
 
 

 

Wil jij dat zomergevoel ook nog even vasthouden? 

Kom dan in september langs in de Zuiderwaterlinie voor een heerlijk dagje uit! Er 

is voor iedereen wel wat leuks te bespeuren, bekijken of beleven. Spring op je fiets 

en verken de mooiste plekjes van de linie, of kruip juist achter het stuur van je auto 

voor een leuke rondrit. Ervaar de bruisende vestingsteden of geniet van de natuur, 

bijvoorbeeld door een bootje te huren en het water op te gaan. 

> Bespeur, bekijk en beleef zelf in de Zuiderwaterlinie 

 



 

Bezoek de Zuiderwaterlinie 

tijdens de Open Monumenten-

dagen of het Fortenfestival 

 

Tijdens deze twee evenementen zijn heel 

wat locaties van de Zuiderwaterlinie te 

bezoeken. Ga jij voor een spannende 

escaperoom in Fort Lunet, of toch voor 

een beklimming van de Lambertustoren in 

Vught? Let op: beide evenementen lopen 

tot aanstaande zondag! 

 

> Ontdek alle mogelijkheden  
 

 

Straks kan iedereen genieten 

van het uitzicht van Pompejus 

 

Sinds 2018 staat bij Fort de Roovere de 

Pompejustoren. Vanaf de toren heb je een 

prachtig uitzicht over de omgeving. Alleen 

moet je om de top te bereiken nog wel 

even de klim van 129 treden maken. Dat 

is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. 

Daarom kun je binnenkort ook zónder klim 

van het uitzicht genieten dankzij een film 

die je onderaan de toren kunt bekijken. 

 

> Lees meer  
 



 

De Vuelta was in de Zuiderwaterlinie 

In de tweede en derde etappe van de Vuelta reden de wielrenners door de 

Zuiderwaterlinie. En dus liet de Zuiderwaterlinie haar naam heel groot langs het 

parcours aanbrengen. Hoe dat ging? Je ziet het in het filmpje hierboven. Ook werd 

op tien plekken langs de routes het logo van de linie in krijt op de weg 

aangebracht. Heb jij ons gespot? 

> Lees de terugblik  

 



 

Ontdek de Spaanse connectie 

van Brabant 

 

In het kader van de Vuelta gingen we 

samen met Brabants Erfgoed op zoek 

naar de Spaanse geschiedenis van 

Brabant. We nodigden Spaanse 

Brabanders uit om in drie interviews hun 

verhalen te vertellen. Lees hun verhalen 

en ontdek dat het Spaanse erfgoed in 

Brabant springlevend is! 

 

> Lees de Spaans-Brabantse verhalen  
 

 

Boek over het Rampjaar in 

Brabant in aantocht 

 

In oktober komt het boek Rampjaar of 

Jubeljaar uit. In 1672 werd de Republiek 

van alle kanten aangevallen. Het huidige 

Noord-Brabant was destijds bezet door de 

Republiek. Naar verluidt werden de 

Fransen er met gejuich onthaald. Was dat 

echt zo? En waarom dan? Je leest het 

straks in het nieuwe boek. 

 

> Krijg alvast een voorproefje van een 

van de schrijvers  
 



 

Wist je dat? 

Wist je dat Bastion Oranje het laatst gebouwde verdedigingswerk van Den Bosch 

is? De Staatsen voegden het toe aan de vesting. Dat deden ze in 1634, vijf jaar 

nadat de Spanjaarden verjaagd werden uit de stad. Het bastion kreeg muren van 

wel twee meter dik met daarbovenop een aarden wal. Tegenwoordig kan je in het 

Bastionder een duik in het verleden nemen. Volg er een rondleiding en bezichtig 

de 500 jaar oude stadsmuren met schietgaten. Als bonus heb je er ook nog eens 

een mooi uitzicht over het Bossche Broek! 

> Lees meer over het Bastionder 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van 

Nederland. 

Zij loopt van Bergen op Zoom tot Grave en verbindt 12 historische vestingsteden 

en hun ommeland met elkaar.  
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