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Activiteitenplan 2019 met als thema Vestingsteden van goud
Met het Activiteitenplan Waterliniefestival wil de SOHW aansluiten bij de thema’s van komend jaar,
t.w.


De opmaat naar het Jubileumjaar 2022



Het NBTC-thema The Dutch Golden Age



het thema van Open Monumentendag 2019: Plekken van Plezier

Themakeuze 2019
Hoe kunnen deze drie thema’s (Jubileum waterlinie, Gouden Eeuw en Plekken van plezier) op een
zinvolle manier met elkaar worden verbonden? De SOHW kiest ervoor om in 2019 een aantal
activiteiten te organiseren waarbij de vestingsteden van de Waterlinie centraal staan, bij voorkeur de
gebouwen en locaties uit de Gouden Eeuw. Kortgezegd: Vestingsteden in de Gouden Eeuw,
“vestingsteden van goud”. Leading daarbij wordt de verhaallijn van De Gouden Eeuw van de NBTC
(bijlage).
Vestingsteden van goud wordt dus de rode draad en het streven is om die locaties uit de Gouden
Eeuw die belangrijk waren voor de Waterlinie in het zonnetje te zetten.

Formule en doel/leefstijlgroepen
Het Waterliniefestival is een jaarlijks terugkerend festival, met doorlopende activiteiten en het
hoogtepunt in september/oktober: festivalmaand en Maand van de Geschiedenis
Het programma bevat culturele, recreatieve, educatieve en informatieve activiteiten om de
zichtbaarheid en beleving van de OHW bij inwoners en bezoekers te vergroten in de opmaat naar de
het jubileumjaar 2022, als de Waterlinie 350 jaar bestaat.
Bij de activiteiten wordt ervan uitgegaan dat zij een innovatief, interactief en educatief karakter
hebben, gericht zijn op beleving, fysiek zichtbaar zijn en dat ze zijn afgestemd op een breed
publieksbereik van jong tot oud.
Doelgroep
Leeftijd 6-12 jaar
Leeftijd 12-24 jaar
Leeftijd 25 – 50 jaar
Leeftijd 50+

Activiteit
Waterlinie for kids (educatie)
Muziek, zang, dance en rap
Meerdaagse waterliniewandeling, storytelling, muziek en zang, fotowedstrijd ,
kunstexpositie op locatie
Meerdaagse waterliniewandeling, storytelling, muziek en zang, fotowedstrijd ,
kunstexpositie op locatie, klassieke concerten, symposium vestingsteden

Activiteitenprogramma Vestingsteden van goud
Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten, zoals:
 Voorjaar: Waterlinie meerdaagse langs de
vestingsteden
In het voorjaar, haakt aan bij Fortenmaand en bij de
recreatiemogelijkheden via horecarecreatieondernemers langs de route. Ambitie is dit
wandelevenement in 4 jaar tijd te laten groeien tot een
niet meer weg te denken lange afstandswandeling op
de Nederlandse wandelkalender.
 Hele jaar: Wandelarrangementen met als thema Vestingsteden van Goud
In de vestingsteden worden waterliniewandelingen van ca 4 km georganiseerd met als thema
Vestingsteden van Goud. De nadruk ligt niet alleen op de vestingwerken maar ook op de gebouwen
uit de Gouden Eeuw.
 September: Deelname aan culturele events
Kunstbeleving op locatie in vestingsteden en deelname aan culturele manifestaties, bijv.

Kunstpark/Akoustival in Woerden, in samenwerking met regionale kunstkringen.
 September: Jaarlijkse Waterliniemaand met
muziek, theater en dans
De waterliniemaand bevat twee onderdelen:
- Prinsenconcerten met muziek uit de Gouden Eeuw in een
aantal gebouwen uit de Gouden Eeuw
- de Party van de Prins: een carrousel programma met
theater, muziel, dance en rap in de vestingsteden
 Hele jaar: Fotowedstrijd met als thema
Vestingsteden van goud
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Wat is iconisch waterbeheer? Wie maakt de mooiste /
meest bijzondere foto van bijv. molen, gemaal, polder. Als selfie, met een drone, een analoge
camera, enz.
 Oktober/november: Symposium van de Vestingsteden met thema: Het Rampjaar: keerpunt
in de Gouden Eeuw?
Door de Oude Hollandse Waterlinie won Nederland in 1672-1673 de Hollandse Oorlog; de Franse
aanval werd afgeslagen. Maar wat waren de politieke, sociale en economische gevolgen van het
Rampjaar? Was het Rampjaar het keerpunt in de Gouden Eeuw?
 Hele jaar: Educatieprogramma’s zoals Waterlinie for
kids en Bieb onder Water
In 2019 voert de SOHW enkele educatieprogramma’s uit, zoals
Waterlinie for kids (Belevingsdagen en Scholenprogramma in
samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland) en Bieb onder
water (rondreizende expositie in bibliotheken in samenwerking
met prov.Utrecht)

Samenwerking
De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met
 overheden: provincie Zuid-Holland en Utrecht, de waterschappen (zoals AGV, HDSR, Rijnland,
Rivierenland en Schieland-Krimpenerwaard) en de bij de SOHW aangesloten gemeenten
 culturele aanbieders en instellingen in de vestingsteden, ondernemers en betrokken OHW
partners zoals bijvoorbeeld Stichting Liniebreed Ondernemen, Struinen en Vorsen, city- en
gebiedsmarketingorganisaties, Probiblio, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Landschap Erfgoed
Utrecht, Natuurmonumenten, enz.
 historische verenigingen, OMD-comités en lokale culturele organisaties

Aansluiting bij bestaande evenementen
Het programma wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten:
 Woudrichem
 Gorinchem
 Vijfheerenlanden (Vianen)
 Molenlanden (Nieuwpoort)
 Krimpenerwaard (Schoonhoven of Haastrecht)
 Oudewater








Montfoort
Woerden
Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven)
Gouda
De Ronde Venen
Nieuwkoop

Bij de invulling van het programma zal zoveel mogelijk
aangesloten worden bij reeds bestaande activiteiten in de
vestingsteden zoals bijvoorbeeld het Nazomerfestival in
Schoonhoven, Nieuwpoort vestingstad, Havendagen in
Oudewater, Zotte Zaterdag in Gouda, kindervakantieweken
en bij de vaste jaarmomenten zoals de Nationale
Museumweek, Open Monumentendag, Week van ons
Water en de Maand c.q. Nacht van de Geschiedenis.

