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DATUM 27-7-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Rob van Muilekom, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Besluit Werelderfgoedcomité UNESCO Neder-Germaanse Limes 

 

Geachte dames en heren, 

 

Na jarenlang samenwerken met vele partijen is het eindelijk zover: de Neder-Germaanse Limes is UNESCO 

Werelderfgoed! 

 

Zoals aangekondigd in de statenbrief van 1 juni jl. (met kenmerk 82261F95) heeft het Werelderfgoedcomité 

vandaag een besluit genomen over de voordracht van de Neder-Germaanse Limes. In navolging van het in juni 

bekendgemaakte ICOMOS-advies (zie mijn memo van 4 juni jl.) is besloten tot inschrijving op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst met aanbevelingen. U kunt het besluit terugkijken via de website van UNESCO 

(https://whc.unesco.org/en/sessions/44com/records/ en dan 27 juli kiezen; NB: deze zal niet onmiddellijk 

beschikbaar zijn). 

 

Namens de Nederlandse Limessamenwerking wordt een gezamenlijk persbericht verstuurd naar de landelijke 

pers en er komt een nieuwsbericht op www.romeinen.nl. Als provincie Utrecht sturen wij een vergelijkbaar 

persbericht naar onze regionale pers. Uiteraard plaatsen we ook een bericht op de provinciale website en 

besteden we aandacht aan dit geweldige nieuws via onze social media kanalen. 

 

Tot slot mag deze behaalde Werelderfgoedstatus natuurlijk gevierd worden!  

Langs de Limes wordt op veel plaatsen die vanaf nu de naam Werelderfgoed dragen de UNESCO-vlag gehesen. 

In het najaar, veelal op Open Monumentendag (11 en 12 september), organiseren de Romeinse Limes 

Nederland, gemeenten en andere partners campagnes en activiteiten om de Limes te beleven, verhalen te delen 

en de unieke en uitzonderlijke waarde uit te dragen. Tevens wordt er tijdens Open Monumentendag een moment 

gepland om met de bestuurders van de Limesgemeenten (Bunnik, Utrecht, Woerden, Houten, Wijk bij Duurstede) 

en provincie gezamenlijk stil te staan bij het bereiken van dit memorabele resultaat. Op vrijdag 8 oktober vindt de 

eerste Limesdag plaats en vieren we het landelijk samen met bestuurders en partners van de Limes.  

 

 

Rob van Muilekom 

Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Persbericht provincie Utrecht Limes Werelderfgoed 

https://whc.unesco.org/en/sessions/44com/records/
http://www.romeinen.nl/

