
 

Liniecommissie kijkt terug en blikt vooruit

De Liniecommissie vergaderde op 18 april op Fort Nieuwersluis voor het laatst in de huidige 

samenstelling. Een belangrijkste conclusie over de afgelopen vier jaar en ook aanbeveling voor 

de nieuwe Liniecommissie is dat er liefde en passie voor de Waterlinie moet zijn.

Lees meer

https://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jiehjhk-hrujyuitlj-r/
https://mailer.simplefly.nl/t/r-e-jiehjhk-hrujyuitlj-x/


Samenvatting Nominatiedossier Hollandse Waterlinies

In januari is het nominatiedossier ingediend bij UNESCO in Parijs. Een maand later kwam het 

bericht dat het dossier door UNESCO in behandeling is genomen. Van het nominatiedossier is 

nu een Nederlandse samenvatting gemaakt.

Lees meer

https://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jiehjhk-hrujyuitlj-y/


Energietransitie in de Waterlinie

De Liniecommissie is op hoofdlijnen akkoord gegaan met de conclusies uit het rapport 

‘Energietransitie en Cultureel Erfgoed NHW en SvA’. In het rapport wordt een visie gegeven hoe 

om te gaan met de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in beide linies. Dit onderzoek is 

in opdracht van het Linieteam Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Programmabureau Stelling 

van Amsterdam door Posad, in samenwerking met Generation.Energy en Land-ID, uitgevoerd.

Lees meer

 

Nieuwe attractie op 

forteiland Pampus 

geopend

https://mailer.simplefly.nl/t/r-l-jiehjhk-hrujyuitlj-j/


Het pad langs de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en het 

streekpad langs de Stelling van 

Amsterdam zijn samengevoegd 

tot een nieuwe wandelroute.

Lees meer

Feddes is de nieuwe voorzitter 

van het Kwaliteitsteam van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(NHW). Ze heeft de rol van 

voorzitter overgenomen van 

Eric Luiten.

Lees meer

Op forteiland Pampus is 20 april 

een nieuwe attractie geopend: 

Het geheime wapen van 

Amsterdam. Het is een geheel 

nieuwe route door het fort. 

Hoogtepunt van de route is een 

ballonvaart.

Lees meer

 
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.

 
  

https://mailer.simplefly.nl/t/r-fb-jiehjhk-hrujyuitlj-m/?act=wv
https://mailer.simplefly.nl/t/r-li-jiehjhk-hrujyuitlj-q/
https://mailer.simplefly.nl/t/r-tw-jiehjhk-hrujyuitlj-c/
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http://nieuwehollandsewaterlinie.forwardtomyfriend.com/r-hrujyuitlj-BD25F19F-jiehjhk-l-a
http://nieuwehollandsewaterlinie.forwardtomyfriend.com/r-hrujyuitlj-BD25F19F-jiehjhk-l-a
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