechts Museum, Gorcums Museum, Museum
Gouda/St. Janskerk, Vestingmuseum Naarden, Waterliniemuseum Fort Vechten, Stadsmuseum Woerden, Stadsmuseum Oudewater,
Zilvermuseum Schoonhoven, Museum Bisdom van Vliet, Gemaal Hooge Boezem, enz.
• Verder: Gemeenten, provincies, provinciale
Erfgoedhuizen en bibliotheekcentrales, bibliotheken, oudheidkamers, historische verenigingen, dorpshuizen, culturele centra.

verbeeld

Exposities en activiteiten

6

Icoon

In 1673 liet stadhouder Willem III Fort Wierickerschans bouwen op een strategische
plek: in het gebied tussen de twee Wierickes, dat de Oude Rijn en Hollandsche
IJssel met elkaar verbindt. Sinds die tijd is er weinig veranderd aan Fort Wierickerschans. Het is dan ook het icoon van de Oude Hollandse Waterlinie. Er zijn plannen
voor een bezoekerscentrum en de Stichting Oude Hollandse Waterlinie wil deze
plannen van harte ondersteunen.
Waarom

Fort Wierickerschans ligt centraal in de Waterlinie en is de meest geschikte locatie om de
werking van de Waterlinie duidelijk te maken.
Naast cultuurhistorie biedt het zorgvuldig
gerestaureerde fort ook natuur en ruimte, rust
en stilte.
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Voor wie

Bewoners, recreanten en toeristen, leerlingen
basisscholen.

Waar

Fort Wierickerschans.

Met wie werken we samen

Alle betrokken partijen van de Erfgoedtafel
OHW van Zuid Holland.

Fort Wierickerschans

Land art

7

De Linie

De Oude Hollandse Waterlinie wordt wel eens de verborgen linie genoemd. Om de Linie in het polderlandschap
zichtbaar te maken worden fysieke markeringen ontworpen, zoals waterliniebankjes, peilschalen en velden met
blauwe korenbloemen. Kortom kunst van de Waterlinie!
Waarom

Om de Linie beter zichtbaar en beleefbaar te
maken worden fysieke markeringen aangebracht. Bij dit project worden kunstenaars
ingeschakeld en bewoners actief betrokken.

Voor wie

Eigen inwoners, recreanten, toeristen.
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Waar

Langs het Oude Hollandse Waterliniepad, de
Waterlinieroutes en de Waterlinieommetjes.

Met wie werken we samen

Stichting Struinen en Vorsen, kunstenaarscollectieven, culturele organisaties en
bewoners(organisaties).

in het landschap
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Wandelen langs het Waterliniepad

8

van Gorcum

Van Gorinchem tot Muiden loopt het Oude Hollandse Waterliniepad, in totaal 109
km. Het wordt nu vooral gebruikt door lange afstandswandelaars maar etappes
van dit pad kunnen ook door andere doelgroepen worden benut. Door kaartmateriaal, arrangementen, wandel-apps en het OHW-paspoort wordt de Linie onder een
breder bereik gebracht.

naar Muiden
Waarom

Het Waterliniepad is nu nogal onzichtbaar
en onbekend. We willen het moderniseren
met kaartmateriaal, arrangementen, meer
beleving en recreatie. Digitaal aanhaken
bij wandelroute netwerken, wandel apps,
NS wandelingen en GPS tracks.
Een ander instrument is het OHW-paspoort (‘Elf Vestingsteden-route’), zoals dat
ook bij andere Erfgoedlijnen succesvol
wordt toegepast. Hierbij zijn 15 musea e.a.
deelnemers in de elf vestingsteden
betrokken als stempellocaties.

Voor wie

Eigen inwoners, recreanten en toeristen.

Waar

Het Waterliniepad Zuid (Gorinchem-Woerden) en Noord (Woerden-Muiden)

Met wie werken we samen?

Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Struinen en Vorsen, musea en de vestingsteden langs de route.

Wandelarrangementen

9

Op veldtocht met

Wandel-, vaar- en fietsarrangementen laten de dramatiek van het Rampjaar 1672
herleven. Hoe trokken de Franse troepen? Volg de route van de Zonnekoning bij
zijn inval in het voorjaar en die van generaal Luxembourg in december.
Waarom

Hoe kunnen wandelaars het Waterlinie-landschap het beste beleven? In samenwerking
met wandelorganisaties en ondernemers worden meerdaagse arrangementen ontwikkeld.
Deze volgen het spoor van de Franse troepen
in 1672. De routes dienen indien mogelijk te
worden gekoppeld aan het project Wandelen
langs het Waterliniepad.
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Voor wie

Eigen inwoners, recreanten en toeristen.

Waar

Waterliniepad, Waterlinieroutes en Waterlinieommetjes.

Met wie werken we samen

Koninklijke Wandelbond Nederland, Te Voet
en andere wandelverenigingen, historische
verenigingen en ondernemers.

de Zonnekoning

Reenactment en historische modeshows

10

Het Leger

De Waterlinie was een enorme ingreep in het leven van de mensen in de Gouden
Eeuw. Landbouwgebieden werden onder water gezet, steden omwald met reusachtige vestingwerken. Wie waren de mensen die in de Waterlinie leefden? Met
reenactment en historische modeshows wordt het Rampjaar tot leven
gebracht.
Waarom

Generaals en soldaten, boeren, burgers en
buitenlui maken het beeld van de Linie compleet en geven de bezoeker het gevoel terug
te gaan in de tijd, er weer bij te zijn.

Voor wie

Iedereen van jong tot oud.
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Waar

Vestingsteden, dorpen, historische locaties,
festivalterreinen.

Met wie werken we samen

Reenactment groepen in binnen en buitenland, nieuw te formeren groepen lokale en
landelijke vrijwilligers.
• Toneelverenigingen, schutterijen
• kledingateliers, zoals historisch
kledingatelier Krimpenerwaard.

van de Linie

Theater, musical, concerten
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Theater

De Oude Hollandse Waterlinie heeft de mooiste verhalen van alle waterlinies. Deze
verhalen komen het beste tot leven via theater. Een spannend verhaal voorgedragen in de gewelven van een fort, een spektakelstuk op de vestingwallen. Laagdrempelig op een marktplein, met diepgang in een monumentale kerk.De waterlinie
kan bezongen worden op moderne popmuziek, of langs de klanken uit de Gouden
Eeuw.
Waarom

Theater is het perfecte middel om de verhalen
over de waterlinie tot leven te wekken. Wanneer je het Rampjaar zelf hebt ‘meegemaakt’,
zal je meer willen weten over tijd van de Oude
Hollandse Waterlinie.
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Voor wie

Door een variatie aan theatervormen
kunnen alle doelgroepen worden bereikt.

Waar

Linielocaties, theaters, musea, scholen,
kerken, sporthallen.

Met wie werken we samen

Theatergroepen, theater impresariaat,
orkesten, fanfares en historici.

in de Waterlinie
Overal inzetbaar theater
1672 de musical Spektakel in de waterlinie
Wagenspelen: het Rampjaar voor boeren, burgers en buitenlui
Tour of Duty 1672
De Rampjaar-ouverture

Events, veld- en zeeslagen, jongerenfestival
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De Waterlinie

Diverse belangrijke historische gebeurtenissen vragen om aandacht. In samenspel
met culturele marktpartijen willen we events en shows organiseren, zoals een waterfestival voor jongeren en een vlootshow met de Stichting Michiel de Ruijter.
Waarom

Feest geeft een gevoel van saamhorigheid bij
jong en oud en trekt veel en uiteenlopend publiek. Op een speelse en toegankelijke wijze
wordt onze historie onder de aandacht gebracht. Van festivals, lokale feesten tot veldslagen te water en op het land. Daarbij wordt
ook gefocust op het bereiken van jongeren.

Voor wie

Waar

Festivalterreinen, stadspleinen, historische
locaties zoals Bodegraven (de strijd om de
Oude Rijn) en IJmeer (de Slag op de Zuiderzee).

Met wie werken we samen

Gemeenten, culturele organisaties,
horeca-recreatie, musea, marktpartijen.

Alle leeftijden en alle doelgroepen.

Waterfestival

Een Waterfestival met muziek, acts, reenactment speciaal gericht op jongeren van 16 tot
ca 27 jaar.
Naast optredens van bekende artiesten krijgt
het thema Oude Hollandse Waterlinie op
ludieke wijze aandacht, o.a. door thematische
foodtrucks, pop-up theater en een lookalike
wedstrijd van beroemde historische personen.
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Strijd om de Oude Rijn (Bodegraven)
Voor een groot publiek worden een weekend
lang door reenactors demonstraties gegeven
van een historische veldslag.

Slag op de Zuiderzee (IJmeer)

In samenwerking met de Stichting Michiel de
Ruijter wordt op het IJmeer een grootse vlootshow georganiseerd waar zowel historische als
moderne zeilschepen hun opwachting maken.

een feest
Strijd om de Oude Rijn
Slag op de Zuiderzee
Waterfestival

Sport- en recreatieve evenementen

13

Recreëren

De Oude Hollandse Waterlinie bestrijkt een groot deel van het Groene Hart. Wat is
er mooier dan dit Hart sportief te ontdekken? Met sport en recreatie bereiken we
nieuwe doelgroepen, met name jongeren.
Waarom

De vestingsteden liggen verspreid over het
inundatiegebied. Om de verbinding te leggen
organiseren we sportieve evenementen, zoals
estafettes van stad naar stad, E-bike toertochten, trailruns, een wielerronde langs de
Waterliniesteden en een classic cars toertocht
in samenwerking met de KNAC.
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Voor wie

Sportieve eigen inwoners en recreanten.

Waar

Het hele OHW gebied.

Met wie werken we samen

Atletiek-, wieler- en andere sportorganisaties,
ANBO, ANWB, Struinen en Vorsen.

langs de Linie
Estafette
Toertocht met classic cars
De wielerronde van de Waterlinie
E-bike ‘Tour de l’eau’
Spelen met de Waterlinie
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Voorstellingen voor en met kinderen

14

Waterlinie

Hoe kunnen scholieren bij de Waterlinie worden betrokken? Professionele acteurs
spelen hun voorstelling op school. Onder leiding van theaterdocenten maken leerlingen een eigen toneelstuk voor de familie en groep acht neemt afscheid met een
eindmusical over het Rampjaar 1672. We gaan op zoek naar bevlogen theatermakers.
Waarom

Je leert iets het beste, door het zelf te beleven. Theater maakt geschiedenis beleefbaar.
Zeker, wanneer je hierin zelf een rol speelt.
Hierdoor is de kans veel groter, dat kinderen
ook andere Waterlinieactiviteiten zullen bezoeken.
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Voor wie

Leerlingen van het basisonderwijs en hun
familie, bezoekers linielocaties.

Waar

Basisscholen, theaters, linielocaties.

Met wie werken we samen

Scholen, onderwijsorganisaties, erfgoedhuizen, theaterimpresariaat, theatergroep,
toneeluitgeverij.

in de klas

Schoolvoorstelling
Theater met de hele school
Script eindmusical
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Digitale events

15

De Waterlinie

Als we met de Waterlinie jongeren wil bereiken moeten we digitaal gaan. Met geïnteresseerde marktpartijen willen we digitale producten maken en events organiseren. Denk aan war games, minecraft workshops, LAN-parties, smartphone-games
en storytrails.
Waarom

Vooral bij jongeren behoort het bezit van een
smartphone tot een van de eerste levensbehoeften. Gaming en digitale producten zijn
tegenwoordig de meest krachtige manieren
om jongeren aan je te binden. Bij uitstek
jongeren gaan we bereiken met het digitaliseren en ‘gamificeren’ van de Oude Hollandse
Waterlinie. Als we de jeugd enthousiasmeren,
blijft het verleden leven.

Gaming

Gaming is ‘booming’. Virtual Reality en Augmented Reality (projectie van digitale beelden
in de werkelijkheid) zijn grote succesfactoren
van de toekomst.

Waar

Basisscholen, theaters, linielocaties.

Voor wie

Jongeren en jong volwassenen.

Voorbeelden van spelvormen

Geocaching games Via GPS lokalisatie met
elkaar verborgen “schatten” vinden en raadsels
oplossen.
Videogames Films en informatie over historische onderwerpen helpen om puzzels op te
Virtual reality
lossen.
Met behulp van een smartphone en een VR bril Actie Een historische veldslag digitaal spelen
kunnen op locatie de gevolgen van inundatie of Bouwen Zelf een fort of een vesting bouwen?
historische situaties worden beleefd.
Met games als Minecraft al voor basisschoolleerlingen een leuke, educatieve uitdaging.
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Met wie werken we samen

Scholen, onderwijsorganisaties, erfgoedhuizen, theaterimpresariaat, theatergroep,
toneeluitgeverij.

virtueel beleven
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