
 

 

Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 

zijn één UNESCO Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies 

Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies de 

werelderfgoedstatus te verlenen. Dit is de uitbreiding van het werelderfgoed van de 

Stelling van Amsterdam met de Nieuw Hollandse Waterlinie. Samen vormen ze nu de 

Hollandse Waterlinies. 

De Linieprovincies en het Rijk zijn zeer verheugd met dit besluit. Het totale verhaal van de 

Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie: verdediging van het land met 

water als bondgenoot, is nu internationaal erkend als uniek en onvervangbaar. 

Gedeputeerde Zita Pels, voorzitter liniecommissie: “We zijn ontzettend trots dat de 

Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam nu uitgebreid is met De Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Als vier provincies zetten we ons al jaren in voor de bescherming, het behoud en het 

versterken van dit unieke stukje Nederland. We zijn dankbaar dat deze inzet nu is beloond door 
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het Werelderfgoedcomité en we hopen dat er veel mensen van over de hele wereld De Hollandse 

Waterlinies komen bewonderen.” 

Spannend tot het eind 

Het was tot het eind toe spannend wat het Werelderfgoedcomité zou besluiten. ICOMOS, 

het adviesorgaan van UNESCO heeft in juni geadviseerd om nog niet direct in te schrijven, 

een referral. Wel gaven ze daarbij aan dat ze de uitbreiding Werelderfgoedwaardig vinden 

en dat er nog nader aandacht moet worden besteed aan de bescherming. De vier 

provincies hebben nogmaals kenbaar gemaakt hoe ze reeds bescherming geven aan dit 

bijzondere erfgoed. Ook is voorgesteld  een aantal adviezen van ICOMOS voor een aantal 

specifieke plekken op te volgen en in overleg met de partners verder uit te werken. Dit heeft 

voor het Werelderfgoedcomité de doorslag gegeven om de Werelderfgoedstatus toe te 

kennen. 

Kroon op het vele werk 

Na jarenlange inzet is dit een kroon op het werk van velen. Al voor de inschrijving van de 

Stelling van Amsterdam als Werelderfgoed in 1996 werd er gesproken over de nominatie 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2011 kwam de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de 

voorlopige lijst voor een UNESCO-nominatie. In 2014 hebben de waterlinie-provincies 

Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant in het Pact van Altena vastgelegd 

samen de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding op de Stelling van 

Amsterdam, voor te bereiden. In 2017 was het nominatiedossier bijna klaar om in te dienen 

toen het advies van ICOMOS kwam om de grenswijzigingen voor de Stelling van Amsterdam 

samen te voegen met de aanvraag voor de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Om dit goed en zorgvuldig te kunnen doen, is toen met het Rijk besloten de nominatie een 

jaar later in te dienen. In januari 2019 werd het dossier ingediend bij UNESCO in Parijs. Door 

Covid-19 vond er geen vergadering van het Werelderfgoedcomité plaats in 2020. En nu is 

dan eindelijk het besluit gevallen en zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie een Werelderfgoed: de Hollandse Waterlinies. 

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 
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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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