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INLEIDING 

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. 

 

Vanuit Stichting Zuiderwaterlinie Events wordt invulling gegeven aan de evenementen ten behoeve van de 

Zuiderwaterlinie.  

 

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 

De doelstelling van Stichting Zuiderwaterlinie Events is de Zuiderwaterlinie als een geheel tot ontwikkeling 

brengen en op de kaart zetten bij Brabants, nationaal en internationaal publiek door culturele evenementen te 

organiseren.  

 

Stichting Zuiderwaterlinie Events werd in 2017 opgericht zodat in 2018 de eerste manifestaties plaats konden 

vinden die bekendheid aan het lint van forten, schansen, ravelijnen en inundatievlaktes gaven. Om de bevrijding 

van Brabant als verdedigingsmethodiek van de Republiek te symboliseren, werd in juni 2018 De Sprong in 

samenwerking met o.a. de Luchtmacht, Defensie Para School en EATC georganiseerd. In september 2018 werd 

de linie wandelend verkend tijdens De Mars.  

 

Met deze evenementen  is de naam Zuiderwaterlinie op de kaart gezet. Een jaarlijks terugkerend evenement - 

met als uitgangspunt  de 165 kilometer lange fysieke grens die de Zuiderwaterlinie is te markeren – dient de 

doelstelling van Stichting Zuiderwaterlinie Events om het verhaal en het erfgoed van de Zuiderwaterlinie bij zo 

veel mogelijk mensen bekend te maken. De uitdaging ligt in de combinatie van nationale ambitie en het lokale 

initiatief, met potentie om in de toekomst te groeien naar een project dat over de volle breedte van de provincie 

wordt uitgedragen. We werken toe naar een onderscheidend festival dat cultuurhistorie, kunst, natuur en 

mensen verbindt en bouwen zo voort op het enthousiasme om de Zuiderwaterlinie te ontdekken, te beleven en 

te verkennen.  

 

Stichting Zuiderwaterlinie Events organiseert daartoe van jaarlijks Expeditie Zuiderwaterlinie om meer 

bekendheid te geven aan het verhaal van de elf vestingsteden – van Grave tot Bergen op Zoom - langs 

de Zuiderwaterlinie. Betrokken, trotse Brabanders treden op als ambassadeurs van het gebied. Het beleven 

van erfgoed is belangrijk bij de ontwikkeling van historisch besef. Expeditie Zuiderwaterlinie is een 

onderscheidend evenement dat cultuurhistorie, kunst, natuur en gezond leven met elkaar verbindt door de 

Zuiderwaterlinie te verkennen, te beleven en te ontdekken. 

 

 

  



 
 

Voor Expeditie Zuiderwaterlinie houdt het nastreven van de doelstelling in: 

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

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

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

erfgoed - hedendaagse cultuur - natuur - toerisme - amateurs - professionals 

 

Essentieel voor het slagen van de doelstelling en het realiseren van de ambities voor een publieksevenement 

is de actieve deelname en toe-eigening van het evenement door de partners van de Alliantie Zuiderwaterlinie.   

 

TOEKOMST 

Expeditie Zuiderwaterlinie biedt inspiratie en mogelijkheden om uit te groeien naar een overkoepelend project 

dat zich afspeelt op provinciaal niveau maar evenzo interessant is voor bezoekers van daarbuiten. Idealiter 

werken inwoners en lokale (culturele) initiatieven uit de afzonderlijke vestingsteden gezamenlijk aan een groter 

project dat symbool staat voor de Zuiderwaterlinie als cultuurhistorisch ensemble. Dat kan van alles zijn: een 

kunstwerk, een muzikaal optreden, een theatervoorstelling. De uitwerking hiervan varieert jaarlijks en vindt 

plaats in de publieke ruimte. Ontmoeten, delen en verbinden leiden steeds naar een eindresultaat voor 

verwondering, innovatie en verbazing.  

 

DOELGROEPEN 

Demografisch  

− ‘de wandelaar’ (40 – 100 jaar) 

− gezinnen met kinderen  (ouders: 30 – 55 jaar) 

Psychografisch 

− in cultuur en cultureel erfgoed geïnteresseerd publiek 

− in natuur geïnteresseerd publiek 

− wandelaars 

Geografisch 

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

Brabant 

 

BETROKKENEN 

Met Expeditie Zuiderwaterlinie worden zoveel mogelijk inwoners, lokale besturen, scholen en allerhande 

culturele verenigingen langs de Zuiderwaterlinie betrokken.  

 

− professionals (beleidsmakers, bestuurders, belanghebbenden, ondernemers, creatieve ondernemers) op het 

gebied van cultuur en natuur, recreatie 

− verenigingen (o.a. op het gebied van muziek, sport, cultuur, natuur) 

− scholieren en studenten op het gebied nationale geschiedenis, cultureel erfgoed, natuur en recreatie 

 

 

  



 
 

ORGANISATIE 

Vanuit Stichting Zuiderwaterlinie Events wordt invulling gegeven aan de zakelijke en artistieke aspecten van 

de evenementen. Tal van externe experts verlenen hun medewerking met betrekking tot de praktische 

organisatie. De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor de projecten. De projectdirecteur van de stichting 

vormt de verbindende schakel tussen de diverse bij de projecten betrokken partijen.   

 

Naam organisatie:  Stichting Zuiderwaterlinie Events 

Adres:  Nijenrodestraat 8, 4834 RP Breda 

Datum akte van oprichting:  07-12-2017 

Rechtsvorm:  Stichting 

KvK-nummer  70269874 

Website:  www.expeditiezuiderwaterlinie.nl  

RSIN / fiscaal nummer   8582.26.807 

IBAN:  NL93INGB0008163030 

E-mailadres:  info@expeditiezuiderwaterlinie.nl 

   

Naam contactpersoon:  Isabelle Schol  

Telefoonnummer:  06-26150567 

   

 

Samen met het programmateam Zuiderwaterlinie wordt geïnvesteerd in de organisatie van de 

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

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

samenleving.  

 

Een productiemanager en projectleiders worden ingezet naar behoefte binnen de projecten en hun verschillende 

fases. Stichting Zuiderwaterlinie Events onderhoudt nauw contact met en gaat de samenwerking aan met o.a.  

− participerende gemeenten en waterschappen 

− Wandelnet, wandelverenigingen 

− Ministerie van Defensie 

− kunstencentra 

− Kunstloc Brabant 

− VisitBrabant 

− Erfgoed Brabant 

− IVN 

− HaFaBra muziekverenigingen 

− Heemkundekringen en gildes 

− professionele kunstenmakers 

− nationale bezoekers aan de provincie 

  



 
 

BESTUUR 

Stichting Zuiderwaterlinie Events kent de volgende bestuurders: 

 

Naam      Roolvink, Alexander Martinus Hendrikus 

Geboortedatum en -plaats   20-02-1957, Hengelo (O) 

Datum in functie    28-03-2018 (datum registratie: 04-04-2018) 

Titel      Voorzitter 

Bevoegdheid     Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

Naam      Saatrube, Peter Tjeerd 

Geboortedatum en -plaats   19-01-1966, Meppel 

Datum in functie    28-03-2018 (datum registratie: 04-04-2018) 

Titel      Secretaris 

Bevoegdheid     Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

Naam     van de Meulenreek, Johannes Lambertus Hendricus 

Geboortedatum en -plaats   17-03-1956, Nuland 

Datum in functie    07-12-2017 (datum registratie: 11-12-2017) 

Titel     penningmeester 

Bevoegdheid     Alleen/zelfstandig bevoegd 

 

 

De stichting heeft geen werknemers in dienst.  

 

FINANCIERING & ONDERSTEUNING 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de evenementen en voert het financieel beheer.  

De bestuursleden brengen de door hen gemaakte kosten niet in rekening.  

 

De middelen van de stichting bestaan uit 

 Bijdragen van de samenwerkingspartners van de Alliantie Zuiderwaterlinie 

 Eventuele subsidies en donaties 

 Schenkingen, erfstellingen en legaten 

 Sponsoring uit het bedrijfsleven 

 

 


