
 

AFKONDIGING 
De voorzitters van de Historische Kringen te Loenen, Breukelen en Maarssen 
maken bekend, dat, met het oog op de maatregelen welke in verband met de 
bestaande omstandigheden moeten worden genomen, de Gemeente Stichtse 
Vecht krachtens het besluit van het Projectteam Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Stichtse Vecht, met onmiddellijk ingang in gereedheid gebracht dient te worden 
en wel vanaf heden, den achtsten September 2018. 

De desbetreffende bepalingen zoals nauwkeurig omschreven in het Projectplan 
van de Samenwerkende Historische Kringen de dato 1 Augustus 2018, zijn, te 
beginnen met dien dag, van toepassing. 

In het bijzonder wordt onder de aandacht gebracht: 

1. Dat een ieder de komende 20 maanden nauwlettend de berichtgevingen 
dient te volgen van de couranten, en de nieuwerwetse berichtgevers zoals 
Radio, Televisie, Facebook, Websites en Instagram; 

2. Dat een ieder vanaf het voorjaar 2019 een bezoek dient te brengen aan 
de rondtrekkende Expositie over de Nieuwe Hollandsche Waterlinie; 

3. Dat alle scholieren die onderwezen worden aan één der vijf Middelbare 
Scholen binnen de grenzen onzer Gemeente in het schooljaar 2019-2020 
deel dienen te nemen aan het schoolprogramma Water als Wapen; 

4. Dat alle ingezetenen onzer Gemeente ouder dan 10 jaar zich terdege 
laten informeren over de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, door het 
bijwonen van één of meerdere lezingen, het lezen van artikelen alsmede 
door het aanschaffen van een nog nader uit te geven boekwerk van de 
weledelgestrenge heer Koen;  

5. Dat alle ingezetenen onzer Gemeente ouder dan 12 jaar volgend jaar de 
voorstelling van het Theatergezelschap Maarssen’32  zullen bijwonen; de 
titel van dit optreden is nog geheim; en…  

6. Dat alle ingezetenen onzer Gemeente ouder dan 6 jaar zullen deelnemen 
aan de fotowedstrijd “De Nieuwe Hollandsche Waterlinie Stiekem 
Gekiekt”. Nadere berichtgeving omtrent deelname volgt. 

De Nieuwe Hollandsche Waterlinie, het grootste Rijksmonument van Nederland, 
is op weg naar de UNESCO Werelderfgoed-status. Water was en is onze 
bondgenoot. Door het waterpeil uiterst vernuftig te beheren, inundeerden wij het 
land, duizenden hectaren groot. Onze oude vijanden schatten in, zo zou blijken 
uit een geheim rapport uit 1908, dat deze negentiende-eeuwse verdedigingslinie 
onneembaar was. De wijze van verdedigen op deze schaal en grootte was uniek 
in de wereld. Ons is de zware doch schoonen opdracht gegeven ervoor zorg te 
dragen dat de Nieuwe Hollandsche Waterlinie voor het nageslacht behouden blijft. 

Aldus afgekondigd in de Gemeente Stichtse Vecht,  



den achtsten September 2018, 

De Voorzitters,  

 

 

W. Pijzel    N. Herfkens   M. van Schaik 
  


