Geen afbeeldingen? Webversie

Gemeenschappelijk Orgaan voor Hollandse Waterlinies
Op 24 maart heeft op Fort aan de Klop de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van het
Gemeenschappelijke Orgaan siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Het
gemeenschappelijk orgaan wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de
beschermen en het uitdragen van de werelderfgoedwaarde van de werelderfgoedsite
Hollandse Waterlinies.
Lees meer

Volgende stap in harmonisatie voor de Hollandse
Waterlinies
Op 24 maart heeft het gemeenschappelijk orgaan ingestemd met de adviezen over de
harmonisatie van de bescherming van de Hollandse Waterlinies. Dit is een vervolg stap op
de ambitie uit 2018 om de Stelling van Amsterdam (SvA) en Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW) op een goede en eenduidige manier te beschermen.
Lees meer

Pact van Ruigenhoek actualiseert samenwerking

Op 18 februari 2022 tekenden de waterliniepartners in de provincie Utrecht het
geactualiseerde Pact van Ruigenhoek. Hiermee starten zij een nieuw hoofdstuk in de
jarenlange samenwerking. Uitgangspunten van het Pact zijn het koesteren van de unieke
waarden van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbinding zoeken met
maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.
Lees meer

Start Fortenseizoen van Hollandse Waterlinies
16 t/m 18 april
door een andere bril
Van 16 t/m18 april is het tijd
voor de start van het
fortenseizoen in de Hollandse
Waterlinies: de start van het
toeristische seizoen voor de
forten, vestingen, kastelen en
groepsschuilplaatsen.

‘De Hollandse Waterlinies
door een andere bril’ toont

Bekijk de activiteiten

Lees meer

het
watermanagementsysteem
van de Hollandse Waterlinies,
jarenlang het geheime wapen
van Nederland.

Pop-up restaurant
SterkWater op Fort
Abcoude
Het reizende pop-up
restaurant SterkWater start
aan een nieuw culinair seizoen.
Vanaf 14 april is het mogelijk
om te genieten van een
heerlijk vijfgangendiner op Fort
bij Abcoude.
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 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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