
1. Verhalen van het Landschap Verhalen van het landschap
In het waterlinielandschap is van 
alles te zien. Van kleine beestjes 
tot doorkijkjes en van open 
landschap tot waterwerken. 
- Wat is het verhaal daar achter?   
- Waarom groeit er op veel 

fortmuren korstmos?
- Waarom ligt daar een sluisje? 

Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Noord Hollandse Landschap 
Brabants Landschap

Reizend Pop up restaurant dat geschiedenis, 
heden en toekomst van de plek in het 
landschap uitlicht
-- > Proef en beleef het verleden, heden en de 
toekomst van de waterlinie  

februari - oktober
3de weekeinde april

Stichting Liniebreed Ondernemen
(Plan in de maak) 

3D Fotografie Waterwerken
Landschapsfotografie

Hele jaar

Hele jaar

We zoeken locaties voor de expositie van de 3D 
waterwerken , genoemd zijn Lunet aan de Snel, 
Plofsluis, gemeentehuis Nieuwegein. Nog ruimte.

SterkWater komt waarschijnlijk op drie plekken: 
Muiderslot, Fort bij Rijnauwen en Giessen.
Daarnaast onderzoeken we of twee edities die niet 
doorgingen in 2020 naar 2021 kunnen worden 
geschoven. Maar er is in overleg ruimte.

(Fort Abcoude, Fort Nieuwersluis, Fort bij 
Rijnauwen, Fort Tienhoven en evt Fort aan de 
Waalse Wetering)



Landschap in beweging 
Het waterlinie landschap ervaar je 
het best en leer je het beste 
kennen als je er doorheen wandelt 
of fietst. Met de forten als bakens 
in het landschap. 

Fietstour Hollandse Waterlinies
12/13 juni

Oktober 2021

12 juni Recreatieve rondes door de Hollandse 
Waterlinies (verhaal vroeger heden en toekomst)
Lokale middenstand wordt betrokken

13 juni Monsterrit van Nederland (300, 200 en 100 
km)

‘Hosting cities’ start en finish locaties 
- Purmerend/Edam
- Abcoude (nog een check met NM)
- Utrecht (nog in gesprek)
- Gorinchem

Wandelroutes gaan door de Gemeente 
Utrecht, De Bilt en Bunnik.

2. Landschap in beweging 

Ruimte voor de regio om 
zich te laten zien (vooral 
bij recreatieve rondjes)



3. Geheim van de Waterlinies 

Geheim van de waterlinies
De waterlinies waren lang 
geheim. Witte plekken op de 
kaart, ook nog tijdens de koude 
oorlog. En met geheimzinnige 
landschapselementen zoals de 
doorgezaagde 
groepsschuilplaats en de 
Plofsluis.

Organisaties die meedoen 
Waterschap Rivierenland 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Amstel Gooi Vecht
Hoogheemraadschap Noorderkwartier
Rijkswaterstaat (iig met A2 afsluiting)

Alles dat dicht kan gaat dicht!

10/11 September

Zomer 2021 

Verzameling van Hotspots in de waterlinie 
waar het bruist  (wordt momenteel 
uitgewerkt)

Verhalenvertellers en 
lichtprojecties onthullen 
voor het publiek het 
geheim van het water

Stichting Liniebreed 
Ondernemen
(Plan in de maak)

Van grote land-art tot kunstmanifestaties en artist in residence. 
Daarnaast worden deze periode ook de wandel- en fietsroutes onder de aandacht worden gebracht en de 
bijzonder kunstwerken onderweg. Mocht je iets willen laten zien (bv tankgracht, geniedijk, waterwerk) dan 
kunnen we dat uitlichten en aandacht aan schenken

Ruimte voor gemeenten 
om mee te doen.


