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Voorwoord 

Als ik terugkijk op 2020 zie ik een jaar vol “beweging”. 

Halverwege het jaar het afscheid van Bernt Feis als directeur en de opvolging in die functie door 

mijzelf. Bernt bedankt voor je inzet.  

Uiteraard de coronaperikelen. Het team van de SOHW heeft de moed er steeds ingehouden en toch 

nog veel activiteiten ondernomen. De grote bijeenkomsten gingen natuurlijk niet door, maar 

kleinschalig is er toch nog veel gedaan. In het jaarverslag kunt u dat lezen. Het digitale symposium in 

november is voor mij een van de hoogtepunten in 2020 geweest. Het verving ons jaarlijkse (fysieke) 

symposium en is In korte tijd georganiseerd door onze eigen mensen. Klasse! 

In 2020 zijn we begonnen om een omslag te maken in de manier van werken. Van uitvoerend naar 

veel meer de regierol en de verbindende rol voor alles wat met de OHW te maken heeft. De Oude 

Hollandse Waterlinie is van ons allemaal. De SOHW heeft in 2020 in de contacten met de gemeenten, 

provincies, waterschappen en andere organisaties een fijne samenwerking gevonden. Vanuit de 

regierol en de verbindende rol van de SOHW is dit een belangrijke voorwaarde en we hebben er veel 

vertrouwen en zin in. 

In december gaf Petra van Hartskamp, onze voorzitter, aan er mee te willen stoppen. In de persoon 

van Tjerk Bruinsma hebben we een fijne vervanger gevonden. Petra dank voor alles wat je hebt 

gedaan voor de SOHW en Tjerk veel succes. 

Toch nog even vooruit kijken. 

 In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. In het jaar 2021 treffen we de 

voorbereidingen om dat te kunnen gaan vieren. Dat kunnen we niet alleen!! Dat doen we graag 

samen met alle partijen in het veld die iets met de OHW te maken hebben.  

 

Vriendelijke groeten 

Margot Stolk 

directeur 

 

 

 

 

 

 



Over de 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 2020 uit de volgende leden:  

Voorzitter: Mw P. van Hartskamp-de Jong  

Secretaris: Mw M.H. Stolk-Bleeker  

(per 1 juli 2020  is Mw Stolk-Bleeker tot directeur van de St. OHW benoemd)) 

Penningmeester:  Dhr K. van de Rotte  

Lid: Dhr B. de Jong  

Lid: Dhr F. Buijserd 

(vanaf 1 juli 2020 is Dhr. Buijserd secretaris van de St. OHW) 

Lid: Dhr T. van Vugt 

Lid: Mw B. de Buisonjé 

Tot 1 juli 2020 was Dhr B.R. Feis directeur van de St. OHW 

Voorzitter, secretaris en penningmeester functioneren tevens als dagelijks bestuur, daarbij 

geadviseerd door de directeur. 

Vergadermomenten 

Het bestuur is in 2020 een zestal keer bij elkaar gekomen. De agenda wordt samengesteld door 

voorzitter, secretaris en penningmeester, bijgestaan door de directeur.  

Het jaarlijkse Waterlinieberaad en het OHW Symposium, die gepland stonden voor  7 nov. op de 

mooie locatie Doornburgh in Maarssen, konden in 2020 vanwege de Coronamaatregelen geen 

doorgang vinden.  
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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.  

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. 

 

 https://oudehollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2018/08/9-Beleidsplan-Stichting-OHW-

2019-2022.pdf  
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Activiteiten 

 1. Fotowedstrijd 

Ook in het jaar 2020 organiseerde de 

stichting een fotowedstrijd. Het persbericht 

is begin maart 2020 aan diverse personen 

en organisaties verzonden. De pers heeft dit 

goed opgepakt. Ook in de lokale kranten is 

het persbericht opgenomen.  

Door het probleem van de lock down 

kwamen er aanvankelijk weinig foto’s 

binnen via ons algemene e-mailadres. 

Uiteindelijk hebben 42 mensen 

deelgenomen aan onze fotowedstrijd. Per 

persoon mochten drie foto’s worden 

ingeleverd. Het heeft geresulteerd in 88 

foto’s.  

Een jury bestaande uit Rayza Alphenaar 

(Stichting Oude Hollandse Waterlinie), Sjaak 

Loef (Stichting Oude Hollandse Waterlinie), 

Jeroen van Noort (Routebureau Utrecht), 

Joke Pelser (Ontdek Nieuwkoop), en Titia de 

Zeeuw (Stichting Liniebreed Ondernemen) 

heeft zich over deze foto’s gebogen. 

Uiteindelijk is deze foto van het Slot 

Loevestein  van Frans van Ooijen tot winnaar gekozen. Tweede is een foto van Naarden geworden 

van Cor Boers en met een gedeelde derde plaats is geworden een foto van het Kasteel van Woerden 

van Ria de Wit en Hans van der Steen met een foto van het Muiderslot. Aan de eerste prijs was een 

geldprijs verbonden van 150,-, aan de tweede prijs een prijs van 100,- en aan de derde prijs een 

bedrag van 50,-. De prijsuitreiking van de eerste prijs is vastgelegd in een filmpje dat in het digitale 

symposium van november is getoond.   

Er is besloten om ook in 2021 weer een fotowedstrijd te organiseren. Het thema zal begin maart 

bekend worden gemaakt. 

Promotiefilm fotowedstrijd  

 

 

 

 

Winnende foto:  
Hoogwater bij Slot Loevestein van Frans van Ooijen 

https://www.youtube.com/watch?v=1TtmZL3bJiU


2. Expositie ‘Water als wapen’ 

In 2020 was tot vrijdag 10 januari de expositie ‘Bieb 

onder water’ te zien in de bibliotheek van Vleuterweide. 

Daarna was deze nog tot eind februari te zien in de 

bibliotheek van Woudrichem. Op deze locatie gaf Kees 

van Maastrigt een lezing over de Oude Hollandse 

Waterlinie. De opkomst was met zo’n 30 mensen goed. 

In Woudrichem is het project  ‘De bieb onder water’ na 

2 jaar door de provincies te hebben rondgereisd, 

afgesloten. 

De expositie heeft een vaste opstelling gekregen bij het 

museum ‘De Zevensprong’ in Nieuwkoop. Helaas moest 

dit museum na ongeveer een maand de deuren sluiten 

vanwege de lock-down. Op het moment dat de lock-

down afgelopen was heeft dit museum zijn deuren weer 

geopend en tot november was de expositie daar te zien. 

Helaas moest het museum toen weer sluiten vanwege 

de tweede corona-golf. Op het moment van schrijven is 

de situatie zo dat het museum nog tot minimaal 19 

januari 2021 blijft gesloten. 

In 2020 heeft de gemeente Montfoort interesse getoond 

in de expositie in Nieuwkoop. In overleg met museum ‘De 

Knoperij’ in Montfoort is toen besloten een deel van de expositie die te zien was in Nieuwkoop naar 

Montfoort te halen. Onder de titel ‘Water als wapen’ is de expositie in Montfoort tot medio februari 

2021 te zien. Ook daar is het museum op dit moment door de lock-down gesloten. 

3. Interactie Webinar 

Oorspronkelijk  zou  op  27  maart  2020  in  de  Garenspinnerij  in  

Gouda  een  bijeenkomst  gehouden  worden.  De  bijeenkomst  

was  bedoeld  om  ambtenaren,  marketeers,  VVV’s,  musea  ‘s  en  

historische  verenigingen  te  informeren  en  te  motiveren  om  

mee  te  doen  aan  de  viering  van  het  jubileumjaar  in  2022.  

I.v.m.  de  maatregelen  rondom  het  coronavirus  kon  de  

bijeenkomst  niet  doorgaan. 

Daarvoor  in  de  plaats  een  interactief  webinar  georganiseerd  op  19  juni  2020.  Aan  de  hand  

van  een  aantal  inspirerende  voorbeelden  liet  de  stichting  OHW  zien  hoe  gewerkt  wordt  in  het  

liniegebied  aan  de  voorbereidingen en  welke  resultaten  hiervan  verwacht  mogen  worden.  Ook  

kregen  de  deelnemers  de  kans  om  te  reageren  op  diverse  stellingen  en  vragen.  De  webinar  is  

met  64  aanwezigen  goed  bekeken.  Ook  was  er  na  afloop  de  mogelijkheid  om  de  webinar  

terug  te  kijken,  de  cijfers  hiervan  zijn  niet  bekend. 

 

  Affiche expositie 'Water als wapen' in Montfoort 



4. Varen in het Waterliniegebied 

 

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie wil de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie beter 

in beeld brengen en de vaartoeristen wegwijs maken in dit OHWgebied. Samen met Routebureau 

Houtzager Advies is afgelopen jaren hard gewerkt om dit doel te behalen met als resultaat drie 

vaarroutes langs de vroegere frontlijnen in het Rampjaar:  de Michiel de Ruyter-route, de 

Luxembourg-route en de Prins Willem III-route. De drie routes zijn fysiek te raadplegen via een flyer 

en digitaal via de  IziTravel app.  

Om het varen nog aangenamer te maken zijn 6 aanlegsteigers met 

bijbehorend informatiebord gerealiseerd. De aanlegsteigers zijn te 

vinden in: Woerden, Woerdens Verlaat, Oudewater, Hekendorp, 

Montfoort en Abcoude. In 2021 wordt verwacht de laatste twee 

aanlegsteiger in Haastrecht en in Zwammerdam te kunnen plaatsen. 

Daarnaast is er nog een informatiebord geplaatst bij eetcafe de 

Halve Maan in de Meije en een touch-table bij kaasboerderij de 

Graaf in Bodegraven. 

https://oudehollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2020/05/Folder-Vaarroutes.pdf  

 

5. Open monumentweekend 

 

Het was even spannend of de jaarlijks terugkerende concerten van 

Camerata Capelle, die tijdens het Open Monumenten weekend 

georganiseerd worden, in 2020 door konden gaan. Met de nodige 

voorzorgmaatregelen is het gelukt om ons aan de maatregelen te 

houden en heeft (een beperkt) publiek toch kunnen genieten van 

muziek uit de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie. Dit jaar werden 

de muziekstukken van het barok-ensemble Camerata Capelle 

afgewisseld met lokale historische verhalen verteld door 

theatermaker Michiel van de Burgt, bekend als Wouter van de 

Waterlinie. Op zaterdag 12 september is gespeeld in Montfoort, Woerden en Gouda en op 13 

september in Gorinchem en Nieuwpoort. 

Om een deel van de repetities mee te maken klik op de link.  

Kennis maken met Camerata Capelle 

 

https://oudehollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2020/05/Folder-Vaarroutes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8fmw9AdLrMs


6. Educatie 

Op 11 september organiseerde de gemeenten Gouda en Woerden een open Monumenten 

klassendag. De klassendag is bedoeld om de kinderen binnen hun eigen gemeente kennis te laten 

maken met de monumenten en verhalen die zich in de omgeving voordoen. In zowel Gouda als 

Woerden is genoeg te vertellen over de Oude Hollandse Waterlinie en de St. OHW zag het als een 

kans basisschool leerlingen bekend te maken met de waterlinie. In Gouda namen twee 2 klassen 

deel.  Het programma bestond uit een voorlichting door de gidsen van het Goudse Gidsen Gilden en 

de Archeologische vereniging Golda en een demonstratie van de Schutters met uitleg over 

harnassen, kanonskogels, zwaarden, pistolen en werd een heus gevecht nagespeeld. In Woerden 

namen  5 klassen deel en bestond het programma uit een rondleiding (door een van onze gidsen of 

die van het Gidsengilde van Woerden) met daarna een stop in de ridderzaal van Het Kasteel en een 

demonstratie van de Watertafel.  

 

In de feedbackronden hebben we van beide organisatoren van de klassendagen teruggekregen dat 

ze het een groot succes vonden en dat ze ons de jaren erna er graag weer bij zouden hebben.  

In de week van 16 t/m 20 november bezocht Wouter van de Waterlinie vier verschillende scholen 

binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In een theatervoorstelling vertelde hij over zijn 

spannende belevenissen rond het hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie dat in 1672 in de 

gemeente lag. De voorstellingen in Bodegraven, Nieuwerbrug, Driebruggen en De Meije werden 

aangeboden door de St. Oude Hollandse Waterlinie. De voorstelling is gemaakt door Theater 

Mens en Wouter van de Waterlinie werd gespeeld door Michiel van de Burgt. 

 

7. Wandelen en fietsen 

 

In samenwerking met Stichting Oude Hollandse 

Waterlinie en in de Maand van de Geschiedenis 

organiseerde het Goudse Gidsen Gilde op 3 oktober een 

stadswandeling door Gouda. De stadswandeling nam de 

wandelaars mee terug in de tijd van het rampjaar en de 

Oude Hollandse Waterlinie. Meerdere locaties in Gouda 

herinneren nog aan personen en gebeurtenissen in het 

rampjaar. Tijdens deze wandeling ging het onder andere 

over de schutterij, een boerenopstand, water en sluizen 

https://theatermens.nl/
https://theatermens.nl/


en een beroemde Gouwenaar Hiëronimus van Beverning.  Ondanks de lagere opkomst (11 personen) 

als het jaar daarvoor, (waarschijnlijk was de oorzaak het Coronavirus) is het plan om in 2021 de 

wandeling te herhalen.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgxrLdeHGwU&fbclid=IwAR2EICzP7iVtoBdqQOpQAsDUWeeTw

0Wf7PS8yxVFkA3mZezSpdEDKZMPVDA 

Op 5 september werd in samenwerking met het 

Hoofdkwartier 1672 en Historizon een 40 km fietstocht 

georganiseerd. Deze fietstocht ging langs diverse 

archeologische hoogtepunten in het midden van de 

Waterlinie. De fietsers vertrokken uit Woerden en de 

tocht voerde langs de Oude Rijn, Fort Wierickerschans, 

Zwammerdam en via Reeuwijk naar Gouda. De route 

volgde de weg die Willem III in juni 1672 vanuit het 

legerkamp in Reeuwijk naar Gouda maakte. De fietstocht 

werd gegidst door Michiel van de Burgt, en was het een 

groot succes. 

 

Waterliniepad 2.0 

Er is een start gemaakt het OHWwandelpad, dat van Muiden naar Gorinchem loopt en inmiddels 10 

jaar oud is, te actualiseren zodat het in het jubileumjaar 2022 er tiptop bij ligt. De opdracht is aan 

Lizard Point gegeven en houdt in dat zij de route nalopen en daar waar problemen zijn deze op te 

lossen. Deze organisatie heeft een extra route van Woudrichem naar Loevestein uitgezet. Ook zijn de 

oude rood-witte schildjes op de wandelnetpalen vervangen door schildjes met het OHWlogo. In 

verschillende vestingsteden zijn games voor kinderen ontwikkeld en in de Alblasserwaard zijn zg. 

‘lussen’ uitgezet, digitale circulaire routes door het OHW gebied die aanhaken op de hoofdroute. In 

2021 komen er nog enkele routes bij bv. rond Gouda, Stichtse Vecht en Abcoude. 

 

8. Digitaal Symposium 

Door de maatregelen omtrent het coronavirus werd het fysieke symposium dat plaats zou vinden op 

Buitenplaats Doornburgh in Maarssen op vrijdag 6 november,  uitgesteld naar het voorjaar 2021. 

Daarom bood de St. OHW op dezelfde datum een alternatief in de vorm van een digitaal programma 

dat was opgebouwd uit verschillende korte filmpjes die een update gaven over lopende zaken 

rondom de Oude Hollandse Waterlinie, georganiseerd door de St. OHW en partners. Zo kwamen o.a. 

aan bod het Waterliniewandelpad, expo de Linie van Boven, het stripboek over de OHW en de 

prijsuitreiking van de fotowedstrijd. Het digitaal symposium duurde  een klein uur en was gratis bij te 

wonen. Een kleine honderd mensen hebben deelgenomen.  

Het digitale symposium 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgxrLdeHGwU&fbclid=IwAR2EICzP7iVtoBdqQOpQAsDUWeeTw0Wf7PS8yxVFkA3mZezSpdEDKZMPVDA
https://www.youtube.com/watch?v=ZgxrLdeHGwU&fbclid=IwAR2EICzP7iVtoBdqQOpQAsDUWeeTw0Wf7PS8yxVFkA3mZezSpdEDKZMPVDA
https://www.youtube.com/watch?v=1uzwnuy0Fgs&t=6s


9. Corona 

Net als vele organisaties heeft de stichting moeten werken met de geldende maatregelen omtrent 

Covid-19.  Waar mogelijk hebben de activiteiten doorgang gevonden, maar met minder  

deelnemers/publiek. Het jaarlijks OHW Symposium en het Waterlinieberaad kon geen doorgang 

vinden maar hier werd een alternatief voor geboden. In het najaar stonden drie grote concerten 

gepland in samenwerking met het Orkest van het Groene Hart. Deze moesten worden geannuleerd 

omdat de grootte van het orkest het niet toe liet dat kon worden gerepeteerd. In overleg zijn  de drie 

concerten opgeschoven naar het jubileumjaar 2022. 

 

Deelname aan de Halve Marathon van Gouda leek 

een goede manier om een breder publiek kennis te 

laten maken met de Oude Hollandse Waterlinie. 

Oorspronkelijk zou het evenement fysiek 

plaatsvinden en d e route zou voorzien zijn van enkele 

OHW-reclame doeken, ons logo zou vernoemd 

worden op de website, berichten zouden geplaatst 

worden in de nieuwsbrief en sociale media en 

daarnaast zouden de toeschouwers bij ons terecht 

kunnen voor informatie in de stand bij de finish. Jammer genoeg kon het evenement niet fysiek 

plaatsvinden en is gekozen voor een digitale variant. Wat overbleef  van deze samenwerking is dat 

we met ons logo vermeld stonden op de website, benoemd zijn op sociale media en dat er aandacht 

is besteed aan de OHW in de nieuwsbrief. Ook hebben we een winactie opgezet om meer volgens 

naar onze sociale media accounts te leiden. De winactie had alleen al op sociale media (Facebook en 

Instagram) een bereik van 916, ook kwamen er maar liefs 50 nieuwe volgers bij.  

 

10. Overig 

Buiten het uitvoeren van de eigen projecten neemt de stichting deel aan tal van overleggen en 

kleine(re) evenementen/activiteiten. Een (wellicht onvolledige) opsomming….. 

 Lezing Rampjaar in de Vechtstreek in Vechtstreekmuseum Maarssen, maart 2020. 
Tijdens de pauze en na afloop konden bezoekers op een ‘OHW tafel’ boeken, folders, 
kaarten en dergelijke inzien. De lezing werd zo goed bezocht dat een tweede stond 
gepland, maar deze heeft niet plaats kunnen vinden vanwege de 
Coronamaatregelen. 

 Fietsbrochure Sporen van het Rampjaar, Gouda-Haastrecht-Hekendorp-Waarder-
(Woerden, optioneel)-Nieuwerbrug-Bodegraven, Zwammerdam, april 2020. 
Verspreiding online en via VVV’s, gemeentehuizen, musea e.d 

 Webinar OHW tussen IJssel en Rijn, samen met Michiel van de Burgt en Historizon, 
mei 2020. Zo’n 90 kijkers kregen een overzicht van gebeurtenissen langs en tussen 
beide rivieren in 1672 en 1673 (regio Gouda-Oudewater-Woerden-Nieuwerbrug-
Alphen aan den Rijn). 

 Start maken van een gemeentelijke informatiebrochures. Met de vorm wordt nog 
geëxperimenteerd, maar het uitgangspunt is een beknopt overzicht van historische 
locaties en anekdotes gerelateerd aan de OHW in elk van de deelnemende 
gemeenten. Gemeente Gouda en  Molenlanden gelden als test-case. 



 Overdracht werkgroep ‘Gouda en de OHW’ naar historische vereniging Die Goude, 
juli 2020 – januari 2021. 

 Bijdrage bijeenkomsten Waterschap HDSR over gebiedsvisie Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel (Nieuwegein-Gouda), september-november 2020. Tijdens twee 
bijeenkomsten en in correspondentie is gewezen op de sporen van de OHW in het 
gebied. De OHW is goed vertegenwoordigd in het rapport dat het 
hoogheemraadschap heeft opgesteld. 

 Deelname afstemmingsoverleg Kenniscentrum Waterlinies, februari en september. 
Hierbij zijn onder meer aanwezig het KCW zelf, het NIMH, het NMM, Stichting 
Menno van Coehoorn, Vestingmuseum Naarden, Zuiderwaterlinie, etc. Concreet 
resultaat voor de OHW is de instelling van een Waterlinie scriptieprijs; praktische 
organisatie is in handen van KCW en MvC. 

 Webinar Rampjaar 1672 en de Oude Hollandse Waterlinie in provincie Utrecht, 
samen met Het Utrechts Archief, RHC Vecht en Venen en Landschap Erfgoed Utrecht, 
oktober 2020. Zo’n 60 kijkers uit besturen van historische verenigingen in Utrecht 
hebben meegekeken en gesproken; na afloop van diverse kijkers reacties gekregen 
over hun (nu nog vage) plannen voor 2022. 

 Aanschaf twee interactieve lessenaars voor expositie en andere 
representatiedoeleinden bij DigiFlex in Woerden. 

 Afronding boek Canon (december 2020). Na presentatie van het boek bij de 
Erfgoedtafel in september is ook afgesproken delen van het boek te vertalen naar 
een OHW tijdlijn binnen de Canon van Zuid-Holland, een provinciale website. Dit zal 
worden gedaan nadat het boek definitief is afgerond. 

 Bijdragen aan de SLO expositie OHW van boven (november 2020-januari 2022). 
Assistentie bij selectie van beeldmateriaal en inhoudelijke  

 Herstart Witte Plekken onderzoeksproject. 
 

Communicatiemiddelen 

 

Websites 

De website www.oudehollandsewaterlinie.nl is het visitekaartje van de stichting met brede 

actuele en historische  informatie. 

 

 

http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/


 

Op www.waterlinieacademie.nl  is de Waterlinie Academie te vinden. Dit is het kenniscentrum van 

de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. In de database is beeldmateriaal, oude bronnen en 

moderne publicaties over de spannendste waterlinie van het land te vinden. Ook is hier 

informatie vinden over de educatieve programma’s van de Stichting, over de waterlinie in 

het Online Museum, en over experts die uw historische evenement of de lezing van uw 

vereniging van extra historische diepgang kunnen voorzien. 

 

Nieuwsbrief  

De digitale nieuwsbrief BRUISEND verschijnt twee wekelijks. Dit is een nieuwsbrief waarin 

niet alleen een weergave van de actualiteiten en activiteiten rondom de Oude Hollandse 

Waterlinie te lezen is, maar ook cultureel nieuws zoals over museale exposities e.d.. 

Ook houdt de stichting middels deze digitale nieuwsbrief leden, gemeenten, betrokkenen en 

belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de stichting. 

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-  

https://twitter.com/StadhouderW3 

Publicaties  

Er is gewerkt aan twee publicaties die beide in het voorjaar 2021 worden uitgegeven, te 

weten een stripboek voor de jeugd van de hand van Ad Maas en Fred de Heij en het Oude 

Hollandse Waterlinie Boek geschreven door Sander Enderink. 

 

 

 

http://www.waterlinieacademie.nl/
https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/nieuwsbrief/
https://twitter.com/StadhouderW3


Infographic Social Media 

 

 

 

 


