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Ministerraad stemt in met de nominatie van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

De Ministerraad heeft op vrijdag 21 december 2018 ingestemd met het dossier 

voor de UNESCO nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 

uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. In januari zal het dossier worden 

ingediend bij het UNESCO World Heritage Centre in Parijs. 

Werelderfgoed Hollandse Waterlinies 

Het dossier beschrijft het voorstel van Nederland voor de significante uitbreiding van de Stelling 

van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  De beide linies vertellen het unieke 

verhaal van de verdediging van Nederland met water als bondgenoot. Dit verhaal wil Nederland 
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doorgeven aan toekomstige generaties. Na toekenning van de Werelderfgoed status zullen de 

Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen het Werelderfgoed de 

Hollandse Waterlinies vormen. 

Mijlpaal 

De colleges van GS van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant 

stemden in oktober van dit jaar in met het voorstel en boden dat vervolgens aan het rijk aan. Met 

de instemming door het rijk is opnieuw een belangrijke en essentiële mijlpaal bereikt in het 

verkrijgen van de UNESCO-status. 

Lees meer 

  

Team Nieuwe Hollandse Waterlinie wenst u fijne 

kerstdagen en een mooi 2019! 

 

  
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 
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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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