Vier gebiedsanalyses Hollandse Waterlinies vastgesteld
Hoe ga je als overheid of initiatiefnemer zó met de kernkwaliteiten van de Hollandse
Waterlinies om, dat het gebied niet op slot gaat, maar ook dat het UNESCO Werelderfgoed
niet wordt aangetast? Als hulpmiddel worden gebiedsanalyses ontwikkeld. Inmiddels zijn
vier gebiedsanalyses gemaakt voor het hoogdynamische gebied rondom Utrecht.
Lees meer

Landschapsplan voor A8/A9
De provincie Noord-Holland heeft een landschapsplan opgesteld voor de aanleg van een
verbinding tussen de rijkswegen A8 en A9. Deze verbinding loopt dwars door de Stelling van
Amsterdam. Voorwaarde bij het landschapsplan was dat de aanleg van de weg mag niet ten
koste mag gaan van de werelderfgoed status van de Hollandse Waterlinies.
Lees meer

Beleef het landschap van de Hollandse Waterlinies

Het themajaar Ode aan de Hollandse Waterlinies, onderdeel van het themajaar Ode aan het
Landschap van het NBTC, loopt door in 2022. Afgelopen jaar hebben vele bezoekers kennis
gemaakt met de geheimen, verhalen en bijzondere objecten uit de Hollandse Waterlinies. In
2022 komen een aantal van deze activiteiten terug. Ook kun je het hele jaar door genieten
van de 8D-podcast Geheim Water.
Lees meer

Nieuwe Coördinator
Nieuwe programma
manager: Mieke Verhees Bescherming: Wietse
Burger
Mijn naam is Mieke Verhees
en ik ben 6 september
begonnen als
Programmamanager
Hollandse Waterlinies. Mooie
timing, want de
zwaarbevochten
werelderfgoed status was
toen al binnen!

LF Waterlinieroute
genomineerd voor
Fietsroute van het jaar

Mijn naam is Wietse Burger en De LF Waterlinieroute is dit
begin 2022 start ik als tijdelijk jaar gelanceerd. De route
Coördinator bescherming
volgt de Hollandse Waterlinies
Hollandse Waterlinies. Langs en de Zuiderwaterlinie. Op 25
deze weg wil ik mij graag aan februari 2022 wordt de
iedereen voorstellen.
winnaar bekend gemaakt.
Ontmoet Wietse

Lees meer

Maak kennis met Mieke

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.

