
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SHHV 50 jaar!! 
 

  Woerden, juni 2007 
 

ZOMER-EXCURSIE langs de OUDE HOLLANDSE WATERLINIE 
 

Door de eeuwen heen heeft het landschap een belangrijke rol gespeeld bij de 
beveiliging van het Hollandse grondgebied tegen aanvallen van buitenaf. 
Aanvankelijk was de bouw van een eenvoudige versterking al voldoende om het 
achterliggende gebied voor vijanden te vrijwaren. Toen door de uitdroging van de 
bodem de natuurlijke barrières langzaam maar zeker uit het landschap 
verdwenen, moesten er verdedigingslinies worden aangelegd. Hierbij werd het 
water als verdedigingsmiddel benut. Zo ontstonden de waterlinies. Door de hechte 
samenwerking tussen de militaire organisatie en de civiele instanties die waren 
belast met de waterstaat, werd het inunderen in Holland tot een kunst verheven. In 
sommige delen van ons land hebben deze specifieke verdedigingslinies het 
karakter van het landschap sterk bepaald. Wie er oog voor heeft, kan de sporen 
daarvan duidelijk herkennen. 
 

De Oude Hollandse Waterlinie is uniek in de wereld. Het is de oudste verdediging 
waarbij het niet om de aparte vestingwerken gaat, maar waarbij de samenhang de 
verdedigingslinie vormt. De Oude Hollandse Waterlinie heeft bijgedragen aan de 
staatsvorming, omdat voor een groot, blijvend verdedigingswerk veel macht en 

geld was vereist. Het is een militair-strategisch kunstwerk, want er was een groot gebied dat in samenhang moest 
worden verdedigd én het was technisch zeer vernuftig, omdat zowel de bouw als het onderhoud van de 
samenhangende elementen een sterke organisatie en veel inzicht vereisten. 
 

Vaak is de strijd met het water als hulpmiddel ook een strijd tegen de lokale bewoners geweest, die hun bezittingen 
zagen verdwijnen. Het grotere belang werd door hen niet als prioriteit gezien.. 
 

De Oude Hollandse Waterlinie, ontstaan aan het eind van de 17e eeuw, loopt van de Biesbosch via Gorinchem, 
Schoonhoven, Wierickeschans, Woerdense Verlaat naar Naarden en Muiden. Ter gelegenheid van ons 
jubileumjaar hebben wij een bijzondere excursie georganiseerd: we trekken door het gebied van de waterlinie en 
bezoeken enkele interessante plaatsen. 
 

Het bestuur nodigt u daarom van harte uit voor onze 
 

 
 
 
 
 

Aan de ommezijde treft u het programma en het inschrijfformulier aan. 
 
 

U kunt zich aanmelden door  
�� De aanmeldingsstrook te sturen naar de penningmeester SHHV, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen én 
�� de kosten à € 40,00 over te maken op postgiro 330797 tnv penningmeester SHHV te Woerden. 
 (Deze prijs is exclusief de toegang tot het Muiderslot) 
 

 
De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit 
van de bus krijgen alleen diegenen bericht die niet mee kunnen. 
 

Let op! De toegang tot het Muiderslot is niet bij de prijs van deze excursie inbegrepen. Houders van een 
museumjaarkaart hebben gratis toegang, anderen betalen € 8,50, maar u kunt ook kiezen voor alleen de  
rondleiding door de binnenstad van Muiden, die wel bij de prijs is inbegrepen. 
 

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur en de jubileumcommissie, 
 
 
Lex Albers 

STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 
werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
 Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
 
secretariaat:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info 
 
postbank: 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden 
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Programma: 
 
o 08.00 Vertrek vanaf het station Woerden (Noordzijde). 

(bus van Van Rooijen).  
 
o 09.00 Aankomst in Gorinchem. 

Inleiding in de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie. 
(Koffie en gebak) 

 
o 10.15 Rondleiding door de binnenstad van Gorinchem. 

(onder begeleiding van stadsgidsen) 
 
o 11.15 Vertrek bus naar Wierickeschans (nabij Bodegraven). 

We rijden over provinciale wegen, door het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. 
 

o 12.45 Lunch en gelegenheid tot rondwandeling op Wierickeschans. 
 

 
 
o 13.45 Vertrek bus naar Muiden. 

We rijden over provinciale wegen, door het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. 
 
o 15.15 Rondleidingen in Muiderslot en/of  Muiden. 

Toegang tot het Muiderslot kost €8,50, maar is gratis voor houders van een Museumjaarkaart. 
Deze toegang is niet bij de prijs van de excursie inbegrepen. 
(rondleidingen onder begeleiding van gidsen) 

 
o 17.15 Consumptie op een terrasje in Muiden. 
 
o 17.45 Vertrek bus uit Muiden. 
 
o 18.30 Terug in Woerden bij het station. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderstaande strook invullen en opsturen naar penningmeester SHHV, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen of 
onderstaande gegevens overnemen en uw aanmelding mailen aan administratieshhv@planet.nl. 
 

Ondergetekende………………………………………………………………………………………….…, lid van de SHHV, 

adres……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

postcode………………. te …………………………………, tel.nr….……….……..…, e-mail …….…….……………… 

wil deelnemen aan de excursie langs de Oude Hollandse Waterlinie op zaterdag 25 augustus 2007 met .………….. 

perso(o)n(en) en heeft …..…x € 40,00 overgemaakt op postgiro 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden. 

Handtekening: 

 
 
……………………………………. 
 
Enkele afbeeldingen zijn, met dank, overgenomen uit “Vestingsteden onder vuur, wandelen lang de Oude Hollandse Waterlinie” 
van Lenny Feis en Harm Hoogendoorn (uitg. Stichting Groene Hart, 2007). Dit boek is voor  € 8,95 verkrijgbaar in de 
boekhandel. 


