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We sluiten de Linies in Gorinchem
Hollandse Waterlinies letterlijk uitgelicht
We Sluiten de Linies zet de Hollandse Waterlinies in de schijnwerpers. Vier avonden zijn
forten, vestingsteden, sluizen en andere waterwerken het toneel van mooie verhalen,
verrassende optredens én spectaculaire lichtprojecties. Zaterdag 22 oktober is We sluiten
de Linies in Gorinchem met een avondprogramma van 19 tot 22 uur.
We Sluiten de Linies draait om de bouwwerken van de Hollandse Waterlinies. Welke
betekenis hadden ze in de Hollandse Waterlinies? Hoe werkten ze en wat was hun taak?
Naast het militaire verhaal gaat het ook over de huidige en toekomstige rol van de linies
in het waterbeheer. We Sluiten de Linies is een samenwerking tussen Waterschap
Rivierenland en de Hollandse Waterlinies.
Gorcumse iconen uitgelicht
Zaterdag 22 oktober is de vestingwal tussen Buiten de Waterpoort en molen De Hoop
prachtig uitgelicht. Op diverse plaatsen word je verrast door kunst, muziek en optredens.
Startpunt van de route is de Waterpoort, waar een openingsact is. Een verhalenverteller
neemt je mee in de Hollandse Waterlinies bij het brugwachtershuis. Waterschap
Rivierenland sluit en opent met de hand de Dalempoort deze avond. Daar kun je ook
genieten van de Zangwerkplaats Vocals o.l.v. Helga Buitelaar. Bij de molen treedt
Breaksquad op, er is een DJ en een horecaplein met foodtrucks.
UNESCO Werelderfgoed
We Sluiten de Linies is een unieke manier om kennis te maken met de Nieuwe Hollandse
Waterlinie die in 2021 door UNESCO aan de werelderfgoedlijst is toegevoegd.
Decennialang beschermden de linies het westen van Nederland tegen vijandelijke
troepen. In tijden van oorlog kon men grote stukken land onder water zetten waarmee
twee vliegen in één klap werden geslagen: het land was onbegaanbaar voor soldaten,
paarden en voertuigen en te ondiep voor boten om doorheen te varen.
Niet voor publicatie
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Meer beeldmateriaal van Gorinchem is hier te downloaden.

