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Beste Liniebouwers, heemkundigen en erfgoeddeskundigen langs de Linie, 
 
Allereerst hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij de Zuiderwaterlinie. We zijn nu 
samen een tijdje op deze manier met elkaar op weg en namens de Alliantie 
Zuiderwaterlinie breng ik onze trots en enthousiasme bij deze over. Wat een hoop 
kennis is er al aanwezig en zoveel mensen werken hier al zo lang aan. En de stap om 
deze kennis te gaan delen en samen te brengen is een grote stap. 
 
Een stap die we nodig hebben voor een solide basis voor de Zuiderwaterlinie: als 
historisch ensemble en de zichtbaarheid en bezoekbaarheid in het landschap, maar 
ook voor het goed benutten van toekomstige ontwikkelingen en kansen. En zoals altijd 
langs de Linie, we doen het samen. Het digitaliseren van de kennis rondom de Linie is 
een belangrijke stap in het verzamelen,  uitwisselen en overdragen van deze kennis. 
Alleen al uit de bundeling van al die aanwezige kennis, ontstaan nieuwe en 
verdiepende inzichten. We leggen de kennis duurzaam vast, borgen de collecties en 
verbinden ze aan elkaar. Ik kijk er naar uit! 
 
Omdat we dit zo belangrijk vinden, willen we de deelnemers vanuit de Alliantie een 
financiële tegemoetkoming aanbieden. Financiën immers mogen geen belemmering 
zijn om je collectie te delen en te digitaliseren.  
 
Aanbod 
Op de laatste pagina van dit document zie je in een tabel welk aanbod de Alliantie 
doet. Voorwaarden hierbij zijn de volgende: 
- De heemkundigen of vertegenwoordigers van stichtingen zijn voornemens hun 
Zuiderwaterlinie data toe te voegen aan de Brabant Cloud. Daarbij is belangrijk om te 
realiseren dat de heemkundekring of stichting zelf altijd het eigenaarschap over de 
ingevoerde data heeft en houdt en dus zelf bepaalt wat wel of niet openbaar is te 
raadplegen door anderen. Het invoeren van de Zuiderwaterliniedata gebeurt aan de 
hand van een Zuiderwaterlinie trefwoordenlijst. Dit om de (terug)vindbaarheid van de 
data te bevorderen. 
- De heemkunde kring of stichting benoemt een contactpersoon/invoerder voor de 
Zuiderwaterlinie onderzoekdata. Dat kan dezelfde persoon zijn, maar mogen ook twee 
personen zijn. Zolang er maar een afgesproken en helder aanspreekpunt is. 



 

- Het financiële aanbod geldt voor het komende jaar 2021. Dat betekent dat de 
aanmelding bij de Brabant Cloud in 2021 gedaan moet worden. Vanaf het moment van 
aanmelding gaat het aanbod voor het delen van de abonnementskosten ook in. 
Gedurende die periode kan je rekenen op ondersteuning voor het invoeren vanuit de 
Zuiderwaterlinie door Jacob Knegtel en technische ondersteuning vanuit Erfgoed 
Brabant.   
- Als je eenmaal bent aangesloten bij de Brabant Cloud kun je vanzelfsprekend ook je 
andere collecties en data onderbrengen. Ook hierbij geldt dat je altijd zelf bepaalt 
welke data je  
deelt en digitaliseert. Je blijft altijd zelf de eigenaar over jouw data. Het belang van het 
duurzaam vastleggen van data en onderzoek is belangrijk. Soms vinden we het jammer 
dat niet alles raadpleegbaar en voor uitwisseling beschikbaar is, maar we begrijpen dat 
volkomen! 
 
Mochten er nog vragen zijn of onduidelijkheden, of twijfel, schroom dan niet om 
contact op te nemen. Of met mij of met Jacob of Peer.  
 
Voor nu wens ik jullie veel onderzoeksplezier. Dat ook digitaliseren van data veel 
genoegen kan opleveren, hoor ik ook bijna dagelijks!  
 
Ik hoop jullie snel weer te zien, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet, 
 
Anne-Wil Maris / Programmamanager Alliantie Zuiderwaterlinie / 06-52 78 94 02 / 
www.zuiderwaterlinie.nl 
 

                
 
De oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland.  

Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, of schrijf je in voor de nieuwsbrief 
 
Woensdagen afwezig 

 



 

 
 
 
 
 
 
Kosten voor aansluiting bij de Brabant Cloud 

 Eenmalige 
Aansluitkosten 

 

 € 199,00 100 % vergoed door 
Zuiderwaterlinie Alliantie 

 Maandelijkse 
Abonnementskosten  

 

Gebruik Memorix Maior 
en Brabant Cloud voor 
heemkundekring 
<50 leden 

€ 15,00 50 % vergoed door 
Zuiderwaterlinie Alliantie voor 
een periode van max. 2 jaar 

Gebruik Memorix Maior 
en Brabant Cloud voor 
heemkundekring 
50-100 leden 

€ 25,00 50 % vergoed door 
Zuiderwaterlinie Alliantie voor 
een periode van max. 2 jaar 

Gebruik Memorix Maior 
en Brabant Cloud voor 
heemkundekring 
>100 leden 

€ 35,00 50 % vergoed door 
Zuiderwaterlinie Alliantie voor 
een periode van max. 2 jaar 

Gebruik Memorix Maior 
en Brabant Cloud voor 
stichting met enkel 
vrijwilligers 

€ 50,00 50 % vergoed door 
Zuiderwaterlinie Alliantie voor 
een periode van max. 2 jaar 

Gebruik Brabant Cloud 
voor stichting met enkel 
vrijwilligers* 

€ 35,00 50 % vergoed door 
Zuiderwaterlinie Alliantie voor 
een periode van max. 2 jaar 

*Hiervoor is een eigen collectieregistratiesysteem vereist.  
 

https://www.brabantcloud.nl/pakketten-op-maat

