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Update UNESCO dossier Hollandse Waterlinies 

Het dossier voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op het bestaande 

Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, samen de Hollandse Waterlinies, nadert zijn 

voltooiing. Het afgelopen jaar hebben de betrokken overheden gebruikt om de adviezen 

van ICOMOS, het advies orgaan van UNESCO, te verwerken in het dossier. 

Lees meer 

http://mailer.simplefly.nl/t/r-e-jjiddyty-hrujyuitlj-q/
http://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jjiddyty-hrujyuitlj-r/


 

Liniecommissie bezoekt Werelderfgoed Brugge 

Het Werelderfgoed Brugge is een voorbeeld van een erfgoed in dynamisch gebied. Om te 

leren van de opgaven in en rondom Brugge heeft de Liniecommissie samen met een 

aantal stakeholders op 30 augustus een bezoek gebracht aan deze stad. 

Lees meer 

 

http://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jjiddyty-hrujyuitlj-y/
http://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jjiddyty-hrujyuitlj-j/


'Hollandse Waterlinies' 

In 2020 hopen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam samen een groot 

Werelderfgoed te worden. Dan heten de linies samen de 'Hollandse Waterlinies'. In het Engels: 

'Dutch Defence Lines'. 

Lees meer 

 

Liniebrug bij Nigtevecht officieel geopend 

De fietsbrug bij Nigtevecht is vrijdag 7 september geopend met daverend kanonschot. De brug 

over het Amsterdam-Rijnkanaal draagt de naam De Liniebrug. Deze naam is gekozen omdat de 

brug een verbinding vormt tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van 

Amsterdam. 

Lees meer 

  

 

Liniepont weer in de vaart 

De Liniepont vaart weer vanaf 

maandag 10 september. De 

Liniepont vaart nog dagelijks tot 

en met zondag 16 september. 

Het vaarseizoen wordt 

afgesloten met de laatste twee 

weekeinden van september. 

 

Waterlinie in vogelvlucht 

De Nieuwe Hollandse 

Waterlinie is voor het eerst in 

z'n geheel vanuit de lucht in 

Virtual Reality te bekijken. Je 

kunt alle forten, batterijen, 

kastelen en vestingen door 

middel van 360º dronefoto’s op 

een unieke manier bekijken. 

 

Nieuwsbrief uitjes & 

activiteiten 

Sinds eind augustus verschijnt 

een nieuwsbrief met tips voor 

leuke uitjes, activiteiten en 

routes in de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Wil je ook op de 

hoogte blijven? Geef je op en 

http://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jjiddyty-hrujyuitlj-t/
http://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jjiddyty-hrujyuitlj-i/
http://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jjiddyty-hrujyuitlj-k/


Website Liniepont Bekijk de tour 

ontvang een paar keer per jaar 

leuke tips. 

Word abonnee 

  
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 Liniebreedondernemen en de website Forten voor informatie 

over alle Waterlinies in Nederland. 

Kenniscentrum 

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

NHW. 

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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