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HET IS ZOVER.
Nadat visionaire partners jaren geleden op eigen
initiatief al aan de Zuiderwaterlinie begonnen te
werken, heeft de alliantie Zuiderwaterlinie nu echt
vorm gekregen. Partijen langs de linie hebben elkaar
gevonden in hun ambitie, er is een stuurgroep en een
programmateam actief, er ligt een programma en de
eerste producten worden al opgeleverd. De linie staat
bij alle partners (zie hierna) nadrukkelijk op de agenda
en er ontstaan steeds meer initiatieven in het veld. Het
commitment en de energie over de hele linie zijn groot.
Door alle recente activiteiten krijgt de Zuiderwaterlinie
meer persaandacht dan ooit en de bekendheid is vele
malen groter dan een paar jaar geleden. Kortom: de
jarenlange roep om verbinding heeft gehoor gekregen.
Die verbinding maakt lokale initiatieven sterker. En
die dragen op hun beurt bij aan de kracht van de
Zuiderwaterlinie als geheel.
In deze notitie lichten wij de recente ontwikkelingen
en plannen voor de Zuiderwaterlinie (de Linieplanner)
toe. Daarmee kunnen partners hun deelname verder
onderbouwen.
beeld: Bromsluis te Heusden
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Na de eerste conferentie met
beoogde partners op 27 mei
2016 in Bergen op Zoom,
is de samenwerking rond
de Zuiderwaterlinie in een
stroomversnelling geraakt.
Hier is de inspiratieatlas
gepresenteerd die met veel
enthousiasme werd ontvangen.
Deze atlas is in bezit van
alle partners en is tevens te
downloaden op
www.zuiderwaterlinie.nl.
Op het vervolgcongres in
Vught, vier maanden later,
ondertekenden 25 partners
de intentieovereenkomst
Zuiderwaterlinie (zie bijlage).
Het gaat om alle gemeenten
langs de linie, waterschappen,
provincie en provinciale
uitvoeringsorganisaties,
Staatsbosbeheer, Brabants
Landschap, ANWB en de
Nederlandse Vereniging van
Vestingsteden. Zij tekenden
voor de ambitie om de
Zuiderwaterlinie samen op de
kaart te zetten, nationaal én
internationaal.

INLEIDING

De eerste
stappen naar
een duurzame
samenwerking

Het programma:
de Linieplanner

BRAINSTORM LEIDT TOT
LINIEPLANNER
Op beide conferenties en bij
werkbezoeken in het veld
zijn vele ideeën geopperd
om de Zuiderwaterlinie als
samenhangend geheel te
ontwikkelen. Daaruit is een
aantal projecten gedestilleerd
die samen het programma
vormen voor de jaren 2017 2019: de Linieplanner. Belangrijk:
dit programma richt zich op
het overkoepelende geheel. De
stuurgroep Zuiderwaterlinie
heeft het programma met
instemming begroet.

“Ons erfgoed vertelt de verhalen van
Brabant. In de Zuiderwaterlinie zitten
veel prachtige verhalen over ons
verleden verborgen.”
— Henri Swinkels,
gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Tussen 2017 en 2027 groeit de Zuiderwaterlinie uit van een historisch verhaal dat nu nog maar
weinig mensen kennen, tot een cultuurtoeristische bestemming van formaat. Elf levendige
vestingsteden en hun ommelanden worden verbonden door dit unieke verhaal. Met routes,
museale presentaties, iconische bezienswaardigheden, arrangementen en evenementen bij of in
de vestingrelicten. De Zuiderwaterlinie verwelkomt een breed publiek uit binnen- en buitenland.
Maar dat niet alleen: zij inspireert beleidsmakers, ontwerpers, ondernemers en vele anderen tot
verregaande gebiedsontwikkeling met bijvoorbeeld specifieke linie-natuur, bereikbaarheid over
water en verbinding met regionale thema’s.
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KRACHT
VAN DE
ZUIDERWATERLINIE

OUDSTE, LANGSTE EN MEEST BENUTTE
WATERLINIE VAN NEDERLAND
Nederlandse waterlinies zijn uniek in de wereld.
Nergens anders kon men op zo’n grote schaal
stukken land gecontroleerd onder water zetten
wanneer een vijandelijke inval dreigde. Het
water stond niet te laag omdat men er anders
doorheen kon waden, niet te hoog omdat het
anders bevaarbaar zou zijn.
Van deze waterlinies is de Zuiderwaterlinie de
oudste, langste en meest benutte. De linie loopt
dwars door Brabant en verbindt elf Brabantse
vestingsteden en hun ommelanden met elkaar,
in totaal vijftien Brabantse gemeenten. Naast
de vestingsteden vind je er forten, schansen,
ravelijnen, vestingrelicten, liniedijken, sluizen,
inundatievlaktes. Het gaat - in erfgoedtermen
- om een omvangrijk en onderscheidend
ensemble, waarin 450 jaar geschiedenis
samenkomt.
De Zuiderwaterlinie markeert ook een culturele
grens en ontmoetingspunt. Tussen noord
en zuid, zand en klei, protestant en roomskatholiek, tussen de harde en de zachte g,
‘patat’ zeggen en een ‘frietje’ bestellen. Zij is dus
een belangrijke identiteitsdrager voor Brabant.

HERKENNING EN TROTS
Vrijwel iedereen die het verhaal van de Zuiderwaterlinie voor het eerst hoort, is direct
gefascineerd, zeker in Brabant. Mensen hebben het gevoel dat ze een verborgen schat ontdekken:
“dit wist ik niet, hoe herkenbaar en boeiend is dit!” We merken ook dat Brabanders het verhaal al
snel adopteren: “dit is van ons”. Het leidt tot herkenning en trots.
beeld: Kroonwerk Coehoorn (onderdeel vesting Grave) te Heumen (Gld.)
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Meer dan
een verhaal

De Zuiderwaterlinie is behalve
een cultuurhistorisch verhaal
vooral een karakteristiek
gebied waar al veel te beleven
valt. Er ligt een rijk aanbod
in de vestingsteden en hun
ommeland: monumenten,
musea, vestingrelicten, natuur,
attracties, evenementen en ander
activiteitenaanbod, inclusief
een toeristische infrastructuur
met verblijfsaccommodaties en
overige horeca. Door dit via het
verhaal van de Zuiderwaterlinie
te verbinden, ontstaat een
geheel dat groter is dan de
som der delen. We hoeven qua
ontwikkeling dus niet bij nul te
beginnen maar vertrekken vanuit
de kracht van het bestaande.

beeld: Dansproductie op Fort De Roovere tijdens eerste Zuiderwaterliniefestival — © ZWF Festival

EFFECTEN VAN RECENTE
SAMENWERKING
We merken de kracht van de
recente samenwerking nu al.
Bijvoorbeeld in het feit dat
de uitwisseling van kennis en
ervaring tussen gemeenten veel
sterker is geworden. Partners
weten elkaar makkelijk te
vinden. Wanneer op meerdere
plaatsen een vergelijkbaar
initiatief ontstaat, zoals
voor een informatiepunt
of bezoekerscentrum
Zuiderwaterlinie, besluit men
al snel om dit gezamenlijk op te
pakken.

“Hier op het fort denken
we in mogelijkheden.
Als je uitgaat van je eigen
kracht, kan je kansen
pakken. Fort Sabina is
een inspiratieplek.”
— Joost van Rijckevoorsel
fortbeheerder Fort Sabina

ENKELE CIJFERS
Er is een grote doelgroep voor (erfgoed)toerisme en korte vakanties:
• 52% EU-burgers bezocht recent minimaal één historische locatie, 27% vindt cultuurhistorie
een belangrijke factor voor bepaling van de vakantiebestemming.
• Korte vakanties in Brabant (de zogenaamde shortbreakmarkt) zijn goed voor ruim € 175
miljoen. Incl. zakelijk toerisme is dat bijna € 340 miljoen.
• Gemiddelde bestedingen bij zgn. shortbreaks zijn: Nederlandse toerist € 113,- buitenlandse
toerist: € 213,-.
De vestingsteden aan de Zuiderwaterlinie ontvangen nu gezamenlijk reeds 4 à 5 miljoen
bezoekers per jaar: een enorm potentieel voor meerdaags (herhalings)bezoek en voor onderlinge
verwijzing.
• Het multiply-effect van investeringen in erfgoed is groot. Voorbeeld ‘s-Hertogenbosch: het
gemeentelijk investeringsplan vestingwerken van € 13,4 miljoen, genereert investeringen
door anderen tot een totaal van € 55,4 miljoen, dat wilt zeggen, factor 3 à 4.

beeld: Fort Sabina te Willemstad

Lokale en
regionale projecten
Waar de Zuiderwaterlinie tot voor kort nog slechts
de aandacht had van een beperkte groep ingewijden,
zijn er inmiddels in alle Brabantse gemeenten
langs de Zuiderwaterlinie initiatieven die de linie
op de kaart zetten. Dat varieert van een complete
visie op het herstel van de vestingwerken en grote
restauratieprojecten tot lokale ondernemers die zich
melden om een aanbod te ontwikkelen. Door de
recente samenwerking rond de Zuiderwaterlinie neemt
het aantal initiatieven steeds verder toe.
Willen we lokale en regionale activiteiten tot een nog
groter succes maken dan is verbinding noodzakelijk.
Immers: één enkel lokaal initiatief reikt meestal niet
ver. De vele, prachtige initiatieven verdienen een groot
podium. Als we de krachten bundelen en waar mogelijk
samen ontwikkelen en afstemmen, ontstaat een sterk
geheel.
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Verbindende
ambitie maakt van
de Zuiderwaterlinie
een Brabants icoon

“De steden langs de Zuiderwaterlinie
zijn stuk voor stuk al pareltjes. Door
samen te werken krijg je een mooie
parelketting”
— Henri Swinkels
gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

beeld: Fort Isabella te Vught

KRACHT ZUIDERWATERLINIE

De Zuiderwaterlinie zal
uitgroeien tot een icoon voor
Brabant door planmatig te
werken aan meer samenhang
in activiteiten, profilering en
organisatie. We doen dat zoals
gezegd vanuit de ambitie om
de Zuiderwaterlinie (inter)
nationaal op de kaart te zetten.
We willen het enorme potentieel
van de Zuiderwaterlinie daartoe
beter benutten. Dat is niet alleen
van belang voor de wereld van
het erfgoed, maar ook voor de
vrijetijdseconomie en min of
meer aanverwante domeinen die
zich bezighouden met landschap,
natuur, stedenbouw. Zo fungeert
de linie als richtinggevend
thema voor een ‘Brabantbreed
landschap van allure’.

Ontwikkelfilosofie

Deze verbindende ambitie staat
uiteraard niet op zichzelf. We
doen dit om een aantrekkelijke
omgeving voor bewoners,
bezoekers en bedrijven te
creëren en nieuwe activiteiten te
genereren.

•

Het geheel is meer dan de som der delen. Het overkoepelende merk versterkt de delen en de delen
laden het geheel.

•

De ambitie is groot, de aanpak is nuchter: eerst
het laaghangende fruit plukken, ervan uitgaande
dat zich hiermee grotere kansen (vliegwieleffect)
aandienen op iets langere termijn.

•

Overheden en semioverheden zetten het geheel
nu in gang met het nadrukkelijke doel dat vervolgens de markt zijn werk zal doen. Daarom wordt
de private sector bij realisatie van de Linieplanner
betrokken.

•

De ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie richt zich
nadrukkelijk niet alleen op de erfgoedsector en erfgoedliefhebbers (zie ook vorige pagina bij ambitie).
Onderstaande figuur illustreert de vele verschillende ontwikkelingsperspectieven die er zijn.

•

We doen het samen, in een partnerschap. We kunnen het programma Zuiderwaterlinie alleen realiseren op basis van gedeeld eigenaarschap.

CULTUREEL
ONTWERPTAAL

INITIATIEVEN VAN DERDEN

GEMEENSCHAPSGEVOEL

IDENTITEIT

VISUELE
AANTREKKELIJKHEID
CREATIVITEIT
& INNOVATIE

Het thema Zuiderwaterlinie
wordt door de recente
activiteit ook al opgepikt
door andere partijen zoals
het Zuiderwaterliniefestival.
Honderden amateurkunstenaars
en professionals maakten
voorstellingen die in het
weekend van 8 en 9 april
2017 langs de linie werden
opgevoerd. Het resultaat
van deze pilot was met zo’n
1.500 – 2.000 bezoekers
indrukwekkend. Het heeft naast
veel cultureel plezier een grote
bijdrage geleverd aan de sociale
verbinding en bekendheid van
de linie.

SOCIAAL

SENSE OFF PLACE

SOCIALE
COHESIE
EDUCAT
DUCATIE
IDENTITEIT

BRANDING
CULTUREEL
LANDSCHAP
ARBEIDSMARKT
REGIONAAL
AANTREKK
KELIJKHEID
REGIONAAL
AAL
CONCURRENTIEVERMOGEN
EN
BEHOUD VAN
EMBODIED ENERGY

OMGEVING

RETURN ON
INVESTM
STMENT

VASTGOEDMARKT

ECONOMISCH
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Ambitieplan
2017-2019:
van een goed
verhaal naar
een sterk merk

INLEIDING

De komende twee à drie jaar
werken we allereerst, heel concreet,
aan een zichtbaar en herkenbaar
aanbod voor bezoekers. We
brengen daarvoor de basis op
orde met de meest noodzakelijke
voorzieningen, zoals routes,
gemarkeerde bezienswaardigheden
en eenduidige communicatie. Die
basis zal als vliegwiel gaan fungeren
voor verdere ontwikkeling door
ondernemers, kennisinstellingen,
burgers en overheden.
Een zichtbaar en herkenbaar aanbod
vraagt om cultuurtoeristische
‘dingen-om-te-zien-en-te-doen’
en om adequate promotie en
PR. Daarom investeren we op
verschillende niveaus. Op de
volgende pagina’s vindt u een
uitgebreid overzicht.

“Onze heemkundekringen helpen om
de Zuiderwaterlinie voor breed publiek
toegankelijk te maken met rondleidingen,
tentoonstellingen, wandelingen en
fietsroutes!”
beeld: Zuiderwaterliniefestival — © ZWF Festival

— Henk Hellegers
voorzitter Brabants Heem

beeld: Spinolaschans te Breda
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budget
17
€ 645.000,00

ZEVEN
BELEVINGSACTIES
die het verhaal doen
leven bij bewoners
en bezoekers

beeld: Kruithuis te Geertruidenberg
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1

ZEVEN BELEVINGSACTIES

Storytelling brengt
de Zuiderwaterlinie
tot leven

beeld: Fragment uit de verhalenkamer Zuiderwaterlinie

Op basis van interviews
werkt NHTV1 aan een
gemeenschappelijk verhaal van
de Zuiderwaterlinie, uitgewerkt
op papier en in beeld. Dit doen
ze voor de overkoepelende linie
en voor iedere stelling op zich.
Resultaat: minimaal één concreet
product en een toolkit voor
ondernemers die uitlegt hoe ze
het verhaal kunnen gebruiken.
Eind 2017 levert NHTV het
overkoepelende verhaal op en in
2018 zetten ze hun werk voort.
Afhankelijk van de voorstellen
die NHTV ontwikkelt, wordt nog
een exacte kostenverdeling
bepaald.

beeld: Fragment uit de verhalenkamer Zuiderwaterlinie

1
NHTV Breda is een middelgrote, niet-particuliere instelling voor internationaal hoger onderwijs met vier locaties in Breda, zo’n 7.700 studenten uit meer dan
60 landen en bijna 700 medewerkers. Het is een gespecialiseerde kennisinstelling die zich beweegt op vier kennisdomeinen: Tourism, Leisure & Events, Hotel,
Entertainment, Logistics, Built Environment, Real Estate and Facilities, Media & Game Technology and Design

2

Beleving centraal
in herkenbare
bezoekerscentra

Bezoekerscentra zijn goede
voorbeelden van plaatsen
waar informatie samenkomt en
waar men bovendien verhalen
echt kan beleven. Omdat in
vrijwel alle stellingen van de
Zuiderwaterlinie de ambitie
leeft om een bezoekerscentrum
of informatiepunt in te richten,
biedt dit interessante kansen
voor onderlinge samenwerking
en een integrale aanpak.
Studio Marco Vermeulen (die
ook de inspiratieatlas heeft
vormgegeven) werkt aan
een integrale visie voor de
bezoekerscentra. Bovendien
geven we aan de hand van een
multimediapresentatie aan
alle stellingen een herkenbaar
format om hun eigen verhaal
te vertellen, gekoppeld aan het
verbindende verhaal over de hele
Zuiderwaterlinie.

beeld: Maquette te Grave
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Veel Brabanders zijn
zich niet bewust van de
Zuiderwaterlinieschatten
die zich in hun achtertuin
bevinden. Door de bekende en
minder bekende parels in het
landschap te markeren, brengen
we hier verandering in. Aan
de hand van gevelschildjes,
staande informatieborden en
lessenaars informeren we de
Brabander én de toerist over
de bezienswaardigheid maar
ook over de Zuiderwaterlinie
als geheel. De markeringen
krijgen een herkenbaar ontwerp
waarbinnen elke regio of
gemeente de ruimte krijgt om
haar eigen accenten in tekst
en beeld aan te brengen. Met
de markeringen leggen we
tevens een duidelijke link naar
de Zuiderwaterliniewebsite
(zie later). Het staat de
gemeenten vrij om hun
eigen bordenleverancier te
selecteren. Zij kunnen uiteraard
ook gebruikmaken van de
door het verbindingscentrum
geselecteerde producenten.
Tegen het einde van 2018 willen
we per gemeente minstens
vijf bezienswaardigheden
gemarkeerd hebben.

ZEVEN BELEVINGSACTIES

3

Markering van
bestaande
bezienswaardigheden

4

Langeafstandswandelpad
(LAW) tussen
Grave en Bergen
op Zoom

“De beleving van de recreant
staat steeds meer centraal.
De geschiedenis van de
Zuiderwaterlinie draagt bij
aan deze behoefte.”
— Janique Huybrechts,
ANWB Regiomanager Zuid

beeld: Mineursberg te Landerd

Een traject van maar liefst 250
kilometer lang dat loopt van
Grave tot Bergen op Zoom,
volledig in het teken van de
Zuiderwaterlinie. Aan de
hand van routebordjes met
het Zuiderwaterlinielogo, een
wandelgids met kaartmateriaal
en toeristische info (twee
pagina’s per vestingstad
of omliggende gemeente),
een mobiele applicatie en
een groot startpaneel per
vestingstad/gemeente zetten
we de Zuiderwaterlinie in haar
totaliteit in the picture. Visit
Brabant neemt de promotie
op nationaal en internationaal
vlak voor haar rekening door
het LAW op te nemen in de top
vijf van Brabantse routes. De
totale oplevering is begin 2018
gepland, vóór de opening van het
toeristisch seizoen. De kosten
opgenomen in de Linieplanner
omvatten zowel de werking
van het Routebureau als de
effectieve ontwikkeling van het
LAW.
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5

Geen wandelpad
zonder fietspad

ZEVEN BELEVINGSACTIES

Naar analogie met het LAW
geven we ook vorm aan een
langeafstandsfietsroute tussen
Grave en Bergen op Zoom. We
mikken op de herfst van 2018
om het fietspad op te leveren.
De kosten opgenomen in de
Linieplanner omvatten – net
zoals bij het LAW – de volledige
realisatie van het fietspad.

6

Geen wandel- en
fietspad zonder
een autoroute

“De ruimtelijke neerslag van de
Zuiderwaterlinie is over het algemeen
goed herkenbaar en biedt nieuwe
mogelijkheden. Regelmatig ontdek
ik nog nieuwe en verrassende stukjes
linieland.”
— Rob Smouter,
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

beeld: Fietsers in het buitengebied van Breda

beeld: Recreanten bij Keent — © Lieske Meima

Wat als je niet in de mogelijkheid
bent om de Zuiderwaterlinie
te voet of met de fiets te
verkennen? In samenwerking met
de ANWB en het Routebureau
ontwikkelen we een dagroute
die het mogelijk maakt om de
Zuiderwaterlinie met de auto
en los van de snelwegen te
verkennen. De verkenning start
in september 2017, oplevering is
in de loop van 2018 gepland.

23

24

ZEVEN BELEVINGSACTIES

Ondernemers zijn een essentiële
sleutel in het creëren van
draagvlak en betrokkenheid
in de provincie. We zien hen
dan ook als een belangrijke
partner die we graag willen
ondersteunen. Enerzijds kunnen
ondernemers de Zuiderwaterlinie
economisch exploiteren en
meerwaarde creëren op zowel
het erfgoeddomein als het
toerismedomein. Anderzijds kan
het unieke cultuurhistorische
verhaal van meerwaarde zijn
voor producten die reeds
worden aangeboden. Met de
partnergemeenten werken we
samen om ondernemersateliers
te organiseren. Hier bekijken
we mogelijkheden voor
Zuiderwaterlinieproducten,
overkoepelende arrangementen
en de vele andere koppelkansen.

25
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Ondersteuning
ondernemers
in economische
activiteiten

beeld: Theetuin bij sluizencomplex Benedensas te Steenbergen

Voor het complete aanbod voor bezoekers en bewoners zoals bovenstaand ramen wij
het budget op € 645.000,00.
beeld: Baardwijkse Overlaat bij Waalwijk — © Sirous Koliaea

budget
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€ 782.500,00

TIEN STERKE
PROMOTIETOOLS
die de Zuiderwaterlinie op
de kaart zetten

beeld: Vestingstad Klundert
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1

Vernieuwde
website als
centrum van
(digitale)
communicatie

In 2017 ondergaat de website
Zuiderwaterlinie een heuse
metamorfose. De website
wordt volledig vernieuwd en
afgestemd op de verschillende
doelgroepen van de
Zuiderwaterlinie. Deze is zowel
gericht op het brede publiek
als op de geïnteresseerde
erfgoeddeskundige. Zo
komt er aandacht voor een
stukje geschiedenis, de elf
vestingsteden en de vele forten,
linies, schansen, overlaten,
poorten en inundatiegebieden.
Daarnaast biedt de website
de mogelijkheid aan partners
en ondernemers om hun
locaties en evenementen in te
voeren. Er komt een specifiek
partnerportaal voor partners met
onder andere een beeldenbank
en een toolkit voor uniforme
communicatie. De eerste versie
van de website gaat in het
najaar van 2017 online en wordt
richting het voorjaar van 2018
gecompleteerd. Zo is de website
tijdig gereed voor de start van
het toeristische seizoen.

‘Welkom in de Zuiderwaterlinie’.
Door in elke vestingstad en
partnergemeente - bij het
betreden van de bebouwde kom
- borden met deze boodschap
te plaatsen, vergroten we de
bekendheid van het hele gebied.
We hebben de ambitie om tegen
het begin van het toeristische
seizoen 2018 in alle gemeenten
een aantal welkomstborden te
plaatsen. Daarnaast wordt de
mogelijkheid onderzocht om
langs de snelweg een aantal
bruine ANWB-borden van de
Zuiderwaterlinie te plaatsen.
Met deze initiatieven bereiken
we niet enkel de Brabander maar
ook een breder (inter)nationaal
publiek.

2

Toeristische
bebording
heet iedereen
welkom

beeld: Overhandiging van het eerste welkomstbord van de Zuiderwaterlinie
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3

Toeristische gids
voor het brede
publiek

beeld: Fietsers bij Grave — © Lieske Meima

De Zuiderwaterlinie is een
toeristische parel waarvan
de meerwaarde zich bevindt
in de verbinding over 160
kilometer. Daarom verzamelen
we alle bezienswaardigheden,
toeristische adresjes en ‘tips
van locals’ over de hele linie in
een toeristische gids. Hiermee
zetten we de Zuiderwaterlinie
als toeristische trekpleister
voor jong en oud in de
schijnwerpers. Deze gids wordt
breed verspreid onder VVV’s,
ondernemers en gemeenten.
We lanceren de gids aan het
begin van het toeristische
seizoen van 2018. Uiteraard
zoeken we naar koppelkansen
met de routegids van het
langeafstandswandelpad.

4

Huis-aan-huiskrant voor de
Brabanders

beeld: Recreanten aan de Diezemonding, ‘s-Hertogenbosch

We hebben het al eens
aangehaald: veel Brabanders
hebben geen idee dat hun
provincie het toneel vormt van
een fantastisch stuk erfgoed.
Aan de hand van een huis-aanhuiskrantje brengen we hier
verandering in. We zoeken per
gemeente en regio aansluiting bij
bestaande informatiebladen. Het
beste kan de Zuiderwaterlinie
aansluiten bij een themabijlage
van het Brabants Dagblad of BN
de Stem.

31

32

TIEN PROMOTOOLS

TIEN PROMOTOOLS

In mei 2017 verspreidden
we de minifolder van de
Zuiderwaterlinie al. Dit handige
vouwkaartje geeft aan de hand
van overzichtelijke stukjes
tekst en een duidelijke kaart
algemene informatie over de
Zuiderwaterlinie. Deze folder
bereikt de Brabander en de
dagjestoerist via de partners,
ondernemers en VVV’s. Er is
gekozen voor een oplage van
20.000 exemplaren zodat er
voldoende voorraad is voor 2017
en begin 2018.

5

Minifolder met
het abc van de
Zuiderwaterlinie

6

Zuiderwaterlinie
in elke huiskamer

beeld: Zuiderwaterlinie-expositie in buurthuis te Vlijmen

In samenwerking met Omroep
Brabant ontwikkelen we een
documentaireserie over de
Zuiderwaterlinie van vijf à zes
afleveringen. Doel: het verhaal
van de Zuiderwaterlinie meer
bekendheid geven onder de
inwoners van Brabant. In de loop
van het Erfgoedjaar 2018 moet er
meer duidelijkheid zijn over de
effectieve ontwikkeling.

33

34

TIEN PROMOTOOLS

TIEN PROMOTOOLS

We haalden het al aan dat Visit
Brabant het langeafstandswandelpad opneemt in de top
vijf van Brabantse routes. De
samenwerking met Visit Brabant
gaat echter verder dan dat.
Door het productportfolio aan
de hand van de bovenstaande
middelen verder uit te bouwen,
kunnen we hier perfect een
promotiecampagne aan
koppelen. Enkel de middelen
zijn echter niet voldoende.
Het duurzaam en planmatig
toeristisch promoten van de
Zuiderwaterlinie is absoluut
noodzakelijk. En hiervoor hebben
we in Visit Brabant de ideale
partner gevonden.

beeld: Stadspoort te Heusden

7

Nationale en
internationale
campagne in
samenwerking
met Visit
Brabant

8

Digitale nieuwsbrief houdt
iedereen op
de hoogte

De Zuiderwaterlinie nieuwsbrief
houdt al sinds 2016 drie
à vier keer per jaar alle
geïnteresseerden digitaal op de
hoogte van de ontwikkelingen
in het gebied. Zeker met de
lancering van de nieuwe website
gaan we hier extra op inzetten.
De nieuwsbrieven worden
immers integraal op de website
geplaatst en aan de hand van
een handige zoekfunctie, kan het
nieuws per stelling of gemeente
gefilterd worden.
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Met de Liniemeeting organiseren
we minstens één keer per jaar
een interessante bijeenkomst
met alle partners. Tijdens
deze bijeenkomsten geven we
een stand van zaken van de
verschillende projecten, zowel
overkoepelend als van de
verschillende stellingen. Ook
organiseren we workshops en
kunnen partners netwerken
om zo ideeën en ervaringen uit
te wisselen. Tot nu toe zijn er
drie congressen georganiseerd,
één daarvan stond in het
kader van de ondertekening
van de intentieverklaring. De
succesvolle bijeenkomsten
versterken het partnerschap en
persoonlijke kennisdeling tussen
de gemeenten. Traditiegetrouw
wordt de Liniemeeting
georganiseerd door Erfgoed
Brabant.

TIEN PROMOTOOLS

9

Jaarlijkse Liniemeeting brengt
iedereen samen

10

Handige
toolkit voor
de partners

Een huisstijlgids, logo’s,
basisteksten, fotomateriaal,
formats voor markeringen,
enzovoorts. We verzamelen het
allemaal in een handige toolkit
die we via het partnerportaal
van de website onder de
partners verspreiden. Deze
tools zijn immers onmisbaar
om op een uniforme manier
over de Zuiderwaterlinie te
communiceren. Want uniformiteit
vergroot de bekendheid en daar
worden we natuurlijk allemaal
beter van. De ontwikkeling van
de toolkit loopt parallel met de
oplevering van de totale website.

beeld: Stadsbanieren te Steenbergen

Gemeenten, waterschappen en andere partners profiteren direct van
bovenstaande producten en diensten. We investeren in projectclusters,
namelijk ‘aanbod voor bezoekers’ en ‘promotie/PR’. Wanneer
voortschrijdend inzicht er bijvoorbeeld toe leidt dat we beter een
publieksboek kunnen maken dan een documentaire, dan doen we dat.
Investeren in projectclusters geeft ons dus de flexibiliteit om desgewenst
de accenten binnen het projectcluster en per project te verleggen.

beeld: Liniemeeting mei 2017 — © Thomas van der Willik

Voor dit aanbod van professionele promotie en PR ramen wij het budget op
€ 782.500,00.

37

budget
38

INLEIDING

INLEIDING

€ 252.500,00

VIJF
MANIEREN
om de Zuiderwaterlinie
verder te verdiepen

INVESTERINGEN EN KENNISONTWIKKELING
Naast het basisaanbod voor bezoekers en
adequate promotie en PR-middelen, werken
we ook aan inhoudelijke kennisontwikkeling
en het delen daarvan. Tevens verkennen we de
mogelijkheden die de Zuiderwaterlinie op de
langere termijn biedt. Deze diepte-investeringen
neemt de provincie voor haar rekening. Op de
volgende pagina’s leest u er meer over.
beeld: Gevangentoren te Megen
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De Zuiderwaterlinie is en
blijft een historische schat.
En die schat is nog lang niet
volledig blootgelegd. Door
in samenspraak met enkele
academische partners een
onderzoeksagenda op te
stellen, verkennen we de
rijke geschiedenis van de
Zuiderwaterlinie op diepere
niveaus. De eerste contacten
met academische instellingen
in Breda, Leiden en Den Haag
zijn alvast positief. In het vierde
kwartaal van 2017 gaan we
verder met de verkenningsfase.

VERDERE VERDIEPING

1

Academische
onderzoeksagenda rond de
Zuiderwaterlinie

2

Kennisplatform
voor noodzakelijke kennisdeling

“ ‘s-Hertogenbosch heeft het herstel van
de vestingwerken gecombineerd met
diverse stedelijke opgaven. Daardoor is
het draagvlak van erfgoedontwikkeling
erg vergroot.”
— Huib van Olden
wethouder ‘s-Hertogenbosch

beeld: Fort Crevecour te ‘s-Hertogenbosch

beeld: Zuiderwaterlinieconferentie 2016

De Zuiderwaterlinie
spreekt tot de verbeelding.
Heemkundige kringen,
erfgoeddeskundigen, historici
of gewoon geïnteresseerde
buurtbewoners, één voor
één bezitten ze gigantische
hoeveelheden informatie over
de Zuiderwaterlinie. Om de
Zuiderwaterlinie op een efficiënte
manier verder uit te bouwen,
is het delen van deze kennis
absoluut noodzakelijk. Door
leden van heemkundekringen en
andere geïnteresseerden twee à
drie keer per jaar uit te nodigen
op een bijeenkomst, stimuleren
we deze kennisdeling.
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3

Digitale kennisbank als onuitputtelijke bron
van info

Naast een partnerportaal komt
er op de nieuwe website ook
een centrale kennisbank waar
alle historische informatie
(geschiedkundige publicaties,
historisch kaartmateriaal,
academische studies, etc.)
over de Zuiderwaterlinie
te raadplegen is. Vanaf
september 2017 trekken we een
afgestudeerde/afstudeerder van
een universiteit aan om deze
belangrijke taak uit te voeren.

Ontsluiten en delen van
historische kennis is cruciaal
voor de Zuiderwaterlinie.
Heemkundekringen zijn
sleutelorganisaties en bovendien
ook belangrijke ambassadeurs.
We betrekken ze in eerste
instantie via de kennisbank.
Daarnaast organiseren we
jaarlijks een wetenschappelijk
congres, waarmee we de
Zuiderwaterlinie in de nationale
én internationale erfgoedwereld
op de kaart zetten. De
Nederlandse waterlinies zijn
uniek in de wereld en dat moeten
we zeker benutten.

4

Jaarlijks wetenschappelijk
congres voor de
erfgoedwereld
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5

Scriptieprijs
vergroot kennis
en bekendheid

In 2018 willen we de eerste
Zuiderwaterliniescriptieprijs
uitreiken. Door studenten
te verleiden om onderzoek
te verrichten naar de
Zuiderwaterlinie creëren
we inhoudelijke verdieping.
Bovendien vergroot de
scriptieprijs de bekendheid
van de Zuiderwaterlinie, tegen
relatief beperkte kosten.

Voor dit krachtig aanbod aan kennisontwikkeling- en deling voorzien wij een budget
van € 252.500,00.
beeld: Kasteel van Strijen te Oosterhout
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€ 220.000,00

ZES
LANGETERMIJNACTIES
om nader te bekijken

beeld: Redoute te Sint-Michielsgestel
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ZES LANGETERMIJNACTIES

1

Plan voor duurzame inzet van
design en kunst

ZES LANGETERMIJNACTIES

Een kunstfestival of een
Zuiderwaterliniebiënnale.
Deze en nog andere opties
verkennen we met als doel een
meerjarenplanning rond de
Zuiderwaterlinie en kunst op te
zetten. In het voorjaar van 2017
bespraken we al een eerste
voorstel. We gaan snel verder
met het vervolg.

2

Ontwikkelingsmarkt voor
riviercruisemarkt

beeld: De moerasdraak in Bossche Broek
bij ‘s-Hertogenbosch

beeld: Rondvaart langs stadsmuren in ‘s-Hertogenbosch

Alle vestingen van de Zuiderwaterlinie zijn via het water
bereikbaar. Bovendien groeit de
markt van riviercruises vlot. Voor
ons dus de ideale gelegenheid
om de ontwikkeling van een
Zuiderwaterliniecruise nader
te bekijken. De uiteindelijke
opdracht zal aan een partner of
externe partij worden gegeven.
We starten de verkenning in het
najaar van 2017.
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Naast de enorme culturele
en historische rijkdom ligt
de Zuiderwaterlinie ook vol
prachtige stukjes natuur. Samen
met het water zorgen deze
groene zones voor de verbinding
tussen de verschillende
vestingsteden. Ze vormen
een essentieel onderdeel van
het Zuiderwaterlinieaanbod.
Dit mogen we niet links laten
liggen. Aan de hand van een
ontwikkelingsplan gaan we
deze specifieke linienatuur
toeristisch stimuleren. De eerste
verkennende gesprekken staan
gepland voor het najaar van
2017.

ZES LANGETERMIJNACTIES

3

Natuurontwikkeling
langs de linie

4

Museale presentaties langs de
hele linie

beeld: De Kleine Schans bij Terheijden

beeld: Expositie Zuiderwaterlinie in Geertruidskerk te Geertruidenberg

De ontwikkeling van onder
andere een presentatie, een
audiotour en een thematour,
versterkt de kennis over de
Zuiderwaterlinie langs de hele
linie maar ook daarbuiten. In
het najaar van 2017 worden de
eerste verkennende gesprekken
gevoerd zodat we in het
Erfgoedjaar al enkele concrete
realisaties kunnen laten zien.
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5

Terugkerend
sportevenement
zorgt voor meer
bekendheid

ZES LANGETERMIJNACTIES

In 2016 vond er al een
interessant gesprek plaats
met Golazo. In 2017 zetten we
deze verkenning voort met
als doel in 2018 een eerste
Zuiderwaterliniesportevenement
(zoals bijvoorbeeld een linieloop)
te organiseren. Door hier een
terugkerend sportevenement
van te maken, zetten we de
Zuiderwaterlinie jaarlijks op een
speciale manier in de etalage.

De Zuiderwaterlinie is inmiddels
tot zover ontwikkeld dat het
bezoekers aantrekt en blijft
boeien. Er is echter altijd ruimte
voor verbetering. Zo zijn er nog
enkele delen en locaties van
de Zuiderwaterlinie die niet of
weinig ontwikkeld zijn. Daar
brengen we de komende jaren
verandering in. We stellen een
ontwikkelingsplan op waarmee
de onzichtbare stukken snel
zichtbaar worden.

6

Onzichtbare
stukken Zuiderwaterlinie
worden
zichtbaar

beeld: Lunetten te Vught

Voor deze verkenningen voor de langere termijn ramen wij het budget op € 220.000.
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beeld: Vestingwallen Heusden
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Europees jaar van
het Erfgoed

Toegevoegde
waarde voor partners

In 2018 - het Europees jaar van het Erfgoed - zijn de
meeste van bovengenoemde producten en diensten
gerealiseerd. We willen dat markeren met een groot
creatief evenement in september 2018. Daarmee zetten
we de Zuiderwaterlinie promotioneel op de kaart,
nationaal en internationaal.
We onderzoeken met Brabantse partners* of het
mogelijk is om een meerdaagse Zuiderwaterliniemars
te organiseren. Daarnaast zijn er gesprekken gaande
over een grote vredessprong door parachutisten
uit de landen die ooit aan de Zuiderwaterlinie
hebben gestaan. Partner daarin is de EATC in
Eindhoven (European Air Transport Command,
een samenwerkingsverband van diverse nationale
luchtmachten). Het geheel wordt vastgelegd op beeld,
strak en snel gemonteerd, gekoppeld aan het verhaal
van de Zuiderwaterlinie. Deze montage kan in potentie
‘viral’ gaan op internet en social media.

•

Met het programma Zuiderwaterlinie investeren gemeenten en waterschappen in het
overkoepelende merk. Daarmee verwerven zij alle hierboven genoemde producten, diensten en
activiteiten met in totaal 60% cofinanciering door de provincie.

•

Het Zuiderwaterliniemerk creëert een cultuurtoeristische bestemming van formaat. Daarmee
delen partners in een gezamenlijk, toonaangevend cultuurtoeristisch aanbod en krachtige
promotie voor de (inter)nationale markt. Vanzelfsprekend wordt er onderling voortdurend
verwezen naar het aanbod van andere partners. Bijvoorbeeld: vond u Heusden interessant,
kijk dan ook eens naar Willemstad. De promotie van het aanbod sluit aan bij de internationale
campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) waarin water een
centraal thema is.

•

Met het verbindende Zuiderwaterliniemerk creëren we eveneens cultuurhistorische massa. Door
de schaalgrootte krijgt het ensemble meer betekenis binnen het erfgoedveld. De inhoudelijke
belangstelling en wetenschappelijke interesse voor de Zuiderwaterlinie zal sterker worden. Het
belang van de linie als geheel vergroot ook de kans op persaandacht/gratis publiciteit. We zien
de mediawaarde nu al oplopen. We mogen verder veronderstellen dat de toegang tot fondsen
en hun investeringsbereidheid toeneemt. Er is de laatste jaren onder andere door provinciale
programma’s veel in objecten aan de Zuiderwaterlinie geïnvesteerd, omdat het verbindende
verhaal deze objecten meer context geeft die hun belang onderstreept.

•

In het algemeen geldt investeren in erfgoed als investering in een aantrekkelijk imago met
gunstig economisch effect, bijvoorbeeld voor het vestigingsklimaat en de prijzen van onroerend
goed.

•

Samenwerking biedt grote voordelen op het gebied van kennisdeling. Het voorkomt dat
partners het wiel telkens opnieuw moeten uitvinden. Bovendien is samen investeren en
organiseren efficiënter dan wanneer ieder voor zich moet opereren. Nog los van de vraag of
bijvoorbeeld één enkele vestingstad het effect kan genereren waarin de linie als geheel kan
voorzien.

beeld: concept de ‘Grote Vredessprong’ van
The Mothership

Op onderdelen is uiteraard medewerking van
gemeenten en andere partners noodzakelijk. Informatie
daarover volgt te zijner tijd.

O.a. de Brabantse Hoeders, de Brabantse carnavalsfederatie, de Brabantse Bond van
Muziekverenigingen en de gildes

2

Bij 50% bijdrage gemeenten + 50% provincie aan projectcluster 1 & 2 en 100%
bijdrage provincie aan cluster 3&4 bedragen kosten voor gemeenten eenmalig
€ 1,21 per inwoner.

beeld: Liniemeeting — © Thomas van der Willik

57

58

TOT SLOT

TOT SLOT

Investering
Vooralsnog is voorzien dat de Linieplanner grotendeels
is gerealiseerd in circa twee jaar. Ondertussen bezien
we welke kansen zich verder aandienen dan wel welke
kansen we zelf nog meer kunnen creëren. We denken
al werkende dus na over hetgeen ons op langere
termijn te doen staat ná realisatie van de Linieplanner:
denk aan opname in de omgevingsvisie, nieuwe
programma’s voor natuurontwikkeling, restauratie of
reconstructie. Daar wordt dan ook de organisatie op
ingericht. Hier is eind 2017 meer duidelijkheid over.
Eerst werken we zoals gezegd aan de quick wins.

De investering voor het complete
programma Zuiderwaterlinie,
inclusief twee jaar inhuur van
projectleiding en communicatie,
bedraagt € 2,5 miljoen. De
provincie Noord-Brabant biedt
gemeenten en waterschappen
de kans om te profiteren van
60% cofinanciering op het
totale programma. Dit betekent
dat de provincie € 1,5 miljoen
investeert en dat alle gemeenten
en waterschappen samen € 1
miljoen investeren. Het is aan
gemeenten en waterschappen
zelf of zij dit opnemen in een
meerjarige begroting, of dat ze
dit bijvoorbeeld opnemen als
eenmalige post ten laste van
reserves. De provincie is bereid
tot voorfinanciering.

We hebben de Zuiderwaterlinie verdeeld in vijf regio’s,
ook wel aangeduid (met name intern) als stellingen. De
stellingen zijn genoemd naar de vestingsteden maar
ook gemeenten zonder vestingstad maken er deel van
uit. Het gaat om:
• Stelling West-Brabantse Waterlinie (Bergen op
Zoom – Steenbergen)
• Stelling van Willemstad (inclusief Klundert)
• Stelling Geertruidenberg – Breda (inclusief
Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk)
• Stelling Heusden – ’s-Hertogenbosch (inclusief St.
Michielsgestel en Vught)
• Stelling Grave – Ravenstein (inclusief Landerd en
Heumen (Gld.))
Alle stellingen hebben een ambtelijk
vertegenwoordiger in het programmateam en een
bestuurlijk vertegenwoordiger in de stuurgroep
Zuiderwaterlinie. Daarnaast zijn provincie en
waterschappen vertegenwoordigd.
beeld: Vestingwallen Heusden

In 2016 en 2017 hebben we natuurlijk niet stilgezeten.
De voorbereiding van de nieuwe website, de
minifolder, de ontwikkeling van de borden voor de
bezienswaardigheden, enzovoort. Het zijn allemaal
zaken die in 2017 al zijn opgestart of gerealiseerd.
Dit kost natuurlijk geld. Concreet betekent dit dat
in 2017 al bepaalde bedragen van de Linieplanner
zijn gespendeerd en voorgefinancierd door de
provincie. Indien er een akkoord wordt bereikt over
het bovenstaand financieringsvoorstel, vindt er een
verrekening plaats van de kosten die in 2017 reeds
zijn gemaakt.

Planning en
organisatie

beeld: Menno van Coehoorn

TOT SLOT
Het was de vermaarde
vestingbouwer Menno
van Coehoorn die de
Zuiderwaterlinie ooit bedacht.
Hij verbond bestaande
vestingwerken met elkaar en
waar nodig voegde hij nieuwe
elementen toe om een sterk
geheel te vormen. Het is een
perfect beeld voor wat wij nu
aan het doen zijn. Als wij in zijn
voetsporen treden, kunnen we
geschiedenis schrijven.
Oktober 2017
Namens stuurgroep en
programmateam Zuiderwaterlinie

59

BIJLAGEN

beeld: Gevangenenpoort in Bergen op Zoom
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Bestuurders Zuiderwaterlinie gemeenten, provincie en waterschappen:
•

Stelling West-Brabantse Waterlinie
Wethouder A. v.d. Weegen, Bergen op Zoom
Wethouder P. Lepolder, Steenbergen

•

Stelling van Willemstad
Wethouder T. Zwiers, Moerdijk

•

Stelling Breda - Geertruidenberg
Wethouder B. v.d. Kieboom, Geertruidenberg
Wethouder J. van Oosterhout, Drimmelen
Wethouder M. Willemsen, Oosterhout
Wethouder M. de Bie, Breda
Wethouder J. Keizer - Verschelling, Waalwijk

•

Stelling ‘s Hertogenbosch - Heusden
Wethouder H. van Olden, ’s-Hertogenbosch
Wethouder W. van Engeland, Heusden
Wethouder P. Pennings, Vught
Wethouder K. Loose, St. Michielsgestel

•

Stelling Grave - Ravenstein
Burgemeester L. Roolvink, Grave
Wethouder J.v.d. Schoot, Oss
Wethouder B. Maathuis, Landerd

•

Provincie
Gedeputeerde H. Swinkels

•

Waterschappen
E. de Groot, dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas
L. van der Kallen, dagelijks bestuur Waterschap Brabantse Delta

Het programmateam Zuiderwaterlinie bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H.J. Keur, West Brabantse Waterlinie
K. v.d. Berg – v. Amersfoort, Moerdijk
M. van Oosterhout, Geertruidenberg
M. v.d. Woestijne, Heusden
H. Crijns, ’s-Hertogenbosch
F. Jurgens, Grave
A. Baak, Waterschap Aa en Maas
N. Rijsdijk, Waterschap Brabantse Delta
J. Findhammer / A. Hielkema, provincie Noord-Brabant
A.W. Maris, Erfgoed Brabant
N. Kooij en E.Vrolix, communicatie
R. Kwant, regisseur Zuiderwaterlinie
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LINIEPLANNER - OVERZICHT OVERKOEPELENDE PROJECTEN
* met asterisk gemarkeerde
projecten zijn reeds gestart met
voorfinanciering provincie

TOELICHTING

PLANNING

Projectcluster 1:
Basisaanbod voor bezoekers
Kosten (raming): € 645.000
Een verhaallijn ZWL en stellingen*

Gemeenschappelijk verhaal uitgewerkt op papier en in
beeld voor: a) gehele ZWL en b) iedere stelling op zich.
Doorvertaald naar minimaal 1 concreet product voor
ondernemers + toolkit hoe verhaal te gebruiken.

Oplevering concept overkoepelende
verhaallijn najaar 2017, stellingen
WBWL en Willemstad eind 2017,
overige stellingen 2018.
Uitvoerder: NHTV

Bezoekerscentra in de stellingen;
verkenning*

Verschillende initiatieven voor bezoekerscentra ZWL
worden vergeleken om te komen tot een herkenbaar
maar flexibel concept voor ontvangst, informatievoorziening, inrichting e.d. Mede als basis voor toekomstige,
gezamenlijke aanvragen bij fondsen e.d.

Oplevering oktober 2017.
Uitvoerder: Studio Marco Vermeulen

Multimediapresentatie in
de bezoekerscentra

Publieksfilm; een voor de hele linie herkenbaar format
waarbinnen stellingen hun eigen verhaal kunnen vertellen, gekoppeld aan het verhaal over het grotere geheel.

Oplevering medio 2018

Gemarkeerde bezienswaardigheden Zuiderwaterlinie incl. info
online*

Ontwerp, productie en plaatsing van minimaal 5 markeringen van bezienswaardigheden per vestingsstad/
gemeente.

Gefaseerde uitvoering: eerste
gemeenten najaar 2017. Laatste
voorjaar 2018. Nadere uitrol met
o.a. online-omgeving gereed tweede
kwartaal 2018

Langeafstandswandeling (LAW)
Zuiderwaterliniepad*

Traject gemarkeerd met ZWL-logo + wandelroutegids.
Twee pagina’s per vestingstad/gemeente + app. Groot
startpaneel route per vestingstad/gemeente. Promotie
nationaal en internationaal door Visit Brabant met LAWZWL in top 5 van Brabantse routes. Routeconcept tevens
basis voor fietsroutes en ANWB-route, zie hieronder.

Start oktober 2017; gereed toeristisch seizoen 2018

Langeafstandsfietsroute

Zie hierboven.

Start verkenning najaar 2017; route
gereed medio 2018

ANWB-route, weg van de snelweg

Zie hierboven.

V.a. najaar 2017 met als doel: eerste
productaanbod in 2018 ter versterking van Europees Erfgoedjaar

Aanbod ondernemers

Stellingen / gemeenten organiseren ateliers met ondernemers. Participatie d.m.v. productontwikkeling, arrangementen e.d. is cruciaal.

Projectcluster 2:
marketing & communicatie
Kosten (raming): € 782.500
Communicatieplan ZWL - strategie
en uitvoering*

Plan in eerste instantie gericht op partnerschap; als
basisaanbod ZWL staat meer richten op consumentenmarkt.

Opgeleverd

Toolkit communicatie incl. format
huisstijl voor partners, ondernemers e.d.*

Toolkit met o.a. basisteksten, logo’s, huisstijl, formats
voor markeringen etc.

Gereed najaar 2017

Nieuwe website*

Website -als onderdeel van onlinemarketingstrategiewordt geheel vernieuwd en afgestemd op div. doelgroepen incl. agenda, partner-portal, beheermodule, centrale
beeldbank etc.

Oplevering eind september 2017

Minifolder*

Beknopte folder met basisinformatie Zuiderwaterlinie.

Opgeleverd en op te vragen

Eenmalige huis-aan-huiskrant ZWL
of themabijlage Brabants Dagblad/
BN de Stem

Spreekt voor zich.

Medio 2018

Overzicht recreatief basisaanbod
Zuiderwaterlinie per stelling/vestingstad

Inzichtelijk basisaanbod op de website met min. 1 wandel-, 1 fietsroute, 1 te bezoeken bezienswaardigheid, 1
activiteit/attractie per vestingstad.

Gereed najaar 2017

Toeristische gids ZWL

Gids met alle toeristische info over de Zuiderwaterlinie,
breed te verspreiden over VVV’s, toer. ondernemers e.d.

Gelijktijdig op te leveren met LAW
d.w.z. begin toeristisch seizoen 2018

Welkomstborden bebouwde kom*

10 - 15 borden per gemeente bij entree bebouwde kom
vestingsteden en dorpen aan de ZWL: Welkom in de
Zuiderwaterlinie.

Ontwerp opgeleverd; borden op te
vragen

Toeristische borden hoofdwegen
(bruine borden)

Grote bruine borden vgl. bijv. borden Nieuwe Hollandse
Waterlinie of streekborden in Brabant.

Verkenning najaar 2017. Streefdatum
eerste oplevering medio 2018

Ontwikkeling toeristisch merk en
campagne voor (inter)nationale
markt i.s.m. Visit Brabant

Uitbouw productportfolio en promotiecampagne. Naast
basisvoorzieningen communicatie uit Linieplanner is
planmatige toeristische vermarkting noodzakelijk.

Medio 2018

Jaarlijkse partnerconferentie*

Jaarlijkse conferentie met partners.

Eerste helft 2018

Nieuwsbrieven*

3 - 4 nieuwsbrieven per jaar.

3- 4x per jaar

Documentaire-serie met Omroep
Brabant

Serie in 5 - 6 delen. Doel: verhaal bekender maken onder
inwoners Brabant. Onderdelen duurzaam te benutten bij
o.a. info-voorziening ZWL zowel online als bijv. VVV.

Erfgoedjaar 2018

Opstellen academische onderzoeksagenda (inhoudelijke kennis)

Onderzoeksagenda op te stellen in samenspraak met
academische partners. Betreft m.n. historisch onderzoek
als kern van ZWL en dus cruciaal. Academische relaties
(Breda, Leiden, Den Haag) zijn positief.

Eerste verkenning derde kwartaal
2017

Organiseren kennisplatform

2 - 3 bijeenkomsten per jaar voor leden heemkundekringen en andere inhoudelijke geïnteresseerden. Doel:
uitwisseling van ‘inhoudelijke’ kennis. Vragen als: hoe
gaan we om met restauratie-/reconstructievraagstukken,
wat is er bekend over de inspectiereis van Menno van
Coehoorn etc. etc. ?

Eerste platform voorjaar 2018

Centrale databank hist. publicaties,
kaartmateriaal ZWL etc.

Via website toegankelijke kennisbank met overzicht van
alle beschikbare historische informatie over de ZWL uit
bibliotheken, archieven e.d.

Opdracht afstudeerder/afgestudeerde najaar 2017

Internationaal wetenschappelijk
congres voor inhoudelijk deskundigen

Internationaal congres voor ontsluiten en delen van
historische kennis ZWL.

Eerste editie in 2018

Scriptieprijs

Genereren van onderzoek door studenten d.m.v. jaarlijkse scriptieprijs levert kennis en publiciteit op.

Eerste uitreiking 2018

Verkennen kunstagenda ZWL (festival, biennale o.i.d.)

Plan met pilot voor duurzame inzet design / kunst als
vliegwiel voor gebiedsontwikkeling.

Eerste contacten o.a. bkkc gelegd.
Vervolg najaar 2017

Verkennen aanpak riviercruisemarkt

Ontwikkelingsplan riviercruisemarkt. Alle vestingen ZWL
zijn over water bereikbaar en markt riviercruises groeit
fors. Opdracht verkenning te versterken aan partner /
externe partij.

Start verkenning tweede najaar 2017
/ voorjaar 2018

Projectcluster 3:
Wetenschap en erfgoed
inhoudelijk
Kosten (raming): € 252.500

Projectcluster 4:
Verkenningen lange termijn
Kosten (raming): € 220.000
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COLOFON

Verkennen agenda natuur langs
de linie incl. bevorderen natuurtoerisme

Er lijkt sprake te zijn van specifieke linienatuur (vgl. Inspiratieatlas) en liniebrede verbinding vestingsteden gaat
via ‘groene zones’/buitengebied. Daarom koppeling ZWL
met agenda natuurontwikkeling/-toerisme onderzoeken.

Eerste, verkennende gesprekken
C46najaar 2017

Verkennen mogelijkheden museale
presentatie(s) of thematours

Inzet: presentaties/audiotours over ZWL in musea langs
de hele linie.

Eerste, verkennende gesprekken in te
plannen najaar 2017

Verkennen mogelijkheden terugkerend (sport)evenement: Zuiderwaterlinieloop o.i.d.

Sportevenement lijkt kansrijk n.a.v. eerste gesprekken.

Vervolg verkenning najaar 2017 /
voorjaar 2018

€ 1.900.000
onvoorzien

€ 100.000

inhuur projectorganisatie, communicatie (verbindingscentrum) 2 jaar

€ 500.000

totaal

€ 2.500.000

Colofon
Deze publicatie tot stand is gekomen onder
leiding van de stuurgroep en programmateam
Zuiderwaterlinie.
Projectleiding door René Kwant, bureauKwant
Tekst: bureauKwant en bureau Connect, in
samenwerking met stuurgroep en programmateam
Zuiderwaterlinie
Ontwerp: bureau Connect

Fotografie
• Merlin Daleman
• Lieske Meima
• Thomas van der Willik
• ZWF Festival
augustus 2017
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