De Gastheren en Gastvrouwen
van de Zuiderwaterlinie
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De Gastheren en Gastvrouwen van de Zuiderwaterlinie
Dit boekje is een overzicht van de
ondernemers die zich Gastheer of
Gastvrouw van de Zuiderwaterlinie
mogen noemen. Zij hebben
meegedaan aan de IVN-cursus
‘Gastheer van het landschap’. Ze
delen hun kennis en enthousiasme
graag met alle bezoekers van de
Zuiderwaterlinie.
De Zuiderwaterlinie is de oudste,
langste en meest gebruikte
waterlinie van Nederland. Het
verhaal van de Zuiderwaterlinie
trekt mensen aan. Het feit dat er
in Brabant een parelsnoer van
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elf vestingsteden binnen één
historische linie ligt, spreekt steeds
meer tot de verbeelding. Mensen
voelen iets van de ‘historische
sensatie’ die je krijgt als je een
belangrijk en bijzonder stuk
geschiedenis ontdekt. Je gaat anders
kijken naar het gebied waarin de
linie ligt. Je kijkt als het ware met de
ogen van de grote vestingbouwer
Menno van Coehoorn toen hij de
vestingsteden en hun ommelanden
in één linie met elkaar verbond. Je
onderneemt dus in een uniek stukje
Nederland!

Organisaties
De Zuiderwaterlinie: Het
samenwerkingsverband van de
Zuiderwaterlinie bestaat uit 25 partners.
Samen hebben zij in 2016 de handen
ineen geslagen om de Zuiderwaterlinie
nationaal en internationaal op de kaart
te zetten. Het samenwerkingsverband
van de Zuiderwaterlinie vertrekt vanuit
de filosofie dat de som groter is dan het
geheel der delen. De verbinding van
de elf vestingsteden en hun ommeland
maakt lokale initiatieven sterker.
www.zuiderwaterlinie.nl

IVN Natuureducatie: IVN zet zich als
landelijke non-profit organisatie in
voor een groen, gezond en duurzaam
Nederland. IVN is ervan overtuigd dat
kennis van en betrokkenheid bij de
natuur, duurzaam handelen stimuleert.
De 130 professionals, 25.000 leden
en 170 vrijwilligersafdelingen van
IVN organiseren natuuractiviteiten,
cursussen en campagnes. Daarbij
focust IVN op vier kernthema’s: Kind
& natuur, Natuur in de buurt, Natuur
& recreatie en Natuur & gezondheid.
Met het programma Gastheer van het
Landschap heeft IVN sinds 2007 al
meer dan 2500 recreatieondernemers
in ruim 50 gebieden opgeleid als
Gastheer van het Landschap en werkt
IVN samen met hen aan het versterken
van het natuurbelevingsaanbod in deze
gebieden.
www.ivn.nl

3

2. Wat is de Zuiderwaterlinie
Inleiding

De Zuiderwaterlinie loopt (van west
naar oost) van Bergen op Zoom tot
Grave over een lengte van zo’n 160
kilometer. Langs de linie kun je vijf
regio’s, de zogenaamde stellingen,
onderscheiden die elk hun eigen
karakter hebben. Ze vertellen een eigen
verhaal, maar zijn samen ook onderdeel
van een groter verhaal.
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•

West Brabantse Waterlinie: hier
ligt het oudste stuk, de basis van de
waterlinie.

•

Stelling van Willemstad: de
mooiste forten vind je hier. Ze
liggen in een grote kring aan het
open water rond de schilderachtige
vesting Willemstad.

•

Stelling Breda - Geertruidenberg:
het land kon hier maar gedeeltelijk
onder water worden gezet. Daarom
vind je hier belangrijke linies en
schansen in het landschap.

•

Stelling ’s-Hertogenbosch Heusden: een grote en een
kleinere vestingstad, beide
bekroond met de prestigieuze
Europese ‘Urbes Nostrae’-prijs
voor de restauratie van hun
vestingwerken.

•

Stelling Grave - Ravenstein:
dit deel van de Zuiderwaterlinie
is nauw verbonden met de loop
van de Maas die hier regelmatig
buiten zijn oevers trad.
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West Brabantse Waterlinie
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De Mozesbrug staat in het rijtje van 10 bijzondere
bruggen in de wereld
“Wij, Meriam en Lilian zijn in mei
2019 begonnen met het exploiteren
van De Schaft in Halsteren. Deze
is weggezet als schaftkeet voor de
bouwers van de Pompejus-toren
en als informatiecentrum voor
de ontwikkelingen in het gebied.
Omdat het voldeed aan de behoefte
van de bezoekers van Fort de
Roovere is de keet na het voltooien
van de Pompejus-uitkijktoren niet
afgebroken.
Het werken in de natuur, op het fort
en met (internationale) bezoekers
is erg afwisselend. We doen dit met
veel liefde en plezier. En hopen dit
nog vele jaren te mogen doen.”

Onze favoriete plek

“De Mozesbrug is voor ons en
veel van de bezoekers het meest
aansprekende onderdeel van Fort
de Roovere. Bij het herstel van
Fort de Roovere (1628) in 2010
was in het plan opgenomen dat
de in 1700 aangelegde wal aan de
oostzijde van het fort moest worden
ontsloten en verbonden.

De opdracht aan de architecten
Kil en Koster was duidelijk: de
verbindingsbrug moest onzichtbaar
zijn. Zij hadden een burg ontworpen,
een houten loopgraaf (over de
bodem van de fortgracht) door
het water. Het resultaat: een
simpele constructie die zorgt voor
een passage door het water met
droge voeten en die bovendien
vanaf de zijkant onzichtbaar is. Het
ontwerp ontving in 2011 de BNA
Beste Gebouw van het Jaar prijs,
dé Nederlandse architectuurprijs.
Wereldwijde beroemdheid kreeg de
brug door een rapportage daarna
op CNN. Hij hoort nu in het rijtje van
10 bijzondere bruggen in de wereld
waarover in 2016 een expositie werd
gehouden in de Towerbrigde in
London.”
De Schaft
Schansbaan 8
4661 PN Halsteren
06 10058461
lilian.de.bruijn@live.nl
facebook.com/deschaft
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Het besef bijbrengen
waar mijn gasten varen
“Mijn naam is Bastiaan Rozeboom,
gastheer van de Zuiderwaterlinie
namens Rozeboom Watersport in
Steenbergen. Bij ons bedrijf kun je
terecht voor de verkoop en verhuur
van sloepen en ook voor een groot
assortiment watersportartikelen. Ik
ben Gastheer van het landschap om
het belang van de Zuiderwaterlinie
en de geschiedenis door te geven
aan mijn gasten, ze het besef bij te
brengen waar ze varen en hoe dit
gebied zo is gekomen.”
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Mijn favoriete plek

“Beneden Sas, een pràchtige plek!.
Dit is weliswaar geen fort maar het
heeft wel te maken met alle lusten
en de lasten van het water waarbij
het bij de Zuiderwaterlinie allemaal
om draaide. Inundatie, het nat en
droog maken van de polders. Het
gevecht tegen het water. Het is
allemaal terug te zien bij Beneden
Sas.”
Rozeboom Watersport vof
Wipstraat 23
4651 XW Steenbergen
06-38631830
info@rozeboomwatersport.nl
www.rozeboomwatersportshop.nl

Stelling van Willemstad
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Kamperen op het fort dat de Bovensluis moest
beschermen
“Fort Bovensluis is het centrale
middelpunt van een prachtig
recreatiepark Camping Bovensluis.
Ik, Marco Boertjes, bied je graag
de kans om te overnachten op
deze bijzondere locatie. Camping
Bovensluis is trotse gastheer van
de Zuiderwaterlinie en wij willen je
graag kennis laten maken met de
rijke historie van dit gebied. Als je
de achtergrond kent, krijgt de toch
al mooie omgeving nog een extra
dimensie!”

Mijn favoriete plek

“Fort Bovensluis ligt op de rand
van Zeeland en Noord-Brabant.
Het maakt onderdeel uit van de
Zuiderwaterlinie. In Nederland
bleek het onder water laten lopen
van gebieden een goede manier
om de vijand tegen te houden.
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Hiertoe werden zelfs speciale
waterstaattechnische werken
gemaakt (bijvoorbeeld speciale
inundatiesluizen). Fort Bovensluis
werd in 1861 en 1862 aangelegd om
zo’n inundatiesluis (de Bovensluis)
te beschermen. Daarnaast moest
Fort Bovensluis de achterzijde van
Fort Sabina dekken en de oostelijke
toegang tot de vesting Willemstad
afsluiten. Kom langs! Wij vertellen je
graag het heldhaftige, waargebeurde
verhaal van de sabotage van onze
inundatiesluis!”
Camping Bovensluis
Oostdijk 22
4797 SC Willemstad
0168-472080
fort@bovensluis.nl
www.bovensluis.nl

Historische schat aan het Hollandsch Diep
“Wij, Eric en Yvonne Leget, zijn
beheerders van Fort Buitensluis.
Sinds we er voor het eerst kwamen,
om te solliciteren naar de functie
van beheerders, zijn we er verliefd
op. De originele staat en de
sfeer die het fort uitademt sprak
ons gelijk aan. Zodra je de oude
baileybrug over rammelt, waan
je je in 1861. Afgesloten van de
bewoonde wereld en het enige
geluid dat je hoort zijn de schepen
die voorbij varen op het Hollands
Diep en natuurlijk de vele vogels die
hier verblijven.”

Favoriete plek

“Bijna 200 jaar was Fort Buitensluis
alleen voor Defensie toegankelijk.
Nu is het fort open voor publiek.

Naast een bomvrije kazerne zijn
er nog schuilplaatsen uit de twee
wereldoorlogen, kruitmagazijnen
en munitieopslagplaatsen. Het
fort is onderdeel van de Stelling
van het Hollandsch Diep en het
Volkerak. Nu het Fort niet meer van
Defensie is maar beheerd wordt
door een stichting krijgt het fort een
nieuwe bestemming. Er zijn mooie
camperplaatsen, rondvaarten met
een landingsvoertuig en het is een
officiële trouwlocatie.”
Fort Buitensluis
Fortlaan 10
3281 KA Numansdorp
06 144499871
beheerders@fortbuitensluis.nl
www.fortbuitensluis.nl
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Bij Fort De Hel komen cultuur en historie van de
omgeving samen
“Ik ben Pieter Korteweg, de trotse
gastheer van Fort De Hel. Ik kan in
Fort De Hel mijn passie en liefde
voor de geschiedenis en lokale
producten perfect combineren.
Al vanaf 1674 boert de familie
Korteweg in het gebied van de
Zuiderwaterlinie in eerste instantie
in de noordwesthoek van Brabant
en vervolgens vanaf 1871 kwamen
in de Sabina Henrica Polder.
Wij koken volgens authentieke
recepten met veel smaak. De beste
smaak is namelijk de smaak die
direct uit de natuur komt.”

marcheerde het Franse leger in
1793 richting de Hoek van Brabant
om Willemstad te bereiken. Op dat
moment stonden bij Fort De Hel de
kanonnen al klaar en liet men de
polders vollopen met water. Op deze
manier waren er nog maar twee
toegangswegen naar de vestingstad:
de Oost en de West dijk. Deze twee
dijken liggen precies in het vizier
van de kanonnen bij Fort De Hel.
Hierdoor is het ze nooit gelukt om
Willemstad te veroveren. Een stukje
geschiedenis van de Zuiderwaterlinie
waar we trots op mogen zijn.”

Mijn favoriete plek

Fort De Hel
Helsedijk 85
4797 SJ Willemstad
06 12277546
info@fortdehelwillemstad.nl
www.fortdehel.nl

“Het uitzicht op de prachtige
landerijen vanaf het terras van
Fort De Hel. Deze waren tevens
ook het strijdtoneel voor het beleg
van Willemstad ‘de hel van 1793’.
Met zo’n achtduizend man sterk

Van jachtslot tot rijkspostduivenstation tot
bezoekerscentrum
“Mijn naam is Loes van Es, ik ben
gastvrouw van het Mauritshuis in
Willemstad. Omdat het Mauritshuis
de komende jaren ingericht gaat
worden als bezoekerscentrum
van de Stelling van Willemstad
(één van de 5 stellingen van de
Zuiderwaterlinie), heb ik de cursus
‘Gastheer van de Zuiderwaterlinie’
gevolgd.”

Mijn favoriete verhaal

“Het verhaal van het
Mauritshuis is sterk beïnvloed
door de geschiedenis van de
Zuiderwaterlinie. Zo zou het
gebouw niet bestaan zonder Prins
Maurits, een belangrijk krijgsheer, in
wiens opdracht het is gebouwd als
jachtslot. In tijden van oorlog heeft
het Mauritshuis dienst gedaan als
militair hospitaal, de marechaussee
heeft er zijn kazerne gehad en
tijdens de eerste Wereldoorlog was

er een Rijkspostduivenstation op
zolder gevestigd.
Een grote invloed op het Mauritshuis
had het Franse beleg van 1793. Door
een sterk staaltje verdedigingswerk
en met de hulp van 3 dappere
timmermanslieden hield de stad
stand. Door de onder water gelopen
polder kon het Franse leger de
stad niet innemen. Er volgde een
groot bombardement waarbij ook
het Mauritshuis zwaar beschadigd
raakte. Dit zonder het gewenste
resultaat voor het Franse leger, dat
als verliezer uit de strijd kwam.
Dit verhaal en nog veel meer
geschiedenis valt in het Mauritshuis.”
Het Mauritshuis
Hofstraat 1a
4797 AC Willemstad
0168 755 211
www.moerdijk.nl/Mauritshuis.html
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Stelling Breda - Geertruidenberg
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Vanuit de toren van de Geertruidskerk zie je de
Zuiderwaterlinie in alle glorie liggen
“Ik ben Paul Koedijk, beheerder
van de Geertruidskerk in
Geertruidenberg. Samen met
vrijwilligers organiseren wij
diverse bijzondere culturele en
commerciële evenementen in de
kerk. Naast kerkdiensten van de
Protestantse Gemeente vinden
er ook concerten, beurzen plaats.
De kerk heeft een sfeervolle
binnenruimte van bijna 800 m2
met authentieke elementen, een
indrukwekkende akoestiek maar
ook een prachtige tuin rondom van
750 m2.”

Mijn favoriete plek

“De Geertruidskerk heeft een lange
geschiedenis. De oudste tufstenen
fundamenten van de kerk dateren
van rond 110. Door de eeuwen heen
hebben er flink wat veranderingen
en uitbreidingen plaatsgevonden en
paste men verschillende bouwstijlen
toe. Vanuit de toren zie je de
Zuiderwaterlinie in alle glorie liggen,
zoals onder andere Fort Lunet aan
de Donge.”
De Geertruidskerk
Elfhuizen 3
4931 AX Geertruidenberg
0162-518473
secretariaat@geertruidskerk.info
www.geertruidskerk.info
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Struinen met de metaaldetector op zoek naar
geschiedenis
“Mijn naam is Jos Verhoef. Op
onze boerderij kun je landelijk
vergaderen en overnachten en
er zijn vele mogelijkheden voor
bedrijfsuitjes. Zoals een 9 holes
boerengolfbaan die op ons
prachtige terrein ligt.”

Mijn favoriete plek

“Ongeveer 25 jaar geleden, een
druilerig Paasweekend, zag ik
een vader en een zoon met een
metaaldetector de pas geploegde
akker aan de Liniestraat afstruinen.
Nauwkeurig horizontaal en
verticaal zochten zij het perceel af.
Uiteindelijk ben ik hen gaan vragen
wat zij zoal vonden. Het varieerde
van tinnen soldaatjes, munten,
knopen van soldatenpakken, de

gesp van een riem en lege hulzen.
Mijn interesse was gewekt. Jaren
later besloot ik zelf op zoek te gaan
met de metaaldetector. Na wat
munten die niet goed te ontcijferen
waren en een enkele musketkogel,
was de vondst niet groot. Totdat ik
vlakbij een bankje in een redoute
(randoet) een munt van het jaartal
1705 vond. De bevestiging dat er
rond 1700 activiteiten waren in de
linie!”
De Houtse Linies
Moerstraat 10
4911 AG Den Hout
06 - 12 177 773
info@dehoutselinies.nl
www.dehoutselinies.nl
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Vredig slapen op de Zuiderwaterlinie
“Wij zijn Gerjo en Gerry Leijten. Je
vindt ons en onze unieke plek om
te overnachten in het buitengebied
van Terheijden. Een gezellige plek in
West-Brabant net iets boven Breda.
In Terheijden word je omringd door
authentieke natuurhistorie van de
Zuiderwaterlinie.
Van origine is de Munnickenheide
een boerderij maar recentelijk
hebben wij deze omgebouwd tot
een unieke plek om te overnachten.
Vanuit Munnickenheide kun je
diverse wandel- en fietsroutes
volgen door Nationaal Park De
Biesbosch, De Zuiderwaterline
maar ook naar Breda voor een
een museumbezoek of een dagje
winkelen.”

Ons favoriet verhaal

“Waar het Markkanaal de Linie van
de Munnikenhof doorkruist. Rond
1862 waren er al vestingwerken
op de Munnikenhof om het
gebied tussen de stad Breda en
Geertruidenberg te beschermen.
Deze vormen een geheel met
de Linie van Den Hout en de
Spinolaschans.
De linies van de Munnikenhof
worden ook wel Vredig Vesting
Werk genoemd, omdat er
geen grote veldslagen hebben
plaatsgevonden. Vandaag de dag
zijn de aarden wallen door bomen
en struiken begroeid, daardoor zijn
ze bijna onzichtbaar.
Het verhaal dat wij over dit unieke
gebied willen vertellen komt uit
het Dagboek van Kapitein Pieri en
sluit mooi aan bij de naam Vredig
Vesting Werk.

In die tijd bestonden de legers van
de Staatse en Spaanse troepen uit
huurlingen. De huurlingen kwamen
uit alle delen van Europa zoals zoals
Spanje, Italië, Kroatië, Wallonië,
Vlaanderen, Ierland, Duitsland en
Frankrijk. Het ene jaar vochten de
huurlingen met elkaar en het andere
jaar stonden ze tegen over elkaar.
Het verhaal van Kapitein Pieri gaat
als volgt: Tijdens een van de vele
belegeringen kwam een Spaanse
patrouille een Staatse patrouille
tegen rond de linies. Wie het meeste
soldij betaalde, daarvoor dienden zij.
De soldaten/huurlingen besloten om
elkaar niet aan te vallen, omdat ze
met elkaar dienden in het Spaanse
Leger. Ze besloten een kampvuur
te maken en vredig bij elkaar te
gaan zitten. Ze babbelden wat met
elkaar en rookten een pijp bij het
kampvuur. Daarna vervolgde ieder
vredig zijn weg, aldus Pieri.”
Munnickenheide
Munnikenhof 20
4844 PK Terheijden
06-54976198
info@munnickenheide.nl
www.munnickenheide.nl
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De vredesduif van Prins Maurits
“Ik ben Gabriela van Hal van het
VVV-kantoor in Geertruidenberg.
Ik heb meegedaan aan Gastheer
van de Zuiderwaterlinie om de rijke
geschiedenis van Geertruidenberg
te kunnen plaatsen in een
grotere context, die van de
Zuiderwaterlinie. Ik wilde meer
achtergrondinformatie over de 5
stellingen en de onderdelen van de
Zuiderwaterlinie.”

Mijn favoriete plek

“Prins Maurits had zijn leger goed
verschanst: rondom de stad
ingegraven en beschermd door
hoge wallen, omringd door diepe
grachten en vier grote bolwerken.
Een deel van zijn leger had hij
in Raamsdonk opgesteld en
hijzelf voerde het bevel vanuit de
westkant, vlakbij Made. Om de twee
legers te verbinden had Maurits
twee bruggen over de Donge laten
bouwen.
En dan die slimme list met de duif!
In het kamp van Prins Maurits was
een duif met een boodschap aan
18

de belegerde stad onderschept.
Zijne Excellentie heeft de boodschap
veranderd, zodat hij hoop op
ontzetting van buitenaf gaf. Hij
had zeker verwacht dat de Spaanse
commandant vanuit de toren
zou uitkijken naar de naderende
verlossing. Het enige wat er kwam
waren de kanonskogels van het
Staatse leger. In één klap had
de verdediging van de stad geen
bevelhebbers meer. Het bestuur van
Geertruidenberg had gauw gezien
dat ontzet van buitenaf onmogelijk
was en heeft de stad aan Maurits
overgedragen.
25 juli 1593! Dat is een dag die niet
snel in de vergetelheid zal raken en
nog honderden jaren later gevierd
zal worden.”
VVV Geertruidenberg
Markt 46
4931 BT Geertruidenberg
0162-517689
info@vvvgeertruidenberg.nl
www.vestingstadaandebiesbosch.nl

Stelling ’s-Hertogenbosch - Heusden
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Het vestingsverleden van Heusden is overal voelbaar
“Ik ben Gerard van Haperen,
werkzaam als Havenmeester van de
Jachthaven in Heusden. Gastheer
van de Zuiderwaterlinie ben ik
geworden om mijn gasten hierover
te kunnen informeren. Heusden
is één van de 11 vestingsteden
gekoppeld aan de Zuiderwaterlinie.
De historie van Heusden en ook
die van de inundatiesluizen bij
de Elshoutse zeedijk en Fort
Hedikhuizen vind ik persoonlijk heel
interessante materie.”
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Mijn favoriete plek

“Heusden Vesting wordt veel
door toeristen en pleziervaarders
bezocht. Het vestingverleden van
Heusden is in bijna elke straat
voelbaar. Je kunt de vestingwerken
beklimmen en wandelen in de
leuke historische straatjes. De
historische binnenhaven is perfect
gerestaureerd. Heusden is prachtig,
in het bijzonder vanaf het water.”
WSV Heusden
Nieuwe Maasdijk 3a
5256 NX Heusden
0416-662584
info@wsvheusden.nl
www.wsvheusden.nl

Als ik in de toren sta, zie ik voor me hoe Frederik Hendrik
van Oranje daar heeft gestaan
“Ik ben Klaas van Leengoed samen
met mijn compagnon Niek van
Lieverloo eigenaar van Kasteel
Maurick in Vught. Geboren
aan het water, en als zeiler
dit nooit losgelaten, maar ook
geïnteresseerd in de geschiedenis
van ons water. Als Gastheer van
de Zuiderwaterlinie heb ik geleerd
dat Nederland niet alleen vocht
tegen water, maar ook met water.
Als ik in de toren sta van Kasteel
Maurick, zie ik helemaal voor mij
hoe Frederik Hendrik van Oranje
daar heeft gestaan. Kijkend over
de rivier Dommel hoe zijn mannen
’s-Hertogenbosch belegerden in
1629. Hij versloeg de Spanjaarden
en heeft een belangrijke basis
gelegd voor Brabant. Het is mooi
hoe wij vanuit onze brasserie,
restaurant en hotelkamers gasten
kennis mogen laten maken met
deze rijke historie.”

Mijn favoriete plek

“Kasteel Maurick ligt aan de rivier
Dommel. Prachtig verscholen in
een natuurlijke omgeving tussen

bomen, weilanden en wateren. Via
de ophaalbrug over de slotgracht
wandel je de binnenplaats van het
kasteel op. Het kasteel is gebouwd
in 1257 en sindsdien bewoond door
kasteelheren en adellijke families.
Prins Maurits van Oranje richtte hier
in 1601 zijn legerhoofdkwartier in.
Een latere bewoner was Frederik
Hendrik. Het verhaal gaat dat
hij net van zijn avondmaal wilde
genieten, toen er vanuit Fort Isabella
een enorme kanonskogel werd
afgevuurd op het kasteel. Alles lag
aan gruzelementen, overal lag gruis.
Frederik Hendrik moest genoegen
nemen met een paar pannenkoeken.
Boos stuurde hij een brief aan de
bevelhebber van ’s-Hertogenbosch:
Graag voortaan tijdens etenstijd
geen vuurgeschut meer richten op
Maurick!”
Kasteel Maurick
Maurick 3
5261 NA Vught
073 204 80 28
info@kasteel-maurick.nl
www.kasteel-maurick.nl
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Een Draak en een Boze Griet in de Zuiderwaterlinie
“Sinds 2016 beheren wij, Henk
en Marjan Venrooij-te Riele, het
gastenverblijf ‘De Vergulde Draak’
in ’s-Hertogenbosch. Vanaf ons
monumentale pand is het slechts
drie minuten lopen naar het station
en binnen vijf minuten sta je in
de natuurgebieden Het Bossche
Broek en De Gement. Ook Fort
Isabella is op loopafstand. Wij zijn
Gastheer van de Zuiderwaterlinie
omdat we onze gasten kennis
willen laten maken met de
geschiedenis van ’s-Hertogenbosch.
De Zuiderwaterlinie speelt hierin
natuurlijk een grote rol. Grote delen
van het verdedigingswerk zijn nog
zichtbaar in Het Bossche Broek en
bij Fort Isabella.”

uitzicht over Het Bossche Broek,
een natuurgebied dat grenst aan
het centrum van ’s-Hertogenbosch.
In tijden van oorlog werd dit gebied
onder water gezet om de stad te
verdedigen. De stad werd dan geheel
omgeven door water, waardoor de
inwoners zich veilig voelden. Door
drooglegging van Het Bossche Broek
door Prins Frederik Hendrik in 1629
kon ’s-Hertogenbosch ingenomen
worden op de Spanjaarden en werd
een van de strategisch belangrijkste
overwinningen van de Republiek in
de Tachtigjarige Oorlog behaald.
Op het Bastion Oranje tref je
nog De Boze Griet, het grote
indrukwekkende kanon, ter
nagedachtenis.”

Mijn favoriete plek

De Vergulde Draak
Oranje Nassaulaan 7
5211 AS ’s-Hertogenbosch
073-6138080
info@deverguldedraak.nl
www.deverguldedraak.nl

“Bastion Oranje. Dit is een van
de onderdelen van de Bossche
vestigingswerken. Vanaf het
bastion heb je een fantastisch

Stelling Grave - Ravenstein
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Je voelt hier de rijke historie
“Mijn naam is Femke Nijboer en
ik ben bedrijfsleider van Acropolis
in Megen. Ik zoek steeds naar
nieuwe connecties in ons gebied
om vandaaruit weer geïnspireerd te
raken en om te blijven vernieuwen.
De Zuiderwaterlinie cursus is een
mooie ‘kapstok’ en een manier
om de geschiedenis tot leven te
brengen.”

Mijn favoriete plek

“Natuurlijk de Acropolis zelf!
Je voelt de rijke historie in het
pand. De eerste steen is gelegd in
1667. Megen was in die tijd een
vrijstaat die niet viel onder het
Hollands gezag dus er was ook
godsdienstvrijheid. Toen in 1629
Den Bosch door de Republiek der
7 Verenigde Nederlanden van
de Spanjaarden werd veroverd,

moesten de katholieken Den
Bosch verlaten. Zij vluchtten naar
de ‘vrije heerlijkheden’ waaronder
Megen. Het verzoek om in Megen
een klooster te stichten werd
goedgekeurd op voorwaarde dat
er een Latijnse school zou worden
gebouwd. Op dit gymnasium zaten
tot 1967 studenten. Dit prachtige en
bijzondere gebouw is nu Acropolis.
Het is een gemeenschapshuis voor
Megen en een prachtige plek voor
het geven van een feest, het houden
van een vergadering of congres.“
Acropolis Megen
Broeder Everardusplein 1
5366 BE Megen
0412-462565
femke.acropolis@gmail.com
www.acropolis-megen.nl

Incidentele knal herinnert aan de tijden van Napoleon
“Mijn naam is Saskia Swinkels en ik
ben samen met mijn broer Peter
eigenaar van groepsaccommodaties
De Mineursberg en Avontyr in Reek.
Onze accommodaties zijn gelegen
in natuurgebied De Mineursberg,
vernoemd naar het historisch
gebruik van dit gebied voor militaire
oefeningen in de tijd van Napoleon.
Het verhaal dat hierbij hoort, strekt
zich uit over een groot gebied
rondom onze accommodaties. De
interesse in deze verhalen was
een van de redenen om me op te
geven voor de cursus Gastheer
van de Zuiderwaterlinie. Het leuke
van de cursus is dat je steeds meer
historische componenten ontdekt
in je eigen omgeving waar je eerder
nooit zo bij stil hebt gestaan.”

de ijstijd. Er zijn in het gebied nog
diverse hoogteverschillen zichtbaar,
deze zijn nog afkomstig uit de
tijd van Napoleon waar ze onder
andere zijn aangelegd als stukjes
verdedigingslinie. Waar je nu heerlijk
rustig kunt wandelen, was het
vroeger in de tijd van Napoleon een
drukte van jewelste. Een incidentele
knal van het huidige militaire
oefenterrein aan de overkant van de
Corridorweg doet je af en toe weer
even terugdenken aan die tijd.”

Mijn favoriete plek

De Mineursberg
Kamplaan 1
5375 KP Reek
06-28163535
info@demineursberg.nl
www.demineursberg.nl

“Ons ‘eigen’ bos, natuurgebied
De Maashorst. Daar kun je
heerlijk wandelen door een zeer
gevarieerde natuur met grote
stukken heide, kleine vennetjes,
stuifzand, dennenbos en keien uit

Avontyr
Kamplaan 1a
5375 KP Reek
06-28163535
info@avontyr.nl
www.avontyr.nl
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Het heilig Bruurke van
Megen
“Ik ben Paula Gerritsen, illustrator
van kinderboeken en schilder
van dorpsgezichten en huizen op
canvasdoek. In Megen geniet ik
van de rust en ruimte, de Maas,
de dijken en uiterwaarden en de
oudheid van het stadje met haar
twee kloosters. Ik laat de gasten
van mijn B&B de Baptist graag
meegenieten van al dat moois.”

Mijn favoriete plek

“Vorig jaar was het 150 jaar geleden
dat het ‘heilig Bruurke van Megen’
werd geboren in Hoorn.
Hij wilde priester worden maar
de studie was te zwaar voor hem.
Na baantjes als bakkersknecht en
leerling kunstschilder wilde hij toch
het religieuze leven in en trad in het
klooster in Wijchen.
In 1899 kwam hij naar Megen
waar hij als huisschilder en
portier werd aangesteld. Het
was een charismatische man en
zijn sterke kanten waren: goed
luisteren en bidden! En dat deed
hij voor de vele mensen die bij het
Franciscanenklooster in Megen aan
de poort kwamen.
Al snel na zijn dood werd zijn graf
bezocht door pelgrims om hem om
voorspraak te vragen bij hun gebed.
Ook nu nog, 70 jaar na zijn dood,
wordt beweerd dat hij ervoor zorgt
dat je gebeden worden verhoord.
Onzin of een wonder? Nog
steeds komen er jaarlijks
duizenden mensen naar Megen
om zijn grafkapel, naast de
Franciscanenkerk, te bezoeken.
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Hiermee is de grafkapel zelfs een
bedevaartplaats geworden. Dagelijks
worden er briefjes (de zogenaamde
smeekbriefjes) in de mouwen of kap
van de pij of tussen zijn vingers of
voeten gestoken. De briefjes worden
elke avond hardop voorgelezen in de
kloosterkerk en meegenomen in het
gebed van de broeders.
‘En die gebeden worden verhoord’,
verzekeren de bezoekers.
Mag je het onzin noemen? Of juist
een wonder? Beide misschien niet,
maar dit alles is toch minstens
wonderbaarlijk te noemen!”
B&B Baptist
Dr. Baptiststraat 20
5366 BB Megen
06-15833951
info@paulagerritsen.nl
www.debaptistmegen.nl

Watervlooien vangen in de kasteelgracht
“Wij zijn Carlette en PietKees
Roeland en wij zijn 30 jaar geleden
Bierbrouwerij Ooijen in Oss gestart.
Naast het brouwen van bier
maken wij sinds 2016 ook eigen
distillaten in onze stokerij. Je bent
van harte welkom om bij ons te
komen proeven, te genieten van de
landelijke omgeving, te overnachten
in onze bed & breakfast of lekker
een hapje te komen eten in ons
restaurant.
Je maakt bij ons het buitenleven
mee. Onze landelijke locatie heeft
al het schone van het platteland.
Gelegen in het zicht van de Maas
kijk je zo uit over de polders van
Oijen en Macharen.”

omheen ligt. Kasteel Oijen was en
is een prachtige locatie met een
geweldige Lindenlaan waar je je
gewoon even in een ver verleden
waant. Het kasteel is gebouwd
in 1361 voor Maria van Brabant,
dochter van Hertog Jan III van
Brabant. Bedoeld als voorpost aan
de Maas ter bescherming tegen
invallen van de Geldersen. Het was
de zetel van het gebied dat heette
de ‘Heerlijkheid Oijen’. Door de
aanwezigheid van het kasteel zijn in
de 16e eeuw door de Hertogin van
Brabant aan Oss de stadsrechten
verleend. Nu wordt het kasteel
gebruikt als groepsaccommodatie en
trouwlocatie.”

Onze favoriete plek

Bierbrouwerij Oijen
Oijense bovendijk 61
5394 LA Oijen
0412 492 217
info@speciaalbierbrouwerij.nl
www.speciaalbierbrouwerij.nl

“Kasteel Oijen. Carlette komt
uit Oss en fietste vroeger naar
het kasteel om watervlooien te
vangen uit de gracht die er nu nog
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Nostalgisch fietsen langs de Zuiderwaterlinie
“Ik ben Twan Verboord, eigenaar
van het bedrijf Bike Adventure in
Herpen (Koolwijk). Mijn idee om
een bedrijf in actieve, avontuurlijke,
hilarische maar ook romantische
wandel- en fietstochten te
organiseren startte ruim 20
jaar geleden. Nu is het bedrijf
uitgegroeid en zijn er voor jong
en oud avontuurlijke en originele
activiteiten te beleven.”

Mijn favoriet

“Een fietstocht langs de
Zuiderwaterlinie via Megen,
Ravenstein en Grave. Door de
eeuwen heen is Nederland bedreigd
vanuit het zuiden. Tijdens de
verschillende oorlogen bleek het
water een machtig wapen te zijn.
De Zuiderwaterlinie is de enige
waterlinie die ook daadwerkelijk
gebruikt is!
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De fietstocht gaat langs drie
nostalgische vestingsstadjes langs
de linie. In elk stadje waan je je
weer terug in de tijd. En kun je
een mooie wandeling maken over
de kinderkoppen en een bezoek
brengen aan de verschillende
nostalgische gebouwen,
torens, mooie kerken, molens,
kloosters en de verschillende
verdedigingswerken. Tussen de
plaatsjes in fiets je mooie stukken
langs de Maas en door natuurgebied
Keent.”
Bike Adventure
Koolwijksestraat 15
5373KB Herpen
06-45314530
www.bikeadventure.nl
info@bikeadventure.nl

Kamperen aan de rand van de Reeksche bossen
“Ik ben Kees Bongers van Camping
Bruinsbergen in Escharen. Samen
met Tonnie, Hanneke, Mart en Kaat
beheer ik Camping Bruinsbergen,
gelegen in het buitengebied van
het vestingstadje Grave. Van
oudsher werd op ons terrein een
klein boerenbedrijf gerund door
de familie Jan en Anna Dorussen–
Siebers. Als keuterboer met enkele
koeien en varkens was het lastig
rondkomen. Vandaar dat Jan en
Anna besloten in 1968 er ook
een camping bij op te starten. Zo
ontstond een van de eerste, nu
populaire vakantiebestemming,
het zogenaamde kamperen bij de
boer. Het beroepshalve boeren
is hier nu verdwenen, maar de
camping is gebleven. In deze
tijd is Bruinsbergen een echte
familiecamping die wil bijdragen
aan een duurzame samenleving
door mensen bewust te maken van
de natuur.”

Mijn favoriete plek

“Het gebied De Reekse heide en de
Reekse Bergen. Dit gebied is van
oorsprong een heidegebied. Door
ontginning van de heidevlaktes door
boeren kreeg de wind vat op de
zanderige grond. Hierdoor werden
de lichte zandkorrels bijeen geblazen
en vastgehouden in beboste
gebieden, en werden dit zandhopen.
Door de mensen werden deze
zandhopen al snel gezien als
bruine bergen. Vandaar de naam
Bruinsbergen.”
Camping Bruinsbergen
Reekschebergpad 1
5364 TZ Escharen
0486 473 366
Info@bruinsbergen.nl
www.bruinsbergen.nl
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De ‘Roemkoeken’ van Reek maakten onze strijders
onoverwinnelijk
“Ik ben Anita van Vilsteren en ik
woon in het mooie dorpje Reek.
Samen met mijn partner ben ik
eigenaar van B&B De Hoefijzer.
Gastvrouw van de Zuiderwaterlinie
zijn betekent dat ik gasten kan
informeren over het toen en Nu
van ons prachtige dorp gelegen in
de Stelling van Grave-Ravenstein. In
onze B&B kan je heerlijk uitrusten.
Daarnaast is het een ideale
uitvalsbasis voor prachtige wandelen fietsroutes.”

Mijn favoriete plek

“De plaats Reek met zijn historie
en zijn natuur. In 1814 toen de
vestigingsstad Grave in handen
was van de Fransen, gingen deze
troepen er regelmatig op uit om
te plunderen in de omgeving. Bij
de burgemeester – commandant
van de Landstorm – Jan Baptist
van Erp kon men zich aanmelden
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als medestrijder. De Reekse
burgerwachten wisten samen met
het nationale leger verdere uitvallen
te stoppen. Deze strijders hoefden
achteraf tegen Napoleon ook niet
te vrezen om in de pan gehakt te
worden. Het waren de vrouwen die
met een geheim recept de strijders
onoverwinnelijk maakten. Het bleken
de zogenaamde ROEMKOEKEN te
zijn die zij bakten volgens geheim
recept.
Vandaag de dag kan je vanuit Reek
prachtig wandelen en fietsen. Zo
ook een mooie route langs onder
andere de huizen van de Bossche
School of door het natuurgebied De
Maashorst.”
B&B De Hoefijzer
Schaijksestraat 5
5375 KC Reek
0486 463732
info@dehoefijzer.nl
www.dehoefijzer.nl

Historie en natuur komen mooi samen in de
Hertogswetering
“Hallo, ik ben Marij van
Diggelen-Verstegen, lid van de
heemkundekring Schaijk-Reek
en lid van IVN Grave. Ik heb
meegedaan aan de cursus over de
Zuiderwaterlinie. Na deze cursus
kan ik als gastvrouw aan de slag. Als
gids kan ik jullie nu alles vertellen
over de natuur ene historie van
Reek en de Zuiderwaterlinie.
Ook kan er in samenwerking
met een horecagelegenheid
een arrangement aan de gasten
aangeboden worden. “

Mijn favoriete plek

“De Hertogswetering in Reek. Deze
plek heeft veel historie en natuur.
Tijdens de Blokkade van Grave in
1813-1814 wierp de Landstorm van
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Reek en het leger twee blokkades
op. De eerste blokkade was op
de Maasdijk bij het Wachthuis.
De geïnundeerde terreinen zijn
gebruikt als verdedigingsmiddel om
de Fransen tegen te houden. De
tweede blokkade om de Fransen te
weren, was bij de aanvoerweg van
Velp naar Reek. De Hertogswetering
is nu een onderdeel van een
ecologische verbindingszone, wat
veel natuurwaarde biedt.”
Heemkundekring Schaijk-Reek
Heemgebouw
De Komme Netjeshof 2
5374 AB Schaijk
info@heemkundeschaijkreek.nl
www.heemkundeschaijkreek.nl
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Kamperen ìn het inundatiegebied van de
Zuiderwaterlinie
“Ik ben Ed Steiger, eigenaar van
het natuurkampeerterrein de
Maasakker in Megen. Je vind ons in
de uiterwaarden van de Maas waar
je in alle rust van de natuur kunt
genieten. Op ons terrein, ver van
alle drukte, staan zoveel mogelijk
planten, bomen en struiken uit
de omgeving, zodat het karakter
van het landschap bewaard
wordt. Vanaf onze natuurcamping
is het heerlijk wandelen langs
de Zuiderwaterlinie en door de
Maasakkers.”

Mijn favoriete plek

“Voor mij is dat ons kampeerterrein,
dat ligt in de uiterwaarden van
de Maas (aan de Brabantse kant).
Door de ligging is hoog water, en
de mogelijke kans op overstroming,
altijd een gespreksonderwerp.
In de tijd dat de Zuiderwaterlinie

operationeel was, was de kans groot
dat onze omgeving onder water
kwam te staan. De wandelaars
en fietsers die op ons terras of
camping komen, willen zien en ter
plaatse ervaren wat het is om in zo’n
overstroomgebied te leven. Hier
kun je de Zuiderwaterlinie daarom
ook echt voelen. Hier is de rivier ook
nog echt de geografische, maar ook
culturele en sociale grens tussen
hen en ons. Hier wordt nog steeds
ervaren dat ‘de overkant’ ons land
onder water wilde zetten. Maar het
is vooral genieten van de natuur en
het historische stadje Megen.”
Natuurkampeerterrein de
Maasakker
Ruistraat 3
5366 KA Megen
0412-484332
info@demaasakker.nl
www.campingdemaasakker.nl

De Landstorm van Reek, gewapend met trommels
en gaffels
“Mijn naam is Chris de Bruin. Ik
ben trots op Reek, een dappere
dorpsgemeenschap die zich in
1814 massaal aansloot bij de
Landweer om de laatste Fransen
uit Grave te verjagen. Onze
minicamping Driehuis ligt in de
circumvallatie linies van Grave tegen
de bossen van Reek. Het is een
familiecamping. Op de boerderij
kan iedereen meehelpen om de
dieren te voeren. Wandelaars
en fietsers kunnen hier volop
genieten, Reek ligt namelijk tussen
drie natuurgebieden Maashorst,
Raamdal en Keent. Waarom de
Zuiderwaterlinie mij boeit? Het
vertelt wat over de oorsprong van
het Koninkrijk der Nederlanden.
Mooi ook dat er aandacht is voor de
gebieden buiten de vestingsteden.
Ik geniet van de samenwerking
die door het project ontstaat en
dat deze Brabantbreed wordt
gedragen. Daarom sluit ik me graag
hierbij aan. Samen maken we de
Zuiderwaterlinie tot een toeristische
trekpleister van formaat.”

aan de terreur. Alle sterke mannen
van Reek, aangemoedigd door hun
vrouwen trokken gewapend met
trommels, fluiten, gaffels, rieken,
schoppen, zeisen, pikhouwelen,
bijlen en nog veel meer ten strijde.
Een moedige actie. Als erkenning
voor deze heldendaden mocht Reek
een wapen voeren met de Letters
Reek Religone Regi, wat betekent
Reek voor Godsdienst en Vorst.
Vorig jaar hebben we het 200 jarig
bestaan van ons wapen gevierd met
heel de dorpsgemeenschap. Een
dorpsgemeenschap die trots is op
hun wapen en hun voorouders.”
Minicamping Driehuis
Driehuizerweg 15
5375KN Reek
06-33586630
info@minicampingdriehuis.nl
www.minicampingdriehuis.com

Mijn favoriete plek

“Reek. In 1814 leed de
gemeenschap van Reek samen
met die van Velp en Escharen al
bijna 20 jaar onder het juk van
de bezetters. Het Hollandse leger
stuurde luitenant Snoeks die in
Reek zijn hoofdkwartier vestigde
om vanuit daar de Landstorm
(burgerwacht, oproep leger) te
mobiliseren om een eind te maken
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De plek is zo bijzonder: dat wil ik met onze gasten
delen.
“Ik ben Thea van Leeuwen-Spanjers
eigenaar van gastenverblijf Het
Voorhuis. Een groepsaccommodatie
voor acht tot tien personen midden
in de natuur. Gasten hebben het
hele voorhuis tot hun beschikking.
Rondom Het Voorhuis zijn er
verschillende tuinen, een pluk- en
bostuin, een vlindervallei en een
blotevoetenpad.
Ik weet nog hoe fijn ik het vond
als hier vroeger op de boerderij
veel mensen kwamen. Ik wil graag
gastvrouw van de Zuiderwaterlinie
zijn. Deze plek is zo bijzonder en
heeft zoveel historie, dat wil ik met
anderen delen.”

Mijn favoriete plek

“De Erfdijk in Herpen, een
verrassend mooi natuurgebied!
Het is een door het landschap
slingerend dijkje, dat eens het water
uit het zuiden moest tegenhouden.
Vanuit Het Voorhuis kun je een
prachtige wandeling maken en ik
vertel je graag over het ontstaan
van deze Erfdijk.
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Door de talloze dijkdoorbraken in
het verleden zijn er enkele wielen
of doorbraakkolken aan de dijk
ontstaan. Nu zijn het prachtige
beschutte vijvers met ieder een heel
eigen sfeer. Heerlijke plekken om
langs te wandelen, lekker in het gras
te gaan liggen of op een bankje te
zitten mijmeren.
Eén van deze wielen is de Lindenwiel
en dat is een heel bijzonder plekje
voor mij. In een document uit 1332
wordt de naam Erfdijk al genoemd.
De naam heeft te maken met de
verdeling van gemeenschappelijke
grond onder de Herpenaren; bij
ieder stukje of erf hoorde een
stuk dijk om te onderhouden. Mijn
voorouders, de familie van der
Linden, hebben toentertijd dit stukje
Erfdijk, de Lindenwiel, toegewezen
gekregen.”
Het Voorhuis
Erfdijk 20
5373 KV Herpen
06-22822934
info@gastenverblijfhetvoorhuis.nl
www.gastenverblijfhetvoorhuis.nl

Souvenirs van de Franse bezetters in de vesting Grave
“Wij zijn Antoinette Lamers en
Ans Fest-Moorman, vrijwilligers
bij Toeristisch Informatiepunt/
Bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie
Grave. Sinds september 2018
is in ons pand, het historisch
stadhuis, het bezoekerscentrum
Zuiderwaterlinie gevestigd. Het leek
ons een goed idee om ons in de
Zuiderwaterlinie te verdiepen. Zo
kunnen wij passanten interesseren
en enthousiasmeren voor de
Zuiderwaterlinie.”

Mijn favoriete plek

“Eén van de souvenirs die
herinneren aan de tijd dat Grave
vestingstad was en onderdeel
uitmaakte van de Zuiderwaterlinie,
is halfbastion Bekaf. Vanaf Bekaf
heb je een prachtig uitzicht op de
John Thompsonbrug, de sluis, de
stuw en de jachthaven.
Op dit halfbastion stonden de twee
kanonnen, die nu verderop in het
rondeel aan de Maasmuur te vinden
zijn. De kanonnen, die in 1813
door de Franse bezetter werden

achtergelaten, dragen Franse
namen: L’Intrigant en Le Partisan.
Grave was een garnizoensstad en
Bekaf werd tot 1892 gebruikt als
exercitieveld.
In 1895 kwam dit terrein in handen
van de Franse paters. Zij vestigden
zich in de voormalige kazerne
het Noorderblok dat een klooster
werd. Het is aan hen te danken,
dat Bekaf bewaard is gebleven. Het
deed dienst als tuin, boomgaard,
moestuin en begraafplaats. Aan
de binnenzijde, aan de stadskant,
bevinden zich twee ijzeren deuren
die toegang geven tot de bomvrije
ruimte van het bastion. Nu nog
staan er rondom de begraafplaats
oude monumentale beukenbomen.
Aan de boomgaard uit de tijd van de
Franse paters herinneren nog oude
fruit- en notenbomen.”
Toeristisch informatiepunt Grave
Hoofdwagt 2
5361 EW Grave
0486-870067
toerismegrave@outlook.com
www.beleefhistorischgrave.nl
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“Ik wil mijn gasten het besef bijbrengen waar zij varen”
Bastiaan Rozeboom, Gastheer van de Zuiderwaterlinie

“Als ik in de toren sta, zie ik voor me hoe Frederik Hendrik
van Oranje daar heeft gestaan”
Klaas van Leengoed, Gastheer van de Zuiderwaterlinie

Zuiderwaterlinie
Noord-Brabant
info@zuiderwaterlinie.nl
www.zuiderwaterlinie.nl

IVN Brabant
brabant@ivn.nl
088 - 5003110
36www.ivn.nl

@Zuiderwaterlinie
@ZWLBrabant
@Zuiderwaterlinie
@Zuiderwaterlinie

@IVNNatuureducatie
@IVNBrabant
@IVNNatuureducatie

