
 
Geen afbeeldingen? Webversie 

 

  

 

Geen vergadering UNESCO comité in 2020 

UNESCO heeft onlangs besloten dat er dit jaar geen vergadering van het UNESCO comité zal 

plaatsvinden. De World Heritage Conference stond gepland voor juni/juli van dit jaar. In april 

werd de vergadering in verband met het coronavirus tot nader orde uitgesteld. 

Lees meer 

https://protect-de.mimecast.com/s/wYn4Ck2YjPUzVQOf2Am4K?domain=mailer.simplefly.nl
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Lancering website Kenniscentrum Waterlinies 

De nieuwe website van het Kenniscentrum Waterlinies is live! Op vrijdagmiddag 30 oktober 

wordt de website online officieel gelanceerd. Vanaf 14:45 is iedereen welkom om hieraan deel te 

nemen. 

Programma & meedoen 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/gbIaCoZ3nPU3NzrfOKmx_?domain=mailer.simplefly.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/TpAGCnR2mPUN0o7CZXAgX?domain=mailer.simplefly.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/l7MzCpZ4oPU3r8nf2CTf9?domain=mailer.simplefly.nl


Animatiefilmpje bescherming Hollandse Waterlinies 

Werelderfgoed word je niet zomaar. Het erfgoed moet van uitzonderlijke universele waarde zijn, 

uniek en onvervangbaar. Je moet het als land daarom goed beschermen. Maar hoe doe je dat? 

Dat wordt uitgelegd in een animatiefilmpje, gemaakt in opdracht van het Pact van Ruigenhoek. 

Bescherming van (genomineerd) Werelderfgoed Hollandse Waterlinies in vier minuten!  

Bekijk de video 

 
Gebiedsanalyse 

Laagraven 

Gedeputeerde Staten van de 

provincie Utrecht hebben de 

gebiedsanalyse Laagraven 

vastgesteld. De analyse maakt 

de kernkwaliteiten van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(NHW) in dit gebied duidelijk. 

Lees verder 

 
Ode aan de Hollandse 

Waterlinies  

In 2021 is de Hollandse 

Waterlinies een van de 

7 partners in het themajaar Ode 

aan het Landschap. Het 

themajaar zet in op bijzondere 

projecten waarbij het landschap 

centraal staat.  

Ontdek meer 

 
Nieuwe collega's 

De Nieuwe Hollandse 

Waterlinie is sinds kort twee 

nieuwe collega’s rijker. Op 1 

september startte Gerard de 

Baaij als interprovinciaal 

programmamanager en op 1 

oktober begon Eva Bleeker als 

webmaster. 

Maak kennis 

  
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 Waterlinies 

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

Waterlinies. 

In- en uitschrijven 
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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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