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Gouda Vestingstad

Spannende verhalen over de 
Oude Hollandse Waterlinie 

    Hoop dat ik op 
tijd in Gouda ben 
om de prins te zien.   

Als ik Gouda 
maar haal. De prins 
móet de boodschap 

krijgen! 

Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie Bunkers, kastelen, landgoederen, boer derijen, 

molens, vestingsteden en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. 

Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het  prettig wonen, werken 

en recreëren is. De provincie maakt het - samen met  anderen - mogelijk om het erfgoed 

in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te  genieten en te leren over onze geschiedenis. 

Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.

Ontdek meer over de boeiende geschiedenis 
van Gouda Vestingstad:  

● 22 mei  Storytellingbijeenkomst in de Chocoladefabriek

● 6 juni Educatiebelevingsdag door Gouda

● 8 september Prinsenconcert in Gasthuiskapel

● 15 oktober Lezing Wouter Troost voor Die Goude in Concordia

● 10 oktober -  Expositie Bieb onder water in de Garenspinnerij

 17 november 

● 20 oktober Historische modeshow in de Sint Jan 

Vertel en doe mee met

Met dank aan:

Stichting 
Jac. Bezemer

Ontdek Gouda Vestingstad 
Laat je verrassen door de eigenwijze rol die Gouda ten tijde van het rampjaar 1672 speelt als achterwacht van 

de Oude Hollandse Waterlinie. De polders rondom Gouda worden onder water gezet. De Fransen staan 
voor de deur. De hoop van de Gouwenaren is gevestigd op Willem III. De stadspoorten gaan open voor de prins!

Wist je dat er in Gouda: 
● nog veel te zien is van de Oude Hollandse Waterlinie.
● Van Beverningh en Pain and Vin begraven liggen in de Sint Jan! 
● Waterlinie audiotours en andere routes zijn.   
● in 2022 feest wordt gevierd ‘Gouda 750 stadsrechten’ en 

 350 jaar ‘Oude Hollandse Waterlinie’.

Meer weten? 
● Neem dan contact op met Lyanne de Laat,  06-30013037,

 l.delaat@ohwl.nl 
● of met Anita van der Vliet, 06-46442040, info@streekadvies.nl
● of kijk op www.historischplatformgouda.nl, 

 www.oudehollandsewaterlinie.nl, www.struinenenvorsen.nl

Initiatief van:


