Overzicht projecten Oude Hollandse Waterlinie
De Agenda voor de Oude
Hollandse waterlinie

De Agenda voor de Oude Hollandse

2006

Waterlinie is het eerste samenvattende
rapport over de waterlinie, een coproductie
van SGH en Arcadis. Met ruim 60 beschreven
gebieds- en promotie-projecten.
Te bestellen: www.groenehart.info of
www.ontdekdewaterlinie.nl.

Vestingsteden onder
vuur, Vestinglinies
onder water

Vestingsteden onder vuur is een wandelgids,

2007/

Vestinglinies onder water een fietsgids, met

2008

routes die veel vertellen over de waterlinie.
Beide gidsen geven veel historische
achtergrondinformatie.

Klimaatbestendig
bouwen in het
inundatiegebied van
de OHW

Het project Klimaatbestendig bouwen helpt

2008

gemeenten om klimaat-(lees:
water)bestendig bouwen toe te passen in het
inundatiegebied van de Oude Hollandse
Waterlinie

Voorstudie herstel
Koeneschans
(gem. Krimpenerwaard)

De voorstudie herstel Koeneschans schetst de
mogelijkheden om deze eeuwenoude schans
te herstellen, her in te richten en te
conserveren.

2008

Unie van Vestingsteden

Tijdens een congres in Gorinchem is de Unie

2009

van Vestingsteden opgericht met als doel:
gezamenlijke promotie en vermarkting van
de linie. Hiervoor vervult het Projectbureau
OHW van de Stichting Groene Hart het
secretariaat. Aangesloten leden zijn
inmiddels: Gorinchem, Leerdam, Zederik,
Molenwaard, Krimpenerwaard, Oudewater,
Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en
Nieuwkoop.

Het leger langs de linie

In diverse vestingsteden organiseert het

2009

Projectbureau jaarlijkse optredens van Het
Leger langs de linie, waarbij wordt
samengewerkt met schuttersgezelschappen
als de Bergsche Batterij en de Borgerij.
Inmiddels is het Leger langs de Linie een
bekend fenomeen.

Mobiele expositie over de Oude
Hollandse Waterlinie

Deze mobiele expositie geeft een overzicht

2010

van ontstaan en geschiedenis van de Oude
Hollandse Waterlinie, met presentaties van
alle elf vestingsteden. De expositie rouleert
langs stadhuizen, bibliotheken en
dorpshuizen.

Cordon van Holland, het beeld
van de Oude Hollandse
Waterlinie

De OHW werd vroeger wel aangeduid als het

2010

Cordon van Holland. Historicus Harm
Hoogendoorn onderzocht oude kaarten en
historische bronnen en brengt daarmee de
Oude Hollandse Waterlinie tot leven. Deze
cartografische studie is het standaardwerk
over de geschiedenis van de Oude Hollandse
Waterlinie.
Te bestellen: www.groenehart.info of
www.ontdekdewaterlinie.nl.




Cultureel
Zomerfestival
langs de linie

In diverse vestingsteden zijn vier jaar lang

2010-

cultureel zomerfestivals gehouden met o.a.

2013

het Leger langs de linie, activiteiten in de
waterlinietent, muzikale optredens en
exposities. Vanaf 2014 wordt jaarlijks de
Prinsenmaand georganiseerd.

In het spoor van de Prins

In het spoor van de Prins is een recreatieve

2011

reisgids die door de elf vestingsteden voert
met spannende verhalen over stadhouder
willem III. In deze gids zijn ook het
waterliniepad en de waterlinieommetjes
opgenomen.
Te bestellen: www.groenehart.info of
www.ontdekdewaterlinie.nl.

Waterlinieommetjes in
de
vestingsteden
(alle
vestingsteden)

Tussen 2012 en 2014 zijn in elf

2012-

vestingsteden waterlinieommetjes aangelegd,

2014

van elk ca 3 km lang. Deze geven een beeld
van de vestingwerken en zijn gemakkelijk
bereikbaar, (verharde wegen). Langs de
routers zijn in totaal ca 50 informatiepanelen
aangebracht. De ommetjes zijn te vinden in
Muiden, Weesp, Nieuwersluis, Woerden,
Oudewater, Montfoort, Schoonhoven,
Nieuwpoort, Leerdam, Gorinchem en
Woudrichem. .

Oude Hollandse
Waterliniepad
(alle vestingsteden)

In 2013-2014 is het Oude Hollandse

2013-

Waterliniepad aangelegd, dat loopt van

2014

Gorinchem via Schoonhoven en Fort
Wierickerschans naar Muiden. De totale
lengte bedraagt 109,6 km. De route voert
langs alle 11 vestingsteden en verbindt deze
steden met elkaar; in alle steden zijn zgn.
waterlinie-ommetjes aangelegd. De rotue
wordt gemarkeerd met ca 30 informatiepanelen, bankjes, picknickplekken en stickers
van het wandelknoop-puntennetwerk.

Panorama Prins Willem III

De Oude Hollandse Waterlinie kan dienen als
toetssteen voor integrale ruimtelijkeconomische ontwikkeling..
In 2014 heeft de Stichting hierover het
rapport Panorama Prins Willem III,
linieperspectief voor de vestingsteden in de
OHW uitgebracht. Net als Panorama
Kraijenhoff voor de Nieuwe Hollandse
waterlinie kan het rapport dienen als
linieperspectief voor toekomstige
stedenbouwkundige ontwikkelingen.
Te bestellen: www.groenehart.info of
www.ontdekdewaterlinie.nl.

2014

Vestingsteden in het vizier

De Oude Hollandse Waterlinie biedt kansen

2014

voor gezamenlijke city- en regiomarketing
van de elf vestingsteden. Ook kan de
waterlinie dienen als toetssteen voor
gezamenlijke economische ontwikkeling.
In 2014 heeft de Stichting hierover een
rapport gepresenteerd: Vestingsteden in het
vizier, merk en marketing van de
vestingsteden in de OHW.
Het rapport wordt gebruikt als handleiding
voor merk & marketing in de Unie van
Vestingsteden.
Te bestellen: www.groenehart.info of
www.ontdekdewaterlinie.nl.

Post
Altelaat en
Post
Gouwsluis,
herinnering
en aan het
Rampjaar
(gem.
Alphen aan
den Rijn)

De Stichting heeft in de Oude Rijnzone de
zgn. Rampjaarroute uitgezet, met als eerste
twee lieux de memoires in Alphen aan den
Rijn Post Altelaat en Post Gouwsluis. In Post
Altelaat aan de Ziende, even ten westen van
Zwammerdam, zijn resten van een
voormalige schans te herkennen. In Post
Gouwsluis (aan de Gouwe in Alphen aan den
Rijn) had stadhouder Willem III zijn
hoofdkwartier. In Post Altelaat is een
kanosteiger met informatiepaneel
gerealiseerd; in Post Gouwsluis krijgt de
voormalige sluiskom van het Gouwekanaal
een recreatieve herinrichting met
informatiepaneel.

2015

Herinrichting
inundatiekom
Enkele en
Dubbele
Wiericke
(gem.
BodegravenReeuwijk)

In de 14e eeuw werden de Enkele en Dubbele
Wiericke gegraven om het overtollig water
van de Oude Rijn te kunnen lozen op de
Hollandsche IJssel. In het Rampjaar 1672
werden de Wierickes van belang als
inundatiekom: samen gingen ze deel
uitmaken van de Oude Hollandse Waterlinie.
Hier is de waterlinie op zijn smalst, zo'n 1500
meter. In 1672 werd op last van Stadhouder
Willem III langs de westoever van de Enkele
Wiericke de 8,5 km lange Prinsendijk
opgeworpen om het door de vijand
moedwillig ingelaten water te keren en zo het
inundatiegebied in stand te houden. En in
1673 werd Fort Wierickerschans aangelegd.
De Wierickes vormen dus bij uitstek een linielandschap. Daarom wil de Stichting een deel
van dit gebied op gezette tijden onder water
zetten. Met deze herinrichting worden ook
ecologische doelstellingen gediend.
Al in 2014 zijn voorbereidingen getroffen
voor een inundatie-pilot langs de A 12.De
ecologische effecten zijn in kaart gebracht en
er zijn onderzoeken verricht naar
uitvoeringsvarianten. Er is overleg gaande
met diverse partijen in het gebied, uiteraard

2016.

allereerst de Agrarische Natuurverenigingen,
verder het waterschap en Staatsbosbeheer.

Herstel van de inlaatsluis
bij de Enkele Wiericke
(gem. Oudewater)

De Enkele Wierickesluis en de

2015

Goejanverwellesluis waren van groot belang
voor de inundatiekom. De inlaatsluis van de
Enkele Wiericke is in 2014 gerestaureerd;
daarbij is een informatiepaneel geplaatst.
Verder is er een overstapplaats voor kano’s
gerealiseerd, zodat kanovaarders hun boot
over de Hekendorpsdijk kunnen tillen.

Plaatsing
waterlinieborden langs
de A 12
(gem. BodegravenReeuwijk)

Op de plaats waar de Oude Hollandse

2014-

Waterlinie de A 12 doorsnijdt, zijn in 2014-

2015

2015 twee grote waterlinieborden geplaatst.
Deze borden zijn duidelijk zichtbaar vanaf de
A 12. Op de borden wordt ol.m. verwezen
naar het dichtbij gelegen Fort
Wierickerschans.

De Waterlinie
op de kaart

In maart 2014 is de wandelsite

2014

www.waterlinieopdekaart.nl geopend. In
2015 zal deze site worden geïntegreerd in
een vernieuwde website over de OHW:
www.ontdekdewaterlinie.nl.

Drie provinciën route: ZuidHolland, Noord-Brabant en
Gelderland
(gem. Gorinchem,
Woudrichem, Leerdam en
Lingewaal)

Ook Brabant en Gelderland maakten del uit
van de Oude Hollandse Waterlinie. om dit
gegeven te onderstrepen zijn in 2014 twee
wandelroutes geopend t.w. GorinchemWoudrichem en wandelommetje LeerdamLingewaal. De borden in Gorinchem en
Woudrichem zijn inmiddels al weer in overleg
met beide gemeenten aangepast, in het
kader van de Vesting3hoek.

2014

De
Rampjaarroute
(gem. Alphen aan
den Rijn,
BodegravenReeuwijk en
Nieuwkoop)

Zijn de slagvelden van de Oude Hollandse

2015-

Waterlinie nog te beleven voor bezoekers? In

2016

het Rampjaar 1672 woedde een hevige strijd
om de zwakste schakel van de waterlinie: het
gebied tussen Woerden, Gouda en Alphen (de
Oude Rijnzone). In het kader van de
Rampjaarroute worden in Zwammerdam,.
Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder en Meije
worden herdenkingsplaquette en
informatieborden geplaatst. In Meije komt er
een kano-overstapplaats.

Vestingsteden
aan de Lek:
Groenplan
Nieuwpoort
(gem.
Molenwaard)
-

Op weg naar 2022

Inundatiesluis Nieuwpoort
(gem. Molenwaard)

Schoonhoven en Nieuwpoort zijn als
vestingsteden aan de Lek elkaars contramal.
Het Groenplan Nieuwpoort houdt in dat de
huidige beplanting op de stadswallen
Nieuwpoort op den duur wordt vervangen
door historisch verantwoorde beplanting.
Tussen Nieuwpoort en Schoonhoven ligt een
schitterend uiterwaardengebied met hoge
natuurwaarden; in samenwerking met
Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan het
vergroten van de visuele relatie tussen
Schoonhoven en Nieuwpoort.
In 2022 is het 350 jaar geleden dat de Oude
Hollandse Waterlinie werd gesticht. Conform
de aanbevelingen van het Visierapport van
prov. ZHolland worden voorbereidingen
getroffen voor een Nationale herdenking.

2016

De inundatiesluis onder het stadhuis van
Nieuwpoort was van groot strategisch belang.
Naar de sluis wordt een bouwkundig
onderzoek ingesteld. Ook wordt er illuminatie
aangebracht.

2016

20152022

Recreatieve
projecten
Nieuwkoop
(gem.
Nieuwkoop)

Wandelpad Hemkade
(gem. Krimpenerwaard)

Retourtje Vlist
(gem.
Krimpenerwaard)

Het geheim van de Prins

Delen van Nieuwkoop werden in het
Rampjaar geïnundeerd; daarbij speelde de
sluis van Woerdense Verlaat een
belangrijke rol. Nieuwkoop heeft dus een
waterlinieverleden.
Daarom worden in Nieuwkoop enkele
recreatieve vaarroutes gerealiseerd, met
o.a. een aanlegsteiger en vijf
routeborden. Verder worden enkele
fietsroutes en wandelroutes voorzien van
wandelborden en 2 oplaadpunten. Ook
komt er een informatiebord ter hoogte
van Post Woerdense Verlaat
De Hemkade is een eeuwenoude keerkade die
de Franse Kade verbindt met de Lekdijk. Het
project houdt in dat over of langs deze kade
een wandelroute wordt aangelegd.

Het project Retourtje Vlist behelst de
ontwikkeling van een recreatieve
vaarroute over de Vlist; verder de
realisatie van een aanlegplaats kano’s en
start- en rustpunten.

Het geheim van de Prins is een roulerende
expositie over leven en werk van stadhouder
en prins willem III. De grondlegger van de
Oude Hollandse Waterlinie, maar ook koning
van Engeland. In tien informatiepanelen, een
beeld en enkele replica’s wordt een beeld
gegeven van de Prins en zijn tijd. De expositie
circuleert o.a. in bibliotheken.

20152016

2016

2016

20142015

Cultureel
Festival De
Prinsenmaand

Elk jaar wordt het cultureel festival De
Prinsenmaand in de vestingsteden
georganiseerd met concerten, opera- en
theatervoorstellingen, excursies en exposities.
Verder worden in enkele vestingsteden
festivals gehouden met o.a. het Leger langs de
linie en de Trompetter van de Prins.

2014-

De
Zouweboezem,
een vergeten
slagveld (gem.
Zederik en
Lopik)

Het project Zouweboezem betreft de
buitendijkse boezem aan de Zouwedijk. In
1672 werd hier hard gevochten; zes molens
werden door de Fransen in brand gestoken
Door een route met infopanelen en
pcinickplaatsen wordt deze geschiedenis weer
levend gemaakt. De route voert via het
voetveertje naar Jaarsveld (gem. Lopik) waar
de Fransen ook huishielden. De SGH wil ook
de site (met o.a. oud gemaal en
dijkmetershuis met peilschaal) behouden.

2015-

2005

2016

