Geachte heer/mevrouw,
Tijdens De Mars, die plaatsvindt van 16 tot en met 23 september 2018, trekt een stoet van
wandelaars, atleten, muzikanten, carnavalsclubs en veel meer een week lang dagelijks langs de
Zuiderwaterlinie. Startend vanuit Bergen op Zoom en Grave lopen zij aan weerszijden van de linie in
een week tijd naar Heusden.
Achtergrond
De Zuiderwaterlinie ligt in Noord-Brabant en loopt van Grave tot Bergen op Zoom, over een lengte van
165 kilometer. Het is de langste, oudste en meest benutte waterlinie van Nederland. Het vormt een
samenhangend geheel van forten, schansen, ravelijnen, vestingrelicten, liniedijken, sluizen en
inundatievlaktes; een omvangrijk en onderscheidend ensemble, waarin 450 jaar geschiedenis
samenkomt. Sinds 2016 is een alliantie opgericht, een samenwerkingsverband van 25 partners die de
Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart zetten. Partners in de alliantie zijn gemeenten,
provincie, waterschappen, Erfgoed Brabant, VisitBrabant, ANWB, Kunstloc Brabant, Kunstbalie,
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Vereniging Nederlandse Vestingsteden.
Evenementen
In opdracht van provincie Noord-Brabant heeft kunstproducent Mothership een reeks evenementen
bedacht die de Zuiderwaterlinie nog steviger op de kaart zet. Waar de Zuiderwaterlinie eeuwenlang
heeft gediend als verdedigingsmethodiek tegen vijandige invallen vanuit het zuiden, vieren we nu de
verbindende kracht van de linie. Het eerste evenement was De Sprong in juni 2018. Met medewerking
van het ministerie van Defensie sprongen tientallen parachutisten op vijf locaties op de
Zuiderwaterlinie, waarna zij gastvrij werden onthaald op Brabantse grond. De aftermovie geeft een
goed beeld van het succesvolle evenement. De Mars is het tweede evenement in de reeks en grijpt
terug op de traditie van lopende culturen in Brabant. Tijdens De Sprong werd de linie vanuit de lucht,
oftewel verticaal, benaderd. Tijdens De Mars gebeurt dit horizontaal, te voet. De totale lengte van de
Zuiderwaterlinie wordt al lopend afgelegd door uiteenlopende groepen wandelaars. Beide
evenementen vinden plaats in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
De Mars
Op zondag 16 september vangt De Mars aan weerszijden van de Zuiderwaterlinie aan. Gedeputeerde
van de provincie Noord-Brabant Henri Swinkels opent die dag het bezoekerscentrum van de
Zuiderwaterlinie in Grave en lanceert de wandelgids van het nieuwe Zuiderwaterlinie wandelpad.
Tevens geeft hij de aftrap van De Mars, waarna de eerste groep wandelaars de linie te voet aflegt.
Gelijktijdig wordt in Bergen op Zoom, waar die dag ook de Brabant Stoet wordt georganiseerd, een
aanvang gemaakt met De Mars.
Traject
In de navolgende week wordt het gehele traject vanuit weerszijden in estafettevorm gelopen door
lokale muziek- en sportverenigingen en individuele wandelaars. Dagelijks vangt De Mars aan in twee
gemeentes, zowel aan de oostelijke als de westelijke helft van de linie. Hieronder een overzicht van de
gemeentes waar gestart en gefinisht wordt:

Zondag 16 september

Bergen op Zoom: Brabant Stoet

Grave - Ravenstein

Maandag 17 september

Steenbergen – De Heen

Ravenstein - Megen

Dinsdag 18 september

Willemstad

Megen - Oijen

Woensdag 19 september

Klundert - Zevenbergen

Lithoijen - Maren-Kessel

Donderdag 20 september

Terheijden - Breda

Maren-Kessel - Empel

Vrijdag 21 september

Breda - Oosterhout

’s-Hertogenbosch - Vlijmen

Zaterdag 22 september

Geertruidenberg - Raamsdonk

Vlijmen - Hedikhuizen

Zondag 23 september

Waalwijk - Heusden

Hedikhuizen - Heusden

Slotfeest
Op zondagmiddag 23 september treffen de laatste twee groepen wandelaars elkaar in het midden van
het traject, in het prachtige Heusden, alwaar een muzikaal programma tot besluit van De Mars
plaatsvindt. In lijn met De Sprong heeft het programma een militair tintje: de Fanfare ‘Bereden
Wapens’ uit Vught, een van de twee regimentsfanfares van de Koninklijke Landmacht, zal o.a. een
hedendaagse bewerking van de Brabant Suite ten gehore brengen. Vervolgens verzorgt de
wereldberoemde Brabantse dj La Fuente een spetterend optreden. Het prachtige historische centrum
van Heusden vormt het decor van de festiviteiten, waar in 2018 het jubileumjaar Heusden700 wordt
gevierd. Deelnemers aan de Mars, supporters van de wandelaars, inwoners van Brabant en iedereen
daarbuiten is van harte uitgenodigd om het slotfeest bij te wonen.
Educatie
Rondom De Mars is er speciale aandacht voor het basisonderwijs. We willen dat ook zij de prachtige
natuur rondom de Zuiderwaterlinie waarderen en het cultuurhistorische verhaal dat daaraan
verbonden is leren kennen. In samenwerking met de Brabantse afdeling van natuurorganisatie IVN en
NL Zoemt ontwikkelen we een educatief programma waarin op speelse wijze kennis wordt genomen
van en positief wordt bijgedragen aan de natuur langs de Zuiderwaterlinie.
Betrokkenheid
Graag vragen we uw betrokkenheid om de voorgenomen activiteiten tot stand te brengen en er
gezamenlijk een prachtig evenement van te maken, dat een langdurige positieve uitwerking zal
hebben op dit unieke Brabantse en Nederlandse erfgoed. Daarnaast hopen we u als deelnemer op
een of meerdere etappes te mogen ontvangen. Samen maken we van de Zuiderwaterlinie een linie
van verbinding!
Hartelijke groet,
An van Dixhoorn
Zuiderwaterlinie Events
+31 (0) 6 811 37 880– an@b-inmotion.nl
Voor meer informatie en inschrijven voor De Mars, zie www.zuiderwaterliniemars.nl

