
 
 
Woerden, 25-9-2018, 

 
UITNODIGING SYMPOSIUM  
STERKE VESTINGSTEDEN, EEN STERK MERK 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het jaarlijks  symposium over de Oude Hollandse Waterlinie op 
vrijdagochtend 2 november in het Arsenaal, Buitenhaven 11, 2965 AD Nieuwpoort.  
Gastheer is de gemeente Molenwaard. 
 
De Stichting Oude Hollandse Waterlinie is nu als zelfstandige organisatie een jaar aan het werk  
om het unieke 17-eeuwse militair-strategisch landschap en de daarbij behorende vestingsteden bij 
een breed publiek onder de aandacht te brengen. 
We blikken terug, maar hebben het uiteraard ook over de toekomst. De zaal kan meepraten over 
vragen als:  ligt de stichting op de goede koers, waar dient de komende tijd op gefocust  te worden. 
Hoe kunnen we optimaal, liniebreed gedragen en in nauwe samenwerking met alle betrokken 
partijen aan het behoud en ontwikkeling van de waterlinie blijven werken? 
  
Gespreksleider is Sjoerd Veerman. 
 

Programma 
 
9.30 – 10.00   Ontvangst/Inloop met koffie of thee in  het prachtige Stadhuis van Nieuwpoort. 

10.00               Aanvang programma in het Arsenaal 

 Opening en welkomstwoord door Dirk van der Borg, 
burgemeester  van de gemeente Molenwaard 

 Terug- en vooruitblik  met de waarnemend voorzitter van de 
Stichting OHW, Jaap Verkroost 

 Ir. Catherine Visser van DaF Architecten schreefvoor de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht  de Actualisatie 
gebiedsvisie van de OHW. Zij stelt aan de orde hoe 
cultuurhistorie kan en  dient te worden meegenomen  in 
ontwikkelingsplannen binnen het OHW-inundatiegebied 

11.00         Pauze 

 



 

 

11.20         Vervolg programma 

 Bidbook Jubileumjaar  2022: hoe staat het met de 
plannen en uitvoering? Margot Stolk, secretaris van de 
Stichting brengt ons op de hoogte 

 De ‘Oude Hollandse Waterlinie Award’(werktitel) 
Jaarlijks wil de St. OHW een ‘award’ gaan toekennen 
aan een goed uitgevoerd initiatief dat bijdraagt aan de 
bekendheid en het behoud van de linie.  Wat is een 
passende naam voor de ‘award’? Wat (of wie?) kan 
worden genomineerd en zijn er wellicht al ideeën over 
nominaties voor 2019? De zaal kan  over  de criteria 
meepraten. 
Twee ‘best practise’  voorbeelden worden naar voren gehaald.  

 Prijsuitreiking winnaar fotowedstrijd Watererfgoed                                                                            

Onder het thema  ‘watererfgoed’ vielen objecten zowel van de Oude Hollandse Waterlinie 

als van de waterhuishouding in het algemeen.  De afgelopen maanden zijn heel veel  mooie 

foto’s bij de jury  binnengekomen. De winnaar krijgt vandaag de prijs uitgereikt. 

12.20      Afsluiting door burgemeester Dirk van der Borg 

 

 

 
Graag horen wij van u of u: 
 

 op het symposium aanwezig kunt zijn  

 zo ja of u gebruik wilt maken van de lunch  

 deel neemt aan de vestingwandeling 

U kunt zich aanmelden via contact@ohwl.nl  waarna u programma en alle praktische informatie 
gemailed krijgt. Vermeld u dan uw: voor- en achternaam ,functie, woonplaats, en tel.nr. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stichting Oude Hollandse Waterlinie                                                                                                    
Bernt Feis, directeur 

 

Op www.oudehollandsewaterlinie.nl   vindt u meer informatie over de sprekers en opzet 
van de ochtend 

  

Na afloop van het symposium staat een lichte buffetlunch klaar. Daarna bestaat de mogelijkheid 
deel te nemen aan een vestingwandeling onder de deskundige leiding van de historische kring 
Nieuwpoort. 
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