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Gouda
In 2017 en 2018 is het project Gouda Vestingstad uitgevoerd in samenwerking met Struinen en Vorsen
en Historisch Platform Gouda.
Dit project bestond uit een historische component o.a.
 onderzoek in Goudse bronnen over het Rampjaar
 een historisch verslag
 een artikelenreeks in de Tidinghe
 een lezing van W.Troost over Gouda 1672
en een aantal publieksactiviteiten zoals
 presentatie Waterlinie Audiotours,
 Waterliniedag for kids in Gouda
 Waterlinie Storytellingbijeenkomst.
 concert in Gasthuiskapel in kader Waterliniefestival
 expositie en historische modeshow in Garenspinnerij
 Waterliniewandeling in samenwerking met Gouds Gidsen Gilde
 deelname aan Zotte Zaterdag met historische modeshow in Agnietenkapel
Deze aanpak - het beleefbaar maken van de rol die Gouda in de Oude Hollandse Waterlinie heeft
gespeeld tijdens het Rampjaar 1672) - door historisch onderzoek en publieksactiviteiten, spreekt de
Gouwenaren aan.
Dit effect wordt versterkt doordat ook wordt ingespeeld op de lokale context zoals de viering van Gouda
in 2022 in het kader van 750 jaar Stadsrechten. Op deze manier wordt het voor veel organisaties
aantrekkelijk om aan te haken, wat we dan ook zien gebeuren door vertegenwoordiging van de
organisaties in de projectgroep Gouda Waterliniestad (Sint Jan, Cultuurhuis Garenspinnerij, Brede School,
Museum Gouda, gemeente Gouda, HPG, Ons Toen e.o.) en de vele Goudse fondsen.
Daarom wil de Stichting dit project in de periode 2019-2020 voortzetten met als doel:
1. Gouda als vestingstad nader op de kaart zetten door historisch onderzoek en publieksactiviteiten

2. Gouda als toegangspoort tot de Oude Hollandse Waterlinie ontwikkelen (recreanten)
Het Historisch Platform Gouda heeft aangegeven geen penvoerder meer te willen zijn, maar wel als
partner betrokken te willen blijven bij dit project. Verder zal Struinen & Vorsen zich richten op het
tweede onderdeel: Gouda als toegangspoort tot de OHW.
De taakverdeling wordt alsvolgt:

Doel

Strategisch doel:
Gouda heeft in het Rampjaar een belangrijke rol gespeeld als achterwacht van de Oude Hollandse
Waterlinie (o.a. inundatie, garnizoen, rantsoenering, hospitaal enz.). Diverse gebouwen maar ook
gebeurtenissen en artefacten als sluizen, bruggen, vestingwallen herinneren aan deze rol. ‘Gouda
Vestingstad, fase 2’ onderzoekt deze rol van Gouda in het Rampjaar nog meer om die daarmee bekender
bij een divers publiek te maken. Dit is de kern: Gouda vestingstad bij breder publiek bekend maken
Daarnaast geeft het project nadere invulling aan de gastheerrol die Gouda vervult als toegangspoort tot
de Oude Hollandse Waterlinie.
Beschermen: meer aandacht te vestigen op de gebouwen en artefacten van Gouda Vestingstad worden
deze gebouwen en artefacten beter beschermd.
Beleven: Door zowel het verhaal van Gouda Vestingstad binnen de stadsmuren als buiten de stadsmuren
te vertellen en daaraan blijvende linieproducten te koppelen zoals tours, arrangementen en routes wordt
het verhaal van Gouda tijdens het Rampjaar letterlijk belicht en beleefbaar gemaakt.
Benutten: de deelprojecten maken duidelijk wat er nodig is om de waterlinie in werking te stellen en
welke linie-onderdelen daarbij horen.
Operationeel doel:
- Beschermd als monument en geborgd in de ruimtelijke ordening
- Object(en) gerestaureerd
- Zichtbaarheid vergroot: dit project vergroot de zichtbaarheid van linie-elementen binnen en buiten
Gouda.
- Toeristisch-recreatief attractiepunt: worden de vertrekpunten voor waterliniebelevingsactiviteiten en
gekoppeld aan de linie-elementengeschiedenis in en rondom Gouda. De publieksactiviteiten versterken
de toeristische aantrekkingskracht van Gouda als vestingstad en als poort tot de Oude Hollandse
Waterlinie.
- Bekendheid vergroot: bekendheid van de Oude Hollandse Waterlinie wordt vergroot, doordat de
bijdrage van Gouda en de omliggende inundatiegebieden duidelijk wordt.
- Bereikbaarheid vergroot: linieproducten binnen Gouda worden verbonden aan de overkoepelende
audiotour en linieroutes buiten Gouda sluiten aan op het recreatieve netwerk.
- Objecten verbonden: door het project wordt niet alleen de samenhang tussen de linie-elementen en
vestingsteden versterkt maar ook tussen de afzonderlijke objecten in Gouda.
- Herbestemming gestimuleerd, bewustwording linie-ondernemer en bewoners van (recreatieve) waarde
van erfgoed, meer draagvlak voor behoud
- Anderszins: door innovatieve vormen wordt getracht een nieuw publiek te trekken

Resultaat
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Onderzoek toont aan de rol van de Gouda ten tijde van de Oude Hollandse Waterlinie 1672/1673, een
groter publiek maakt kennis met de Oude Hollandse Waterlinie en het verhaal van Gouda, achter de
Linie.
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Geografisch: de vestingwerken van Gouda zullen prominent en herkenbaar in beeld worden gebracht.
Het verhaal van de Erfgoedlijn OHW komt in al zijn facetten komt aan bod: de vestingsteden, de
waterlinie, het Rampjaar, de rol van Willem III, enz.
Erfgoedlijn; diverse beleidstukken, zoals de geactualiseerde Gebiedsvisie 2022, De Actualisatie
Gebiedsvisie (2018) het Meerjaren Investeringsprogramma, Panorama Prins Willem III en Vestingsteden
in het vizier.
Facilitator en co-financiering projectorganisatie
Initiatiefnemer: Stichting Oude Hollandse Waterlinie
Directeur: Drs. B.R. Feis
Partners (incl. bijdrage aan uitvoering project):
 HPG en partners die bij Historisch Platform Gouda aangesloten zijn
 Stichting Oude Hollandse Waterlinie
 Bruisend Gouda
 Linie-ondernemers/-organisaties
 VVV Gouda
 Partners Erfgoedtafel
2018: voorbereiding project
januari 2019: formulering opdracht
voorjaar 2019: project
najaar 2020: rapportage en presentatie
Over het project en de activiteiten wordt op allerlei wijzen en met eigentijdse middelen
gecommuniceerd, o.a. via de website www.oudehollandsewaterlinie.nl en diverse sociale media. Het
project lift bovendien mee met courante communicatiemiddelen in het Groene Hart, zoals
toeristische/recreatieve bladen, de wekelijkse digitale nieuwsbrief De Groene Flits en UNIEk, het
magazine van de Stichting OHW.
De onderzoeken worden in 2018 uitgevoerd en gepresenteerd, zodat we in 2020 met concrete
beleidsaanbevelingen aan de slag kunnen.

Gebrek aan medewerking lokale organisaties (vanwege eigen programmering)
Geen financiering van de provincie.
onvoldoende cofinanciering lokale instellingen

