Brabant investeert in Zuiderwaterlinie
’s-Hertogenbosch, 24 april 2019 - De komende jaren investeert de provincie NoordBrabant ruim twee miljoen euro in projecten binnen de Zuiderwaterlinie. Het gaat
in totaal om negentien projecten, die samen de Zuiderwaterlinie als samenhangend
geheel verder moeten versterken.
De provincie investeert samen met de gemeenten langs de Linie meerjarig in het langste en meest
benutte erfgoed van Europa. In deze subsidie is geld gereserveerd voor negentien projecten in de vijf
stellingen: WestBrabantse Waterlinie (225.000 euro), Stelling van Willemstad (589.250 euro), BredaGeertruidenberg (270.000 euro), Heusden – ’s-Hertogenbosch (764.250 euro) en Grave-Ravenstein
(497.500 euro). De bijdrage van de provincie is onder voorbehoud van een soortgelijke investering
van de gemeenten langs de Linie in de projecten.
Uniek
De geschiedenis van Nederland en het water is een uniek cultuurhistorisch verhaal. Al eeuwenlang
verdedigen we ons niet alleen tégen het water maar gebruiken we het water ook om ons te
verdedigen. Dat zien we terug in een ingenieus stelsel van waterlinies dat dwars door ons land heen
loopt. De Zuiderwaterlinie is daarvan de oudste, langste en meest benutte linie. De linie loopt in
Brabant van Bergen op Zoom in het westen tot Grave in het meest oostelijke puntje, en verbindt elf
historische Brabantse vestingsteden en hun ommeland met elkaar.
Het is een samenhangend stelsel van waterstaatkundige werken, landschap en militaire werken.
Zachte g
De linie is niet alleen belangrijk militair erfgoed maar ook een culturele grens: tussen noord en zuid,
rooms-katholiek en protestant, zand en klei, de harde en de zachte ‘g’. De Zuiderwaterlinie vertelt
ruim 350 jaar Brabantse militaire historie, van het eind van de middeleeuwen tot en met de Koude
Oorlog en de bijzonder posities die Brabant heeft gehad als buffer voor Holland. Het is daarmee een
belangrijk icoon voor Brabant.
Aan de slag
Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Ik ben trots op de samenwerking die rond
de Zuiderwaterlinie tot stand is gebracht. Inmiddels, en dat is te danken aan de inspanningen van alle
partners, is de Zuiderwaterlinie een begrip in Brabant en ver daarbuiten. Het is fantastisch dat we met
deze gezamenlijke investering de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het behoud van dit machtige
Brabantse erfgoed over de hele linie nog verder versterken.”

