De linie van Frederik Hendrik
Oorlog en vrede
De verovering van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik is een nooit
geëvenaarde gebeurtenis in de geschiedenis van ons land. De inname
betekent hét keerpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De onneembare
‘Moerasdraak’ valt in 1629 in handen van de Staatse troepen en vanaf
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dat moment worden de Spanjaarden steeds succesvoller bestreden.
Uiteindelijk leidt de oorlog tot de Vrede van Münster. De Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden wordt als zelfstandige natie erkend.

voor de linie van

Een levende linie …
Om ’s-Hertogenbosch in te kunnen nemen legt Frederik Hendrik rond

Frederik Hendrik

de stad een enorme aanvalslinie aan. Een aaneenschakeling van dijken
en grachten, die worden beschermd door tientallen uitkijkposten,
schansen, hoornwerken en redoutes. Een groot deel van die linie is
nog altijd in het landschap rond de stad aanwezig. Soms nauwelijks
zichtbaar als kleine hoogteverschillen en subtiele lijnen, soms
overduidelijk in de vorm van oude dijken en restanten van fortificaties.

… voor een breed publiek
Stichting De Groene Vesting zet zich in om de linie van Frederik Hendrik
zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden en te ontsluiten voor
een breed publiek. Letterlijk, in de vorm van fiets- en wandelpaden met
informatieborden, figuurlijk door kennis over de linie te ontwikkelen
en te verspreiden en door zeer uiteenlopende activiteiten en projecten
met de linie te verbinden.

Doe mee !
De stichting wordt gesteund door vrijwilligers én professionals. Samen
met overheden, bedrijven en burgers willen we van de linie een echte
‘levende’ linie maken. Door eigen activiteiten te organiseren en mee te
werken aan projecten van anderen bouwen we stap voor stap aan een
landschappelijk aantrekkelijke en economisch draagkrachtige regio.
We willen in het jaar 2029, als het beleg van ’s-Hertogenbosch zijn
400e verjaardag beleeft, bereiken dat de linie écht op de kaart staat.
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