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DE ZUIDERWATERLINIE - AANLEIDING 

Langs de Zuiderwaterlinie komt 450 jaar geschiedenis samen: elf Brabantse vestingsteden, gelegen 

tussen Bergen op Zoom en Grave, worden aan elkaar geregen langs deze historische waterlinie. Aan 

de hand van de Zuiderwaterlinie kan vrijwel het hele verhaal van het oorlogsverleden van Brabant 

verteld worden. Vanwege het verbindende Brabantbrede karakter biedt de linie niet alleen kansen vanuit 

militaire historie en erfgoedperspectief, maar ook op het gebied van identiteit en sociaal-culturele 

verbinding. 

 

Stichting Zuiderwaterlinie Events organiseerde in juni 2019  Expeditie Zuiderwaterlinie. Deze 

elfdaagse wandeltocht voerde deelnemers langs de elf vestingsteden. Tijdens ‘onderzoekingstochten’ 
werd niet alleen het grootste monument van Brabant bewandeld, maar ook werd het verhaal van de 

Zuiderwaterlinie ontdekt langs militair erfgoed, natuur en cultuur in Brabant. Tijdens Expeditie 

Zuiderwaterlinie ontdekte de wandelaar wat “1 linie, 11  vestingsteden, 1001 ontdekkingen” 
daadwerkelijk betekent: de mooiste (en gezelligste) vestingsteden van Nederland zijn namelijk te vinden 

langs de Zuiderwaterlinie. Expeditie Zuiderwaterlinie was voor de deelnemers het moment om dat te 

ervaren door de geschiedenis in te duiken, te genieten van performances of omringd worden door de 

stille natuur in het buitengebied.  

 

1 LINIE, 11  VESTINGSTEDEN, 1001 ONTDEKKINGEN 

Van 19 t/m 29 juni vormde de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor 

voor Expeditie Zuiderwaterlinie. Wandelingen voerden deelnemers langs de elf vestingsteden 

van de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot Grave. Onderweg werden zij getrakteerd op 

gezelligheid, een hapje, een drankje én een culturele verrassing. 

 

Deelnemers konden dagelijks kiezen tussen een langeafstand etappe (gemiddeld 20 km) of een kortere 

recreatieve wandeling (gemiddeld 10 km). Wie koos voor de lange afstand koos voor de groene 

omgeving. Wandelaars die aansloten bij de kortere etappes verkenden de Zuiderwaterlinie in 

groepsverband. De ideale gelegenheid om samen het verhaal van de Zuiderwaterlinie te horen, te zien 

én te beleven.  

 

Expeditie Zuiderwaterlinie was meer dan alleen een wandeltocht. Onderweg vertelden gidsen over de 

geschiedenis van de Zuiderwaterlinie en was er aandacht voor het landschap. Ook aan cultuur werd 

gedacht. Voor elke etappe waren samenwerkingen opgezet met lokale heemkundekringen, gildes, 

fanfares en/of verenigingen. Aan het eind van elke etappe kwamen de deelnemers van beide routes 

samen. Gezamenlijk werden ze onthaald, was er muziek of een voorstelling en werd er nog wat 

gedronken en gegeten.  

 

Tijdens de elf wandeldagen van Expeditie Zuiderwaterlinie steeg het kwik tot ongekende hoogtes. 

Begon de eerste etappe nog met onweer en momenten van hevige regen, in de loop van de week 

werden er temperaturen bereikt van ruim boven de 30 graden. Dat had tot gevolg dat er een aantal 

voorzorgsmaatregelen werd getroffen: extra waterpunten, waterverstuivers, meelopende EHBO-posten 

op de heetste dagen, ijsjes onderweg en op de laatste dag huifkarren om de schaduwloze Keent op het 

heetst van de dag door te steken. Er kwamen afmeldingen, van wandelaars die het onverantwoord 

vonden, medicijnen slikten, gewoonweg niet wilden. Gelukkig was er ook een groep volhardende 

wandelaars, die zich door niets of niemand liet afschrikken en elke dag vol goede moed op 

ontdekkingstocht gingen. 
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EXPEDITIE ZUIDERWATERLINIE IN VOGELVLUCHT 

 

etappe 1 - woensdag 19 juni 

Fort de Roovere (Halsteren) – Steenbergen: 12,5 km 

Bergen op Zoom – Steenbergen: 19 km 

Onweer en hevige regen: op 

sommige plekken reden om code 

oranje af te geven. We besloten de 

aftrap van Expeditie Zuiderwaterlinie 

door te laten gaan, maar de paraplu’s 
moesten om veiligheidsredenen 

ingeklapt blijven. Burgemeester 

Ruud van den Belt (Steenbergen) 

‘opende’ de Expeditie. Mike Mulder 

en Peter Sinke (Heemkundekring) 

vertelden bij aanvang over de 

geschiedenis van Fort De Roovere,  

Borgerij Berghen opden Zoom en 

Cavalerie 1588 brachten het publiek terug naar de Tachtigjarige Oorlog bij de start. Onderweg vertelde 

Peter Sinke over het gebied. Troubadour Frank van Es trad bij aankomst in Steenbergen. De uitbater 

van De Wallevis zorgde ervoor dat er een speciaal hapje was.  

 

etappe 2 - donderdag 20 juni 

Dinteloord – Dinteloord: 9,5 km 

Steenbergen – Dinteloord: 19 km 

Sjoerd Koenraad en Natasja Rijsdijk (Waterschap Brabantse Delta) vertelden over het historische 

sluizencomplex van Benedensas. Speciaal voor Expeditie Zuiderwaterlinie wordt het vaarverkeer even 

stilgelegd en was de sluis in volle werking te zien. Troubadour Noud Bongers zorgde voor muzikaal 

genot op het eindpunt.  

 

 

etappe 3 - vrijdag 21 juni 

Willemstad – Klundert: 12 km 

Dinteloord – Willemstad – Klundert: 28 km 

Ruim dertig slagwerkers van XammeRamme traden op bij de start in 

Willemstad en deden de wandelaars uitgeleide. Johan Schot 

(Heemkundekring de Willemstad) vertelde onderweg over de 

geschiedenis van Willemstad en speciale bezienswaardigheden op de 

route. ‘Klundert op een kluitje’ is de Klundertse braderie met kermis, 

straatvermaak en muziek. De Stad Kundert is een voormalige rooms-

katholieke kerk, maar doet nu dienst als evenementenlocatie. Hier 

eindigde de wandeling.  

 

  



 

 

P
a
g
in

a
4

 

etappe 4 - zaterdag 22 juni 

Prinsenbeek – Terheijden: 11 km 

Zevenbergen – Terheijden”24 km 

Na de aftrap in Prinsenbeek, vertrok de groep wandelaars onder 

begeleiding van Kees Rompa (Heemkundekring De Vlasselt). De 

aankomst op de Kleine Schans werd ingeleid door Concento en 

doedelzakspelers. De Kwekerij is meester in het vertellen van een 

verhaal: hun performance vol verbeeldingskracht ging over de macht 

van het water en oorlog voeren. De zoete tonen van country en folk 

van Ferguson’s Great Hunting Ground. Meezingen kom met de 

liedjes van  Noud Bongers en Frank van Es. 

 

De Kleine Schans werd goed bezocht door de inwoners van Terheijden. Op het feestelijke terrein was 

een bar ingericht en de foodtruck van Cathy, alwaar friet, ijs en een daghap besteld kon worden.  

 

Er is getracht om de ondernemers van Terheijden te betrekken bij het 

inhoudelijke programma op de Kleine Schans, maar er werd nog niets 

concreets ondernomen. Bij een volgende editie zou het leuk zijn als 

er invulling gegeven kan worden met lokale streekproducten en 

culturele groepen.  

 

etappe 5 - zondag 23 juni 

Breda – Oosterhout: 8,5 km 

Terheijden - Breda – Oosterhout: 15 km 

Het Kasteel van Breda is zeer beperkt toegankelijk voor publiek aangezien het tegenwoordig tot de 

Nederlandse Defensie Academie behoort en dus militair terrein is. Voor Expeditie Zuiderwaterlinie werd 

speciaal toegang verleend. In verschillende groepen werden we rondgeleid over het terrein en kregen 

we te horen welke rol Breda speelde in de Tachtigjarige Oorlog. Na het bezoek aan het Kasteel van 

Breda bracht de bus de groep wandelaars naar Breda-Noord, vanwaar de wandeling langs het 

Zuiderwaterlinie Wandelpad voortgezet kon worden richting Oosterhout.  

 

Bij de Lage Vuchtpolder stonden ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden en Marc Berends (gemeente 

Breda) klaar om te vertellen over de realisatie van de Natte Natuurparel in het poldergebied: de 

voormalige redoutes zichtbaar maken in het 

landschap.  

 

In het Slotpark in Oosterhout bracht theaterduo 

Vincent de Rooij & Daan Mathot spectaculaire 

decorwisselingen en optische illusies in een half 

vliegtuig. Over hoog en laag, hoop en vrees, illusies 

en de waan van godsdienst. PuurBabs trad op met 

haar repertoire  vol jazz, blues, easy listening, lounge 

en soul. Gezamenlijk werd er van een maaltijdsalade 

genoten.   

 

In Oosterhout waren 200 bewonersbrieven verspreid, waarin de bewoners in de naaste omgeving van 

het Slotpark uitgenodigd werden om naar het slot van de etappe te komen. Op twee nieuwsgierige 

bewoners na, kwam er helaas niemand uit Oosterhout zelf een kijkje nemen.  
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etappe 6 - maandag 24 juni 

Geertruidenberg – Raamsdonk: 7 km 

Oosterhout – Raamsdonk: 20 km 

Bij de start in de Geertruidskerk werd de groep wandelaars uitgezwaaid door het Gilde Sint Bavo. 

Wethouder John van Vugt sprak de wandelaars toe. Jan van Strien (Stichting Raamsdonks Historie) 

vertelde onderweg over de geschiedenis van de omgeving. De Bergsche Battery beeldde bij aankomst 

in Raamsdonk de historische stadsmilitie van Geertruidenberg uit en verwelkomde ons met 

saluutschoten. Troubadour Gerry Joossen zong leuke liedjes. Kunstencentrum Scattando stelde een 

cultureel programma samen: het oude klooster in Raamsdonk herleefde door de ontvangst door zeven 

zusters.  

 

etappe 7 - dinsdag 25 juni 

Drunen – Heusden: 10 km 

Raamsdonk – Heusden: 38 km 

Temperaturen van boven de 35 graden Celsius bereikten ons land. Een smoorhete dag, een minstens 

zo warme avond. De route werd met 2 kilometer ingekort en er werden extra pauzes ingelast.  Extra 

waterpunten waren geen onnodige luxe. Onderweg vertelde Bart Beaard (Heemkundekring Onsenoort) 

over de geschiedenis van Drunen en Heusden. Genot en geneugte: een proeverij van de 

Zuiderwaterlinielikeur en –bonbon namen ons mee naar tijden van weleer. De Stadspijpers van  

‘s-Hertogenbosch is de enige groep in Nederland (en een van de weinige groepen in Europa) die in de 

stijl van de stadsmuzikanten uit de late middeleeuwen en renaissance authentieke muziek maakt. Op 

de Vismarkt in Heusden traden zij bij aankomst aan. Brabantse troubadour Noud Bongers zorgde voor 

de  muzikale afsluiting. 

 

etappe 8 - woensdag 26 juni 

Den Bosch – Den Bosch: 8 km 

Heusden – ’s-Hertogenbosch: 14 km 

Het bolwerk Sint-Jan aan de 

Stadsdommel was een van de vier 

belangrijke toegangen tot de 

historische vestingstad ‘s-

Hertogenbosch. Hier startte de 

achtste etappe van Expeditie 

Zuiderwaterlinie met een filmpje over 

Den Bosch. Tjeerd Saatrube (Fort 

Isabella) vertelde de groep over Linie 

1629 en de rol van ‘zijn’ Fort Isabella. 
Op het Fort stond Prins Hendrik klaar 

om de wandelaars te ontvangen. 

Wandelaars kregen een 

verwenpakketje van het Voetburo. 

Na doorkruising van natuurgebied De Moerputten - een van de weinige overgebleven 

laagveenmoerassen ten zuiden van de grote rivieren - onder begeleiding van José van Oers (IVN) , 

werden we verwelkomd door  drumfanfare Exempel. Ivo Scheffers (gemeente Den Bosch) verzorgde 

een presentatie.  
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etappe 9 - donderdag 27 juni 

Den Bosch – Lith: 12 km 

‘s-Hertogenbosch – Lith: 27,5 km 

Samen met de carnavalsvereniging De Kleidonkers liepen we langs riviergebied en prachtige 

vergezichten naar Lith. Gids Noud Bongers zorgde ervoor dat we van het padje af konden. Gilde Sint 

Lambertus was helaas verhinderd. De etappe werd feestelijk afgesloten met een optreden van 

coverband Story.  

 

etappe 10 - vrijdag 28 juni 

Oijen – Megen: 7 km 

Lith – Megen: 19,5 km 

Drumfanfare DIOS wuifde de wandelaars, alvorens de koers langs de Maas werd voortgezet, uit. De 

tentoonstelling ‘Mens en Maas’ in Acropolis liet de rol van het water in deze regio zien. Marshmallows 

bij de vuurplaats en plattelands rock en lol van De Revuo’s bewezen dat de Maas hier vooral verbindt.   

 

 

 

 

 

 

 

etappe 11 - zaterdag 29 juni 

Ravenstein – Grave: 13 km 

Megen – Grave: 40 km 

In het Land van Ravenstein hebben ze niets te 

schaften met de Hollanders! De schout van de 

Vrijstaat Land van Ravenstein ontving de wandelaars 

om samen het stuk vestingmuur in zijn tuin te 

bekijken. Op de Markt in Grave werd feest gevierd 

met tapas,   flamencogitaarmuziek van Maurice 

Leenaars en de band Brisa Latina.  
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ARTISTIEKE ELEMENTEN: TEGEN-STRIJDIG 

Voor Expeditie Zuiderwaterlinie werd KOP benaderd. KOP draagt met uiteenlopende projecten bij aan 

de ontwikkeling van de artistieke praktijk- en ondernemersvaardigheden van jonge kunstenaars en 

vormgevers. Dit doen ze door het organiseren van activiteiten en projecten waarbij ze jong, 

veelbelovend talent KOPpelen aan podia, producenten en opdrachtgevers. KOP werd in 2004 opgericht 

als Kunstenaars Ontmoetings Plaats, inmiddels is de naam ook uit te leggen als Kunstenaars Ontwikkel 

Platform (projecten en activiteiten gericht op talentontwikkeling) en als Kunstenaars Opdrachten en 

Projecten (projecten waarbinnen KOP kunstenaars een betaalde opdracht verstrekt). 

 

KOP stelde voor om Bouke Bruins te vragen een kunstwerk te maken voor Expeditie Zuiderwaterlinie. 

Bruins studeerde in 2017 cum laude af aan de Design Academie. De rafelranden van de publieke ruimte 

zijn zijn werkgebied, hij zoekt naar manier om van onderaf de publieke ruimte te verbeteren. Met 

Boyscout Designer brengt hij de werelden van design en scouting bij elkaar door middel van speelse 

interventies. Uitgangspunt is het gegeven dat de (over-)vormgeving van de publieke ruimte leidt tot 

extreme regelgeving, wat de gebruikers ervan passief maakt.  Scouts leren juist om hun omgeving te 

verzorgen en deze actief en verantwoordelijk tegemoet te treden. Boyscout Designer is voor Bouke 

Bruins een model om zijn rol als vormgever te onderzoeken. 

 

Voor Expeditie Zuiderwaterlinie ontwierp hij een reeks kunstwerken die op elf locaties in het landschap 

te zien waren. VER GAAN PRIEL TROTS BETIJEN PEILLOOS KNEL PUNT… Zomaar een greep uit 
de reeks woorden die Bruins koos voor zijn werk met de titel TEGEN-STRIJDIG. Op elf locaties langs 

de Zuiderwaterlinie dwong Bruins het publiek om telkens vanuit een ander perspectief te kijken.  

Hiervoor maakt hij grote lenticulaire installaties in het landschap. Afhankelijk vanuit welke richting je 

keek, was een ander woord en een ander beeld te zien. De contrasterende woorden vertaalden de 

geschiedenis naar het heden of zetten het verleden in een andere context. Het werk zette aan tot 

gesprek over de roemruchte historie van de Zuiderwaterlinie, maar ook over wat er vandaag in de wereld 

gebeurt.  

 

Bruins liet zich inspireren door de 450 jaar historie van het gebied en in het bijzonder door de methodiek 

waarbij ze het gebied ter verdediging opzettelijk onder water zetten. Enerzijds was dit een knap staaltje 

ingenieurskunst die de vijand buitenhield, maar anderzijds vroeg dit om grote opofferingen. Zo konden 

boeren hun land niet bewerken, met armoede, ziekten en doden tot gevolg. Geïnspireerd door dit 

contrast koos Bruins voor een experiment met taal, vorm en kleur in het landschap van de 

Zuiderwaterlinie. Met zijn werk verbeeldde hij dat het succes van het verdedigingswerk ook een 

keerzijde had.  

 

Bouke Bruins plaatste elke dag zijn werk en was aanwezig om de groep wandelaars te vertellen over 

de woorden die hij voor de etappe van die dag had gekozen. Tijdens de tweede etappe stelden we voor 

dat een van de wandelaars de volgende dag zou reflecteren op het werk van Bouke. Een van de 

wandelaars, Charlotte van Buul, stuurden we de twee woorden van de volgende dag toe, waarmee ze 

een stuk schreef en dat voordroeg. Charlotte had er zo’n plezier in dat ze het elke dag zou gaan doen, 
daarbij de geschiedenis van de vestingsteden die we die dag aandeden onderzoekend. Elke dag droeg 

ze haar bevindingen op. Het kwam wel eens voor dat Bouke vanuit een heel ander vertrekpunt zijn werk 

had vormgegeven, wat interessante gesprekken opleverde. Door Charlotte werden ook de andere 

wandelaars gestimuleerd na te denken over het werk van Bouke. Dat het gesprek over en op de 

Zuiderwaterlinie deze invulling zou krijgen, was onvoorzien, maar hebben we als zeer succesvol 

ervaren.  
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Charlotte maakte in totaal elf teksten die de werken van Bouke begeleidde en voorzag ze van een 

epiloog. Foto’s van de verschillende werken en de teksten hebben we ter herinnering gebundeld. 
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ORGANISATIE 

Stichting Zuiderwaterlinie Events werd eind 2017 opgericht ten behoeve van de evenementen voor de 

Zuiderwaterlinie. Vanuit de stichting wordt, in samenwerking met vele anderen, concreet invulling 

gegeven aan de zakelijke en artistieke aspecten van evenementen. Het bestuur van Stichting 

Zuiderwaterlinie Events wordt gevormd door Lex Roolvink (burgemeester Grave), Tjeerd Saatrube (Fort 

Isabella) en Joop van de Meulenreek (Brabantse Muziekbond). Projectdirecteur Isabelle Schol vormt de 

verbindende schakel tussen de verschillende betrokken partijen.  

 
 

  

Naam organisatie:  Stichting Zuiderwaterlinie Events 

Adres:  Nijenrodestraat 8, 4834 RP Breda 

Oprichtingsjaar:  2017 

Rechtsvorm:  Stichting 

Website:  www.expeditiezuiderwaterlinie.nl   

Banknummer:  NL93INGB0008163030 

E-mailadres:  schol@te-doen.nl /  
 

  info@expeditiezuiderwaterlinie.nl  

Naam contactpersoon:  Isabelle Schol (projectdirecteur) 

Telefoonnummer:  06-26150567 

E-mailadres:  schol@te-doen.nl 

   

Naam 2e contactpersoon:  Lex Roolvink (voorzitter) 

E-mailadres:  l.roolvink@grave.nl  

 

 

Samen met het programmateam Zuiderwaterlinie werd geïnvesteerd in de organisatie van Expeditie 

Zuiderwaterlinie. De reeds bestaande samenwerking op het gebied van kennisdeling, promotie en PR-

middelen omtrent de Zuiderwaterlinie vormde een belangrijke basis voor draagvlak en verbinding met 

de samenleving. Regelmatig projectoverleg tussen programmateam, stichting en externe experts 

zorgde ervoor dat informatie over de voortgang gedeeld en op elkaar afgestemd werd.  

 

De communicatie werd gedaan door Connect, die de corporate communicatiestrategie Zuiderwaterlinie 

vormgeeft. Dit zorgde ervoor zorgde dat alle partijen elkaar konden blijven versterken.  

 

De stichting geeft opdracht aan diverse bureaus/organisaties/bedrijven om onderdelen van de projecten 

te realiseren. Tal van externe experts verleenden hun medewerking aan de stichting met betrekking tot 

de praktische organisatie. E.e.a. onder verantwoordelijkheid van de Alliantie Zuiderwaterlinie. 

 

Het kernteam van Expeditie Zuiderwaterlinie werd gevormd door An van Dixhoorn (B-in Motion, 

productie), Ron Bekker (Runnerscafe, coördinatie routes), Noud Bongers (cultuurgids, troubadour), 

Willem de Leeuw en Lian van Erp (Lion Event Support, technische productie), Didou Schol (Badabing, 

website) 

 

Stichting Zuiderwaterlinie Events werkt graag samen met deskundige partijen en wil zo verder bouwen 

aan een sterke positie van de Zuiderwaterlinie. Voor het welslagen van Expeditie Zuiderwaterlinie werd 

in 2019 samengewerkt op allerlei niveaus: tussen gemeentes, culturele instellingen en organisaties, 

muziekverenigingen, vrijwilligers, scholen, lokale ondernemers en inwoners.  

 

http://www.expeditiezuiderwaterlinie.nl/
mailto:schol@te-doen.nl
mailto:info@expeditiezuiderwaterlinie.nl
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Stichting Zuiderwaterlinie Events werkte tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie o.a. samen met: 

Acropolis, Bergen Braam, Bergsche Battery, Boer Bens, Borgerij Berghen opdenZoom, Brisa Latina, 

Brouhaha, Carnavalsvereniging De Kleidonkers, Cavalerie 1588, Centrummanagement Grave, 

Concento, Daan Mathot, De Kwekerij, De Revuo's, De Waterdrager, Diana Castrop, DIOS, Dutax 

Reizen, Exempel, Frank van Es, Fregusons Great Hunting Ground, Gilde Sint Bavo, Heemkundekring 

de Willemstad, Heemkundekring Onsenoort, Het Voet Buro, Historische Verzameling KMA, 

Isabellagroep, IVN Den Bosch, IVN Den Bosch, Ivo Scheffers,Klundert op een Kluitje, Kunstencentrum 

Scattando, Lion Event Support, Maurice Leenaars, Merel van der Linden, Mike Mulder, Noud Bongers, 

Ondernemersvereniging Grave, Peter Sinke, PUURBabs, Stadspijpers ’s-Hertogenbosch, Stichting Fort 

Isabellekazerne, Stichting Promotie Grave, Stichting Raamsdonk Historie, Story, Vincent de Rooij, 

Vrijstaat land van Ravenstein, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Werkgroep 

Zuiderwaterlinie Reek, XammeRamme,  

 

Elke (korte) etappe werd gezamenlijk gestart en geëindigd. Hiervoor werkten we samen met de 

volgende (horeca)partijen: Beneden Sas (Dinteloord), Bierbrouwerij Oijen (Oijen), Bolwerk Den Bosch 

(Den Bosch), Cafe De Keurvorst (Ravenstein), Cafe de Vrijheid (Oosterhout), Camping De Dassenplas 

(Bergen pop Zoom), Camping De Maasakker (Megen), Camping onder de Dijk (Stampersgat), Camping 

Zonneweelde (Oosterhout), De Blauwe Sluis (Den Bosch), De Bonte Kraai (Raamsdonk), De 

Brouwketel (Grave), de Gouwen Leeuw (Grave), De Schaft/ Fort de Roovere, De Stad Klundert 

(Klundert), De Voorste Venne (Drunen), De Wallevis (Steenbergen), De Zeven Zusters (Raamsdonk), 

Eetcafe De Swaen (Prinsenbeek), Eetcafe Havenzicht (Dinteloord), Gastenverblijf Munnickenheide 

(Terheijden), Geertruidskerk (Geertruidenberg), Havenzicht (Heusden), Hertog Jan van Brabant (Lith), 

IJssalon Sabor (Grave), Kinderboerderij Parkhoeve (Breda), Marco's Intermezzo (Bergen op Zoom), 

Mariafarm (Zevenbergen), Minicamping De Reekens, Minicamping Huismans (Nuland), Nederlands 

Defensie Academie (Breda), Oudlandse Hoeve (Steenbergen), Restaurant Bellevue (Willemstad), 

Zorgboerderij De Locatie (Vlijmen) 
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DOEL & DOELGROEPEN 

De doelstelling van Stichting Zuiderwaterlinie is het verhaal en het erfgoed van de Zuiderwaterlinie bij 

zo veel mogelijk mensen bekend te maken. In eerste instantie in Brabant en de rest van Nederland. In 

de toekomst ook internationaal: Vlaanderen en Duitsland plus de met de ZWL verbonden landen (met 

name Frankrijk en Spanje).  

 

Voor Expeditie Zuiderwaterlinie betekent dat specifiek: 

• de verbinding van de elf vestingsteden (en hun contreien) met trotse Brabanders als 

ambassadeur 

• een impuls te geven aan het toeristisch-recreatief aanbod van Brabant: bezoekers en 

bestedingen 

• een impuls te geven aan het Brabantse cultuuraanbod door nieuwe samenwerkingen:  

• erfgoed - hedendaagse cultuur - natuur - toerisme  

 
Expeditie Zuiderwaterlinie richtte zich op: 

• in cultuur en cultureel erfgoed geïnteresseerd publiek 

• in natuur geïnteresseerd publiek 

• wandelaars 

• inwoners van Brabant, van jong tot oud, in alle lagen van de bevolking, (inter)nationale bezoekers 

aan Brabant 

 

Inwoners, lokale besturen en allerhande culturele verenigingen langs de Zuiderwaterlinie werden waar 

mogelijk betrokken.  

 

Aan Expeditie Zuiderwaterlinie 2020 deden in totaal 936 wandelaars mee.  

 

MARKETING & COMMUNICATIE  
Stichting Zuiderwaterlinie Events werkte voor de communicatieve begeleiding samen met Connect. 

Connect doet ook de communicatie voor de Alliantie Zuiderwaterlinie. Een grootschalig evenement valt 

niet volledig onder de reguliere werking van Connect in opdracht van de Alliantie Zuiderwaterlinie. 

 

Reguliere werking in opdracht van de Alliantie 

• Briefen, begeleiden en aansturen van sociale mediabureau Afdeling Online in aanloop naar, 

tijdens 

• en na de Expeditie. 

• Redactie en opmaak van de nodige teksten op de corporate Zuiderwaterliniewebsite, inclusief 

• doorkliklinks naar de deelwebsite van de Expeditie. 

 

Voor Expeditie Zuiderwaterlinie waren er de bijkomende taken: 

• Het genereren van persaandacht 

• Opstellen van een heldere communicatieplanning 

• Contact met de communicatieambtenaren van de Zuiderwaterlinie-gemeenten 

• Afstemming met communicatiediensten van de provincie en de gedeputeerde 

• gedeputeerde. 

• Strategische benadering van partners met een groot publiek 

 

Opera Concept & Design was er voor de ontwikkeling van een stevige visuele identiteit, een 

aantrekkelijke vormgeving van alle aan de evenementen gelieerde communicatie-uitingen.  
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Hieronder volgt een overzicht van middelen die ingezet werden om de ambitie, om met de evenementen 

een groot publiek te bereiken, te verwezenlijken: 

 
Pers & PR 

actieve persbenadering in binnen- en buitenland met behulp van persinformatie, perspresentatie; in 

samenwerking met projectpartners: 

• Dagbladen; 

• Vakbladen; 

• Online media;  

In de bijlage is een overzicht van verschenen artikelen opgenomen. 

 

Social media 

Social media activatiecampagnes werden in samenwerking met het programmateam Zuiderwaterlinie 

gedragen en door alle betrokken partijen verspreid. Evenementen op facebook werden aangemaakt via 

de facebook-pagina van Zuiderwaterlinie Noord-Brabant.  

 

Ter aankondiging van Expeditie Zuiderwaterlinie werd een teaser gemaakt die via de facebookpagina 

van Zuiderwaterlinie Noord-Brabant werd verspreid. Na afloop werd een aftermovie gemaakt en gepost 

op de sociale media en op de website. 

 

Online en offline promotiemateriaal en campagnes  

 

Advertentiecampagne: verspreiding van drukwerk en outdoor campagne in deelnemende gemeenten; 

 

 flyers poster abri’s 

Bergen op Zoom   20 

Steenbergen   30 

Regio Willemstad (Moerdijk) 

 

  50 

Geertruidenberg   21 

Oosterhout   20 

Terheijden   40 

Breda   20 

Den Bosch & Rosmalen 1500 25 40 

Heusden    75 

Oss 3500 75 - 

Grave   10 

    

totaal 5000 100 326 

 

Alle deelnemende partners Vele van hen besteedden aandacht aan het evenement via hun online 

kanalen. Campagneposters en flyers werden verspreid in de gemeentes waar gewandeld werd via 

VVV’s, cafés, heemkundekringen, atletiek- en sportverenigingen. De locaties (vaak 

horecagelegenheden) waar gestart en/of geëindigd werd gaven via hun beschikbare kanalen 

ruchtbaarheid aan De Mars.  
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In samenwerking en afstemming met Connect en de Alliantiepartners werd er via partnercampagnes 

bekendheid aan Expeditie Zuiderwaterlinie gegeven.  

 

Samen met de Koninklijke Wandelbond Nederland werd een digitale campagne via Wandel.nl uitgezet: 

• Verrijkt en uitgelicht evenement in de wandelagenda op wandel.nl 

• Advertorial in de nieuwsbrief 

• Toaster gedurende een week gericht op recreatief segment 

• Retargeting via een dedicated mail 

• Organische posts via Twitter en Facebook 

 

 
Website 

Voor de praktische en inhoudelijke informatie rondom Expeditie Zuiderwaterlinie was de website 

www.expeditiezuiderwaterlinie.nl een handig instrument om het publiek te enthousiasmeren. Hierop was 

informatie te vinden over de etappes, waar te overnachten en het culturele programma. Vanuit de 

website www.zuiderwaterlinie.nl werd actief doorgelinkt naar het evenement-url.  

 

http://www.expeditiezuiderwaterlinie.nl/
http://www.zuiderwaterlinie.nl/

