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1672-2022: 350 jaar Waterlinie                                                           

De Oude Hollandse                                                                           
Waterlinie kwam tot
stand in het Rampjaar                                              
1672.
In 2022 bestaat
de Linie 350 jaar: 
dus een
Jubileumjaar!



Jubileumjaar: feest…en herdenking                                             

Het Jubileum
in 2022 is niet
alleen aanleiding
voor een feest,                                                                     
maar ook een 
gelegenheid voor 
herdenking.
Grote delen van ons
land werden in het 
Rampjaar verwoest.                                                



Van Muiden tot Woudrichem                                                             

De Oude Hollandse                                                                                 
Waterlinie loopt van                                                                       
Muiden (in N-Holland)
tot Woudrichem
(in N-Brabant) en omvat 
5 provincies, met 
13 vestingsteden en 
daarnaast tal van 
versterkte steden, forten 
en schansen.



Eeuwenlang werkten deze 
Vestingsteden in de 
Waterlinie militair samen.
In 2018 zetten deze 
steden zich samen                                                                    
recreatief-toeristisch
op de kaart. Daartoe hebben
zij zich gebundeld in de
Stichting Oude Hollandse
Waterlinie. 

Vestingsteden: een sterk merk                                                             



De Waterlinie 
hield in 1672 de
oprukkende Franse                                                     
Zonnekoning tegen 
en Michiel de Ruyter 
versloeg de Engelse 
vloot; de Republiek                                                                        
der Zeven Verenigde                                                     
Nederlanden was                                                         
gered!

De spannendste Linie van NL



Met een aantal
activiteiten wil de 
Stichting Oude
Hollandse Waterlinie de
Linie tot leven brengen.
In het Bidbook
2022 staan 
een aantal plannen 
vermeld.

De Linie tot leven brengen                                                             



Database en 
beeldbank voor                                             
storytellers,
Speakers
Academy en
kenniscentrum
over de
Waterlinie.

De Waterlinie Academie



Een symposium 
samen met de
waterschappen
over water
management.
Bodemdaling: bieden 
waterberging, overloop
en recreatie een
oplossing?

Water, vriend en vijand



Theater, musical
en concerten –
in oude kerken 
en gewelven,
maar ook op 
vestingwallen en
marktpleinen.

Theater in de Waterlinie



Monumenten, 
personen, slagvelden: 
de iconen van de
Oude Hollandse
Waterlinie op een
rij – in een rijk 
geillustreerde
publicatie. 

Canon van de Waterlinie



Nieuwe doelgroepen
zoals jongeren 
bereiken met sport 
en recreatie, bijv.. 
fietsrally, wandel-
meerdaagse,
trail-runs, 
E-bike-tochten…

Recreëren langs de Linie



De Linie in het
landschap 
verbeeld met 
bankjes, maquettes,
korenbloemen,
peilschalen,
en andere vormen 
van land art.  

De Linie in het landschap



Met historische
modeshows en
reenactment
wordt het leven 
van de mensen
in het Rampjaar
weer tot leven
gebracht.

Het leger van de Linie



Door een
promotie- en
communicatie
campagne wil de 
Stichting Oude Hollandse
Waterlinie de Linie beter                                                     
bekend maken.
Hierbij spelen recreatie-
ondernemers een 
belangrijke rol. 

De Waterlinie beter bekend



Een Waterlinie
festival en andere
events voor 
jongeren,
een nagespeelde
Zeeslag op het
IJmeer, de strijd 
om de Oude Rijn
bij Bodegraven.

De Waterlinie een feest!



Een serie exposities 
in nationale musea
(Paleis Het Loo, 
Rijksmuseum) maar
ook een reizende
tentoonstelling
voor lokale musea, 
bibliotheken en 
dorpshuizen. 

Het Rampjaar verbeeld



Onder leiding van

ervaren theater-

docenten maken

leerlingen een 

voorstelling over 

het Rampjaar, of 

een eindmusical

over de Waterlinie.

Waterlinie in de klas



We gaan de
Waterlinie 
gamificeren: met
war games,
LAN-parties,
augmented
reality, minecraft
workshops en 
story trails…

De Waterlinie virtueel beleven



Wilt u ons steunen om 
onze plannen 
– neergelegd in het 
Bidbook 2022 –
te realiseren? 
Neem dan contact op met 
de Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie.

Doet u mee met het Jubileum?


