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STICHTING OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

Bruisend!
In 1672 werden de sluizen opengezet voor het bruisende water om de Franse troepen tegen te houden. In 2022 bestaat deze Oude 
Hollandse Waterlinie 350 jaar: aanleiding voor een bruisend feest! Daarom is gekozen voor de titel bruisend voor de nieuwsbrief 
van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.
In deze nieuwsbrief vindt u een weergave van de actualiteiten en activiteiten rondom de Oude Hollandse Waterlinie. Ook houden 
wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de stichting. Wij wensen u veel leesplezier!

Brainstormen met waterliefhebbers
Op donderdag 29 november om 12.30 uur wordt er in het historische 
stadhuis van Weesp een bijeenkomst georganiseerd met als doel:  nautische 
betrokkenen te motiveren om actief deel te nemen aan het herdenkingsjaar 
2022. Dit wil de Stichting bereiken door middel van een evenement, waarbij 
Michiel de Ruyter als sleutelfiguur fungeert. Uitgenodigd zijn onder meer: 
maritieme musea, historische verenigingen en andere belangstellenden. 
Bent u geïnteresseerd en wilt u mee denken over de invulling van dit 
evenement?
Meld u aan via: contact@ohwl.nl 

Kersverse Stichting houdt Kerstborrel 
De Stichting Oude Hollandse Waterlinie vierde onlangs zijn eerste 
verjaardag. 
Op 14 december om 15.30 tot ca. 17.00 heffen wij het glas in de foyer van 
Het Klooster te Woerden.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er teruggekeken op onze activiteiten in het 
afgelopen jaar. 
Ook wordt er aandacht besteed aan de toekomstplannen in de aanloop naar 
het Jubileumjaar 2022.  Borrelt u gezellig met ons mee? Meld u aan via: 
contact@ohwl.nl

Lezing over het Rampjaar in Gouda
Vandaag (maandag 26 november) om 20.00 uur begint de jaarlijkse 
donateursavond van de Stichting Vrienden van de Goudse Hout. Directeur 
Bernt Feis van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie zal daar een lezing 
verzorgen over het Rampjaar 1672. Daarin zal hij speciaal aandacht 
besteden aan de gevolgen van het Rampjaar voor Gouda en omstreken. Wilt 
u ook meer te weten komen over het Rampjaar? U bent van harte welkom 
de lezing bij te wonen op locatie Kale Jonkerpad 5 in Gouda.

mailto:contact@ohwl.nl
mailto:contact@ohwl.nl


De veldtocht van Lodewijk XIV

Op vrijdag 2 november is in Naarden de bijeenkomst ‘Meeting The Dutch 
War’ gehouden.
Tijden de bijeenkomst stond de Hollandse Oorlog in het jaar 1672 centraal. 
Het plan is om in 2022-2023 een roulerende, internationaal reizende 
expositie over de veldtocht van Lodewijk XIV in het Rampjaar, op te zetten. 
De dag werd ingeleid door Luc Panhuysen, waarna diverse musea uit 
onder meer Parijs en Wesel hun toelichting gaven op de plannen voor de 
rondreizende expositie.
Bent of kent u partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze expositie 
neem dan contact op met: contact@ohwl.nl

De bieb onder water dobbert nog een jaartje door 

Afgelopen jaar was de expositie al in Zuid-Holland te bewonderen, maar nu 
gaat de expositie ook naar Utrecht dankzij een bijdrage van de provincie. In 
2019 is ‘De Bieb Onder Water’ daar te vinden in diverse bibliotheken. Data 
en locatie volgen. 
De Bieb onder water is een rondreizende expositie over het Rampjaar 1672.
De tentoonstelling neemt je mee naar de tijd dat de Franse Zonnekoning 
Lodewijk XIV het land binnenviel met zijn aanzienlijke leger. Met het gebruik 
van een sprekend schilderij  en een minecraft workshop wordt duidelijk, hoe 
en door welk wapen de Hollanders zich staande hebben weten te houden.  
Bent u nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie, neem een kijkje op: 
De Bieb Onder Water.

De waterlinie in een klik
Eindelijk werd dan op 2 november tijdens het Symposium in Nieuwpoort de 
winnaar voor de fotowedstrijd bekend gemaakt. Watererfgoed scoort hoog 
bij fotografen, want de jury moest kiezen uit meer dan 100 inzendingen. Met 
een prachtige foto binnen het thema ‘watererfgoed’ werd Tanja Hensing-
Molendijk welverdiend eerste.  De foto is genomen bij de Hooge Boezem 
in Haastrecht. Ben jij net buiten de prijzen gevallen of was je te laat met 
het insturen, niet getreurd! In 2019 organiseert de Stichting opnieuw een 
fotowedstrijd en misschien ben jij dan wel de gelukkige winnaar. Voor meer 
informatie over de fotowedstrijd Watererfgoed neem een kijkje op: Oude 
Hollandse Waterlinie.

mailto:contact@ohwl.nl
https://debiebonderwater.com/
https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/winnaars-fotowedstrijd-watererfgoed/
https://www.oudehollandsewaterlinie.nl/winnaars-fotowedstrijd-watererfgoed/


Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden
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Wint u in 2019 de waterlinieprijs?

In het Arsenaal in Nieuwpoort vierde de stichting Oude Hollandse Waterlinie op 2 november zijn eerste verjaardag. 
Het symposium ging over Sterke Vestingsteden. Nadat burgemeester Dirk van der Borg de bijeenkomst had geopend, 
ging de dag van start met een terugblik op afgelopen jaar. Secretaris Margot Stolk lichtte het Bidbook voor het 
Jubileumjaar 2022 toe. En Catherine Visser deelde als onderzoeker haar visie op de planologische inrichting van 
het waterliniegebied.  Verder werd besloten dat de Stichting een jaarlijkse waterlinie award gaat instellen voor het 
initiatief dat het beste bijdraagt aan het behoud van de waterlinie. Voor meer informatie neem een kijkje op de 
website: Oude Hollandse Waterlinie.
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