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ONDERWERP ICOMOS-advies inzake werelderfgoednominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 

 

Voorgeschiedenis 

Het is al weer ruim tien jaar geleden dat de vijf betrokken ministeries en vijf provincies, verenigd in de 

Liniecommissie, in september 2005 een bestuursovereenkomst over de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 

tekenden. Begin dat jaar werd de NHW opgenomen in de Nota Ruimte als één van de twintig Nationale 

Landschappen. Hierin is de essentie van het Linieperspectief Panorama Krayenhoff uit 2004 verwerkt. Behalve 

bescherming op rijksniveau en ontwikkeling als nationaal project vinden we in deze visie nog een derde 

doelstelling: voordracht van de NHW als werelderfgoed van de UNESCO. Ook in de genoemde 

bestuursovereenkomst, nog eens bekrachtigd in het Pact van Rijnauwen en verder geconcretiseerd voor de 

periode tot 2011, is deze ambitie geformuleerd. Inmiddels is de Rijksbescherming van alle forten en andere 

militaire werken en clusters nagenoeg voltooid en is er in de periode 2004-2014 220 miljoen euro besteed aan de 

realisatie van ruim honderd concrete uitvoeringsprojecten. Daarmee is de NHW als Nationaal Project zo goed als 

afgerond. Een belangrijke reden voor de Rijksoverheid om haar taken te decentraliseren en de coördinatie over te 

dragen aan de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.    

 

Doelstelling drie, de plaatsing op de Werelderfgoedlijst, is nu aan zet. Op 4 april 2011 maakte staatssecretaris 

Zijlstra namens het kabinet de Voorlopige Lijst voor de UNESCO-werelderfgoedlijst bekend, waaronder de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze lijst is bekrachtigd in het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 

(BARRO, 2011) en kreeg een doorvertaling in de rijksnota’s Visie Erfgoed en Ruimte en in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte, die beide in 2012 verschenen. Provinciale Staten van Utrecht hebben zich met de 

Cultuurnota 2012-2015 ‘Cultuur van U’ gecommitteerd aan de nominatie van de NHW als UNESCO 

Werelderfgoed. Om de nominatie kansrijker te maken is de NHW voorgedragen als uitbreiding van de Stelling van 

Amsterdam (SvA), die sinds 1996 de werelderfgoedstatus heeft. Samen vormen zij immers de zogeheten ‘Vesting 

Holland’, de belangrijkste samengestelde waterlinie die het economisch hart van ons land moest beschermen en 

waaraan de veel oudere NHW een unieke tijdsdimensie toevoegt. In 2014 is de gewenste en voor te bereiden 

UNESCO-nominatie wederom vastgelegd in de bestuursovereenkomst Pact van Altena.  

 

Bescherming 

UNESCO gaat ervan uit cq stelt als voorwaarde dat de kernwaarden, de zogeheten Outstanding Universal Value 

(OUV), van een werelderfgoedsite voldoende beschermd zijn door regelgeving van en binnen het betreffende 

land. Voor wat betreft de militaire werken als forten, betonnen werken, sluizen e.d. is dat bij ons al goed geregeld 

via de Monumentenwet 1988: al deze werken hebben inmiddels de status van Rijksmonument gekregen. Voor 

wat betreft het strategisch landschap met de verboden kringen, schootsvelden en de inundatiegebieden vindt er 

al een doorwerking plaats vanuit genoemde rijksnota’s naar de provinciale structuurvisies en –verordeningen. 

Van nieuwe regelgeving is en hoeft geen sprake te zijn aangezien veel al bestaande (sectorale) regelgeving 

voldoende aanknopingspunten biedt voor bescherming. Verdere doorwerking in locale (bestemmings)plannen zal 

nog nader geïmplementeerd moeten worden.     

 

Advies ICOMOS 

Mei 2015 werd bekend dat de nominatie voor de Werelderfgoedlijst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 

uitbreiding van de Stelling van Amsterdam in 2019 gaat plaats vinden. Aanbevolen is toen om advies te vragen 

aan ICOMOS International in Parijs inzake onder meer de gewenste begrenzing van de site en de motivering van 

de uitbreiding met de NHW. September 2015 vond deze zogeheten ‘Upstream Assistance Mission’ van een 

ICOMOS-inspecteur plaats. Resultaat van deze missie is nu bekend in de vorm van een rapport met daarin het 

advies van over de gestelde vragen. Gezien de formele en bindende status van dit advies - ICOMOS is  officieel 
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adviesorgaan van de UNESCO - verkeerden wij in gespannen afwachting van de uitkomst. Wij zijn bijzonder 

verheugd dat het ICOMOS-advies positief uitpakt op de voorgelegde vragen en een aantal belangrijke 

aanbevelingen doet: 

 

1. In het advies komt duidelijk naar voren dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie voldoende waarde toevoegt 

aan de reeds ingeschreven Stelling van Amsterdam en dat de nominatie dan ook kansrijk is. Met deze 

uitbreiding kan nu het complete verhaal verteld worden van het uniek op water gebaseerde 

verdedigingssysteem van ons land: “The DLA [Defence Line of Amsterdam] & NDW [New Dutch 

Waterline] together as an ensemble could show the wholeness of the defence system built during the 

contemporary historical periode…”. Tot slot werd hierbij wel geadviseerd om te komen tot één naam 

voor de SvA en NHW samen; 

 

2. ICOMOS heeft begrip voor de ruimtelijke druk en de confrontatie tussen de bescherming van het open 

cultuurlandschap en de stedelijke ontwikkeling. Opvallend is haar pragmatische opstelling. Aanbevolen 

wordt om tijdig te anticiperen op (voorgenomen) veranderingen, te zorgen voor maatwerk en daarbij te 

streven naar een minimaal effect op de attributen van de kernwaarden (‘Outstanding Universal Value’). 

Bij ingrijpende projecten zou standaard een ‘Heritage Impact Assessment’ (HIA) uitgevoerd moeten 

worden. Inspraak en kwaliteit van de voorbereiding moeten door de overheid voortdurend worden 

gestimuleerd en ondersteund: “All stakeholders must share comprehensives measures of regulation. 

Measures may also comport a certain degree of flexibility to be discussed, negotiated and really 

implemented by local authorities, owners and contractors.”    

 

3. Spannend was de opstelling van ICOMOS of uitbreiding met de NHW en wijziging van de bestaande 

begrenzing van de Stelling van Amsterdam op enkele plekken zou leiden tot een compleet nieuwe 

‘renomination’ van de site met alle extra processen en werkzaamheden van dien. Gelukkig blijkt 

ICOMOS hier gevoelig voor te zijn, hoewel het adviesorgaan en de World Heritage Committee pas te 

zijner tijd definitief zal bepalen of het hier gaat om een ‘minor boundery modification’ of niet. In ieder 

geval mogen bij grenscorrecties de kernwaarden niet aangetast worden. Positief is men over de 

begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: “The main influence of the proposed DLA revision as 

‘minor modifications’ upon the NDW nomination is methodological. The steering group logically followed 

the same way to define the NDW limits, based upon the same rules for the inventory of attributes, the 

same value and landscape analysis.” 

 

4. Tegenwoordig wordt bij werelderfgoedsites een bufferzone om de begrenzing van de site zelf gelegd ter 

voorkoming van negatieve beïnvloeding van het werelderfgoed zelf. Ook voor de SvA en de NHW 

beveelt ICOMOS een dergelijke zone aan. Voordeel is, zo stelt het advies, dat de kleine 

grensaanpassingen in de SvA een eenvoudig proces zal zijn, dat het uiteindelijk dossier alleen van 

toepassing is op de NHW op basis van dezelfde heldere concepten als destijds bij de SvA zijn 

opgesteld. Geadviseerd wordt om voor deze bufferzones een landschappelijke analyse uit te voeren 

naar de setting van de waterlinies in de directe omgeving: “Following such an analysis, then 

consideration could given to how the setting might be appropriately protected and where buffer zones 

could be defined.” 

 

Al met al beschouwen wij dit advies van ICOMOS als bijzonder positief en een stimulans om door te gaan op de 

ingeslagen weg. Op welke wijze omgegaan wordt met de aanbevelingen uit het advies en wat de eventuele 

consequenties daarvan zijn, wordt de komende periode met de betrokken partijen nader uitgewerkt.  Voor actuele 

en meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de website www.hollandsewaterlinie.nl. 

 

     


