Geen afbeeldingen? Webversie

UNESCO Werelderfgoed vergadering online
UNESCO heeft besloten om de 44ste World Heritage Conference dit jaar online te laten
plaatsvinden vanuit Fuzhou in China tussen 16 en 31 juli. Op de agenda van deze 44ste
Werelderfgoed vergadering staat de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als
uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.
Lees meer

Ronald McDonald Huis mag alleen in stedelijk gebied
Het Ronald McDonald Huis zoekt een nieuwe locatie in het Utrechts Science Park (USP). Zowel
Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten vinden de voorkeurslocatie E niet haalbaar omdat
deze buiten het stedelijk gebied valt en binnen het toekomstige UNESCO Werelderfgoed van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Lees meer

Gebiedsanalyses Hollandse Waterlinies
Voor drie hoog-dynamische gebieden in de Hollandse Waterlinies worden in 2021
gebiedsanalyses uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van de pilot gebiedsanalyses in Laagraven die
in 2020 is afgerond en vastgesteld.
Lees meer

Ode aan de Hollandse
Waterlinies

Subsidie voor Fort
Jutphaas

Fort Pannerden lanceert
beleefroute

Van mei 2021 tot en met mei
2022 brengen we een Ode aan
de Hollandse Waterlinies. Er
staat van alles op het
programma, van wandelen,
fietsen en eten tot een
fortensafari met de boswachter

De eigenaar van Fort Jutphaas
in Nieuwegein en de provincie
Utrecht slaan de handen
ineen door een deel van het
rijksmonument te restaureren.
Dit zorgt ervoor dat de
buitenkant van het fort in ere

Fort Pannerden, het meest
oostelijke fort uit de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, is door de
coronamaatregelen gesloten.
Toch is rond het fort genoeg te
beleven met een belevingsroute

en het spectaculaire evenement hersteld wordt. Zo kan Fort
'We Sluiten de Linies'.
Ontdek meer

vol historische weetjes, flora en

Jutphaas na COVID-19 weer de fauna uit het gebied.
deuren openen.
Meer informatie
Lees verder

Meer informatie
Bekijk voor meer beleidsinformatie de website Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wilt u
weten wat er te doen is op de forten, vestingen en kastelen? Bekijk de nieuwe publiekswebsite
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Publieksinformatie
Publieksinformatie, marketing en promotie zijn ondergebracht bij de Stichting Liniebreed
Ondernemen. Bekijk de website Liniebreed Ondernemen en de website Forten voor informatie
over alle Waterlinies in Nederland.

Kenniscentrum Waterlinies
Inhoudelijke rapporten en achtergronden kunt u vinden op de website van het Kenniscentrum
Waterlinies.

In- en uitschrijven
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u professioneel betrokken bent bij of interesse hebt voor het
programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). U kunt zich onderaan deze nieuwsbrief
uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Op de website Programma Nieuwe
Hollandse Waterlinie kunt u zich inschrijven.
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten op de forten, vestingen en kastelen? U kunt zich
inschrijven voor de publieksnieuwsbrief.
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