Liniecommissie stelt afwegingskader energietransitie vast
De Liniecommissie heeft op 9 september het afwegingskader energietransitie Hollandse
Waterlinies vastgesteld. Dit is het eerste gezamenlijke kader van de vier provincies voor het
nieuwe werelderfgoed. Dit afwegingskader is opgesteld om antwoord te kunnen geven op
diverse aanvragen voor zonneparken en windturbines. Ook geeft het kader richting en input
voor de vaststelling van de Regionale Energiestrategieën.
Lees meer

Liniecommissie proost op UNESCO Werelderfgoed
Met een glaasje champagnebier van Fort Everdingen heeft de Liniecommissie op 9
september in klein comité geproost op de UNESCO Werelderfgoed status voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Samen gaan ze nu
verder als de Hollandse Waterlinies.
Lees meer

De Plofsluis is geploft
Op 4 september is de Plofsluis virtueel ontploft met een spectaculaire 3D lichtshow. Met
deze knal werden twee feestjes gevierd. Ten eerste de UNESCO Werelderfgoed status voor
de Hollandse Waterlinies en ten tweede het 50 jarig bestaan van de stad Nieuwegein.
Lees meer

Gele Loods in Naarden
geopend

Ode aan de Hollandse
Mijn Mooiste Plek over
Waterlinies in volle gang de Hollandse Waterlinies

Met drie kanonschoten is op Het themajaar Ode aan de
vrijdag 10 september de Gele Hollandse Waterlinies is in
Loods in Naarden geopend. In volle gang. Het is tijdens de
de Gele Loods is de VVV
diverse activiteiten mogelijk
winkel en een
om met alle zintuigen kennis
bezoekerscentrum over de
te maken met de Hollandse
Nieuwe Hollandse Waterlinie Waterlinies.
en de vesting Naarden
gevestigd.
Ontdek meer

Op 25 september staan de
Hollandse Waterlinies centraal
in het RTV Utrecht programma
Mijn Mooiste Plek. De
uitzending is vanaf 16:25
doorlopend te zien bij RTV
Utrecht en online te bekijken.
Meer over Mijn Mooiste Plek

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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