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0. Management plan Stelling en Linie
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0.1

Introductie en doel: van Nationaal project naar Werelderfgoed

De Stelling van Amsterdam (vanaf nu te noemen
Stelling) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (vanaf nu
te noemen Linie) hebben een gezamenlijk verleden én
een gezamenlijke toekomst. Met dat uitgangspunt is dit
managementplan geschreven. Het managementplan
is erop gericht de Stelling en Linie verder naar elkaar te
laten groeien, als herkenbaar merk en in de bestuurlijke
samenwerking, om zo het Werelderfgoed te beschermen,
beheren en ontwikkelen.
De Linie heeft aanvullende Outstanding Universal Value
voor de Stelling. Samen vormen zij het meest grootschalige
en complete monument dat de ontwikkeling laat zien van
de unieke manier van verdediging die gebruik maakt van
water. Nederland is gelegen in een delta en bevindt zich
deels onder de zeespiegel. Voor Nederlanders is omgaan
met water een tweede natuur: Leven van water en leven
met water. Water bepaalt waar er gewoond en gewerkt
wordt en hoe Nederlanders zich verplaatsen. Water is
van belangrijke invloed op hoe er in Nederland geleefd
wordt. Het gebruik van water als verdedigingsmiddel
vloeit daaruit voort.
De Stelling en de Linie vormden in het verleden een
verdedigingslinie, die bedoeld was om het bestuurlijke
en economische hart van Nederland te beschermen
tegen vijandelijke legers. Deze verdedigingslinie hield
twee eeuwen stand, maar al vroeg in de Tweede
Wereldoorlog bleek dat landsverdediging door het
onder water zetten van gebieden achterhaald was. In de
jaren na de Tweede Wereldoorlog verloren de Stelling
en Linie hun oorspronkelijke militaire functie. Tot 1963
bleef de Kringenwet van kracht waardoor de groei van
steden en dorpen werd tegengehouden. Dankzij deze
militaire wetgeving is de defensielinie tot op de dag
van vandaag herkenbaar in het Nederlandse landschap.
Nadat de Stelling en de Linie hun verdedigingsfunctie
verloren, lagen de forten, dijken en sluizen verloren in
het landschap, totdat in de jaren ’90 de aandacht ervoor
opbloeide. Het begon bij de restauratie van enkele forten
en groeide door tot een brede aanpak van restauratie en
herbestemming van zowel de forten en elementen in het
post-militaire landschap van de Stelling van Amsterdam
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gaandeweg werden
steeds meer onderdelen openbaar toegankelijk.

In 1996 werd de Stelling van Amsterdam door UNESCO
opgenomen op de Werelderfgoedlijst. In de jaren
daarna
bleven
ondernemers,
maatschappelijke
organisaties en overheden investeren in het opknappen
en herbestemmen van verschillende onderdelen
van de Stelling. In 1999 werd de Nieuwe Hollandse
Waterlinie aangewezen als Nationaal project. Er werd
een programmabureau opgericht en een Liniecommissie
waarin bestuurlijke vertegenwoordigers van Rijk en
provincies zitting hadden. De herontwikkeling kwam goed
op dreef, dankzij de gezamenlijke investeringen van private
en publieke partijen. De afgelopen jaren (2000 – 2016)
is voor enkele honderden miljoenen geïnvesteerd en
zijn veel forten opgeknapt, sluizen gerestaureerd, dijken
hersteld en recreatieve verbindingsroutes aangelegd.
Vanwege de omvang van de Linie werd de uitvoering van
het Nationaal project verdeeld in verschillende regionale
‘projectenveloppen’. De uitvoering werd aangestuurd
door vertegenwoordigers van provincies, gemeenten,
waterschappen en de grotere forteneigenaren. Op deze
manier werd in het Nationaal project de verbinding
gelegd met regionale en lokale partners.
Naast de fysieke aanpak van Stelling en Linie nam
gedurende het Nationaal project de aandacht toe voor
het delen van kennis, publiekseducatie, communicatie en
marketing. Enkele aansprekende voorbeelden zijn:
•
Publieksevenementen zoals het Fortenseizoen,
waarin op aansprekende wijze de forten onder
de aandacht worden gebracht bij recreanten en
toeristen;
•
De ontwikkeling van een reeks van brochures,
boeken en folders over de verschillende forten
van de Stelling en de Linie. Anno 2017 zijn er al
tientallen brochures en boeken verschenen;
•
Verschillende onderzoeken, onder meer over het
beheer in forten waar beschermde vleermuizen
leven (www.hollandsewaterlinie.nl);
•
Informatiepanels en buitenmeubilair, om de
herkenbaarheid in het landschap te kunnen
beleven;
•
Het Waterliniemuseum, geopend in 2015 op Fort
Vechten. Hier wordt op aansprekende wijze de
geschiedenis van Stelling en Linie getoond.
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•

Een museum op het gebied van cartografie en
navigatie in het Fort bij de Nieuwe Steeg . Zij
werken onder de naam GEO-fort. In 2016 is het
uitgeroepen tot het beste museum voor kinderen
ter wereld.

Al vanaf de jaren ’90 in de vorige eeuw leefde de
ambitie onder betrokken partijen om ook voor de Linie
de status van Werelderfgoed aan te vragen en werden
voorbereidende stappen gezet. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie stond immers al op de tentativelist van
Nederland. In 2011 besloot Nederland het erfgoed te
nomineren voor een plek op de Werelderfgoedlijst. In
2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen
te worden als Werelderfgoed, als uitbreiding van de
Stelling van Amsterdam. Stelling en Linie hebben dus niet
alleen een gezamenlijk verleden, maar krijgen via de weg
van het Werelderfgoed ook een gezamenlijke toekomst.
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0.2

Opbouw managementplan

Het managementplan beschrijft hoe de bescherming
van de Linie nu is georganiseerd en geeft aan welke
stappen zorgen voor een integrale bescherming van
het beoogde Werelderfgoed ‘Stelling van Amsterdam
en Nieuwe Hollandse Waterlinie’. Dit managementplan
heeft betrekking op drie jaar. Indien de nominatie
succesvol is zal zodra het huidige managementplan van
de Stelling van Amsterdam (2015-2020) afloopt, een
volledig integraal managementplan vanaf 2021 worden
opgesteld. Tot die tijd geldt voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie dit managementplan, dat gezien kan worden
als een aanvulling op het bestaande managementplan
van de Stelling van Amsterdam (2015-2020).
Het managementplan bestaat derhalve uit drie delen:
Deel I: Stelling en Linie samen sterker: strategie voor het
samengaan van Stelling en Linie
•
Deel I: Stelling en Linie samen sterker: strategie
voor het samengaan van Stelling en Linie
•
Deel II: Nieuwe Hollandse Waterlinie: beschrijving
huidige management van de Linie
•
Deel III: Stelling van Amsterdam: het huidige
managementplan voor 2015 – 2020.

0.3

Looptijd

Deel I is de koepel die deel II en III verbindt en gaat over
het samengaan van Stelling en Linie. Daarvoor is een
looptijd gereserveerd van drie jaar. De ‘Resource Manual:
Managing Cultural World Heritage (November 2013)’
vormt de leidraad voor de opbouw van dit deel van het
managementplan.
Deel II beschrijft de huidige situatie van het management
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit deel sluit zoveel
mogelijk aan op de inhoud en de structuur van deel III van
het managementplan van de Stelling van Amsterdam.
De looptijd is van 2018 tot en met 2020, zodat het gelijk
eindigt met het managementplan van de Stelling.
Deel III bevat het huidige managementplan van de Stelling
van Amsterdam. Dit managementplan is opgesteld in
2012-2013 en is vastgesteld door de Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Holland (2014) en Utrecht
(2015). De samenvatting van dit managementplan is
eind 2015 verzonden naar het World Heritage Comité
(UNESCO).
Deel III bevat het bestaande managementplan van
de Stelling van Amsterdam. Dit managementplan
is vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland (2014) en Utrecht (2015). De
samenvatting van dit managementplan is eind 2015
verzonden naar het World Heritage Comité (UNESCO). De
inhoud van deel II en III volgt grotendeels de opzet zoals
beschreven in “Management Plans for World Heritage
Sites, A practical guide by Birgitta Ringbeck”.

Structuur managementplan
Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
Deel I: Stelling en Linie samen sterker (koepelnotitie)
•
Doorlooptijd 2018 t/m 2020 met perspectief (2021-later)

Deel II Nieuwe Hollandse Waterlinie
•
Doorlooptijd 2018 t/m 2020
Schema

structuur managementplan

Deel III Stelling van Amsterdam
•
Doorlooptijd 2015 t/m 2020
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0.4

Samen sterker!

De afgelopen twintig jaar is voor behoud en ontwikkeling
van de Stelling van Amsterdam een uitgebreid netwerk
van betrokken partijen ontstaan. Het is een mix van veel
verschillende partijen die met verschillende belangen
samenwerken. Zoals private partijen (ondernemers,
eigenaren, beheerders en vrijwilligers), en overheden
op verschillende niveaus: waterschappen, gemeenten,
provincies en de rijksoverheid. Bij de Nieuwe Hollandse
Waterlinie is de afgelopen jaren een soortgelijk netwerk
ontstaan. In de Stelling van Amsterdam treden de
provincies Noord-Holland en Utrecht op als ‘siteholder’.
Voor het toekomstige Werelderfgoed “Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie” zullen de
samenwerkende provincies Noord-Holland, Utrecht,
Gelderland en Noord-Brabant samen als siteholder
op te treden. De siteholder is het eerste bestuurlijke
aanspreekpunt voor zaken die betrekking hebben op de
hele Werelderfgoedsite.
Een beperkt deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
ligt in de provincie Zuid-Holland. De projecten in dit
gebied zoals destijds opgenomen in het Programmaplan
Nieuwe Hollandse Waterlinie Diefdijk/Loevestein, zijn
de afgelopen jaren gerealiseerd. De vijf provincies
hebben afgesproken dat de andere vier provincies zich
als siteholder ook ontfermen over het Zuid-Hollandse
deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De provincie
Zuid-Holland betuigt wel haar adhesie aan de UNESCOnominatie en voert zelf haar kerntaken uit op het gebied
van de planologische bescherming. Met de ondertekening
van de bestuursovereenkomst , oktober 2014, hebben de
provincies Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en
Utrecht het startsein gegeven om op volle kracht door te
werken aan een voldragen nominatiedossier.

Dit managementplan heeft het motto ‘Samen sterker!’
meegekregen. Dat is niet nieuw; de samenwerkende
provincies Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en
Noord-Brabant hanteren het motto al vanaf het begin
van het nominatietraject (2011) van de Linie. In het
aanloop nominatiedossier uit 2014, werd de aanpak van
de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als
uitbreiding van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam
toegelicht. Met ‘Samen sterker’ wordt niet alleen bedoeld
dat Stelling en Linie vroeger als verdedigingslinie samen
sterker waren dan afzonderlijk. Er wordt ook bedoeld
dat de status van Werelderfgoed voor Stelling èn Linie
meerwaarde heeft voor de bescherming van beide linies.
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1.

BESCHRIJVING VAN DE STELLING EN LINIE ALS WERELDERFGOED

1.1

Identificatie van de site

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de historie en
werking van beide erfgoederen. Ook wordt onderbouwd
wat de Outstanding Universal Value is en waarom het de
status van Werelderfgoed verdient.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is als beoogd
Werelderfgoed een uitbreiding van het Werelderfgoed
Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam en
Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn gelegen in Nederland
in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland
en Noord-Brabant en Zuid-Holland. De Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
overlappen elkaar in de provincie Noord-Holland.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangelegd vanaf 1815
tot 1940. In 1874 viel het besluit om de Stelling van
Amsterdam als verdedigingsgordel om Amsterdam aan
de hoofdverdediging toe te voegen. Tussen circa 1880
en 1920 is de Stelling is aangelegd. Het aanleggen van
Stelling en Linie is één van de grootste infrastructurele
projecten die ooit zijn uitgevoerd in Nederland. De
ingenieuze hydrologische militaire systemen van beide
verdedigingslinies lopen naadloos in elkaar over. De
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie maken gedeeltelijk gebruik van hetzelfde
watermanagementsysteem en delen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie zijn aangepast voor de Stelling van
Amsterdam.

Het verdedigingssysteem is gebaseerd op het onder water
zetten van een groot gebied, waar het water te diep is om
door heen te waden en te ondiep om over te varen.
De Linie is 85 kilometer, bestaat uit zo’n vijftig forten en vijf
vestingsteden (Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en
Woudrichem) en loopt vanaf de voormalige Zuiderzee tot
aan de Biesbosch. De Stelling is 135 km lang en bestaat uit
46 forten en een groot aantal batterijen, dijken en sluizen.
Samen vormen de Stelling en de Linie een op inundatie
gebaseerde verdedigingslinie van 220 kilometer.
Drie hoofdkenmerken
Het beoogde Werelderfgoed Stelling en Linie is het
grootste culturele erfgoed van Nederland. Het bestaat het
uit drie samenhangende lagen, de hoofdkenmerken: het
Strategisch Landschap, het Watermanagementsysteem
en de Militaire Werken. In het nominatiedossier worden
deze hoofdkenmerken uitgebreid beschreven. Deze drie
hoofdkenmerken zijn de dragers van de Statement of
Outstanding Universal Value van Stelling en Linie.
Attributen geven uitdrukking aan de Outstanding
Universal Value. De attributen zijn gerangschikt
volgens de hoofdkenmerken Strategisch Landschap,
Watermanagement en Militaire Werken. In hoofdstuk
2.A.3 en bijlage 2 zijn de attributen nader uitgewerkt in
(sub)categorieën. De tabel op de volgende pagina geeft
de hoofdindeling van de attributen weer.

Uitzonderlijke universele waarden
STRATEGISCH
LANDSCHAP

Hoofdverdedigingslijn
• Inundatie • Verboden Kringen

MILITAIRE WERKEN

Vestingen • Forten • Groepsschuilplaatsen

Hoofdkenmerken

van de

Nieuwe Hollandse Waterlinie

WATERMANAGEMENT
Sluizen • Dijken • Kanalen
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STRATEGISCH LANDSCHAP

WATERMANAGEMENTSYSTEEM

MILITAIRE WERKEN

Hoofdverdedigingslijn

Inundatiekaden

Vestingen

Komkeringen
Inundatiekommen

Rivieren
Inundatiekanalen

Forten, werken en batterijen
Stellingen en verspreide werken

Accessen

Toevoerkanalen

Groepsschuilplaatsen

Verboden Kringen

Uitlozings- en kwelkommen

Andere militaire objecten

Houten huizen

Hoofdinlaten
Sluizen en dammen
Schotbalkloodsen
Gemalen

Tabel

met de hoofdindeling van de beschreven attributen
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Historie en werking
Voor de realisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
werd nauwkeurig gebruik gemaakt van het onderliggende
landschap en de reeds aanwezige structuren, hoogtes
en laagtes. De natuurlijke landschappelijke opbouw
vormde samen met het door de mens ontgonnen
cultuurlandschap de basis voor de aanleg van het
ingenieuze inundatiesysteem. De hoofdverdedigingslijn
wordt grotendeels gevormd door vaak al aanwezige
dijken en kaden en vormt een ononderbroken lijn van
noord naar zuid. Het tracé van de hoofdverdedigingslijn
van de Stelling van Amsterdam werd in 1894 definitief
vastgesteld. De afstand van de hoofdverdedigingslijn tot
Amsterdam mocht niet te klein zijn (i.v.m. beschietingen),
maar ook niet te groot, vanwege transport en
communicatie. Een straal van 15 km tot het stadscentrum
was het gemiddelde. Bovendien ontstond er zo binnen
het veilige gebied van de verdedigingsring voldoende
ruimte om voedsel te produceren in tijden van bezetting.
Het verdedigingssysteem was in de eerste plaats
gebaseerd op het gecontroleerd onder water zetten
van een gebied van circa vijf kilometer breed. Een laag
water van ongeveer een halve meter tot maximaal een
meter zorgde ervoor dat een gebied doorvaarbaar noch
doorwaadbaar was. Hiervoor werden de in het landschap
aanwezige laagtes gebruikt. De lagere delen moesten zo
snel mogelijk, maar gecontroleerd geïnundeerd kunnen
worden. Elke inundatiekom bestaat uit een aantal polders,
met onderling geringe hoogteverschillen. Voor de aanvoer
van water werd gebruik gemaakt van al aanwezige
rivieren, kanalen, vaarten en sloten en waterstaatkundige
werken als gemalen, sluizen en dijken. Soms groef men
speciale inundatiekanalen om zo het water vanaf het
inlaatpunt snel naar een inundatieveld te kunnen voeren.
Op andere plekken waren extra waterwerken nodig om
het water met voldoende snelheid in de polders te laten
stromen. Daarnaast werden er extra sluizen aangelegd
om de hoogteverschillen tussen de verschillende polders
op te lossen.
De accessen waren zwakke plekken in het
verdedigingsmechanisme van Stelling en Linie. Hier
was een actieve verdediging nodig dus werden op deze
plaatsen forten, batterijen en schuilplaatsen aangelegd.
Bij de Stelling van Amsterdam zijn de forten ook bij de
accessen gebouwd maar ze zijn bovendien op regelmatige

afstand van elkaar geplaatst. De onderlinge afstand
tussen de forten mocht niet groter zijn dan het geschut
van zo’n fort kon dragen. Ook het open zicht tussen de
forten onderling speelde daarbij een rol. Bijzonder is de
inpassing van de verdedigingswerken in het landschap.
De verdediging was enerzijds gebaat bij een goed uitzicht
vanuit de forten en een ruim schootsveld. Anderzijds
was het van belang dat de verdedigingslinies onzichtbaar
in het landschap waren voor de naderende vijand. De
meeste forten hebben een groene zijde gericht op de
buitenzijde en het ‘onveilige’ landschap, en een meer
stenige zijde aan de ‘veilige’ kant. De tijdlijn van de
fortenbouw begint in de Middeleeuwen met kastelen
als het Muiderslot en Loevestein. Daarna volgen de
zestiende- en zeventiende-eeuwse vestingsteden als
Naarden en Gorinchem. Kenmerkend voor de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de
bouwperioden van bakstenen forten uit de negentiende
eeuw tot en met de veelal kleinere betonnen constructies
uit de twintigste eeuw.
De betonnen werken uit de vorige eeuw waren nodig om
weerstand te bieden tegen de toegenomen vuurkracht
van de artillerie bij oorlogsvoering vanaf de jaren tachtig
van de negentiende eeuw, als gevolg van de uitvinding
van de brisantgranaat. Deze strategisch gepositioneerde
militaire werken zijn onlosmakelijk verbonden met het
watermanagementsysteem en dienden ter bescherming
van het inundatiesysteem.
De Kringenwet (1853 – 1963) en de Inundatiewet (1896
tot heden) hebben een uniek landschap achtergelaten
door de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen volgens
duidelijke richtlijnen en controlemechanismen. Dankzij
deze wetten is de structuur van de verdichte ‘binnenzijde’
en de open ‘buitenzijde’ ontstaan. Dit is op veel plekken
nog te zien in het landschap. De Kringenwet heeft ervoor
gezorgd dat grote delen van het (polder)landschap relatief
open en onaangetast zijn gebleven, zelfs in dichtbevolkte
gebieden rond de hoofdstad Amsterdam en de stad
Utrecht.
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1.2

Statement of Outstanding Universal Value

Op de volgende pagina is de Statement of Outstanding Universal Value weergegeven. De verantwoording
voor de nominatie is opgenomen in hoofdstuk 3 van het nominatiedossier.

Maquette Fort Vechten,

werking van het inundatiesysteem

Managementplan Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie Samen Sterker!

Statement of Outstanding Universal Value
a) Korte synthese
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vormen tezamen een militair verdedigingswerk
van meer dan tweehonderd kilometer lengte, gebaseerd op het principe van tijdelijke inundatie van het
land. Beide waterlinies maken zichtbaar dat de Nederlanders niet alleen een eeuwenlange strijd voeren
tegen het wassende water, maar er ook in zijn geslaagd het water tot bondgenoot te maken in hun strijd
voor onafhankelijkheid. Dit grotendeels negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse militaire verdedigingswerk is
gebouwd ter verdediging van het bestuurlijke en economische hart van Nederland. De Stelling van Amsterdam
vormde daarbinnen het nationale reduit, waarmee de hoofdstad (als laatste) stand zou kunnen houden. De
Nederlanders vertaalden de inzichten en ervaringen uit de Europese traditie van militaire verdediging naar
de omstandigheden in de Lage Landen; de ervaring met waterbeheer en kennis van waterbouwkunde werd
ingezet voor verdedigingsdoeleinden gebaseerd op inundatie.
Beide verdedigingslinies bestaan uit drie hoofdkenmerken: het strategische landschap, het
watermanagementsysteem en de militaire werken. De topografie van het bestaande landschap vormt de basis
van het systeem; het bepaalt de ligging en omvang van de hoofdverdedigingslijn en de inundatiekommen. Het
uiterst complexe en vernuftige watersysteem zorgde voor het inunderen van de afzonderlijke polders, ieder
met een eigen waterpeil en omgeven door dijken. Aanvoerkanalen, kaden en sluizen werden speciaal voor dit
doel ontworpen. De diepte van inundatie was een kritische succesfactor; de waterhindernis tot kniehoogte was
slechts moeizaam te doorwaden en te ondiep om te bevaren. Op strategische posities werden forten gebouwd,
die dienden ter bescherming van het inundatiesysteem en de verdediging van de accessen, waar rivieren,
wegen of spoorwegen de Linies doorkruisten.
Bij de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd ook gebruik gemaakt van twee middeleeuwse kastelen,
een aantal vestingsteden en enkele zeventiende-eeuwse forten van de Oude Hollandse Waterlinie. De
verdedigingslinies geven daarmee een compleet beeld van meer dan driehonderd jaar Nederlandse vestingbouw
en hun relatie met militair waterbeheer. De militaire werken zijn telkens aangepast om te anticiperen op de
veranderende aanvalstactieken en methoden die kenmerkend waren voor de wapenwedloop. De bouwwerken
variëren van vestingsteden als Naarden, kasteelvestingen (Muiderslot en Loevestein) en de gebastioneerde
bakstenen forten uit de negentiende eeuw (vooral Nieuwe Hollandse Waterlinie) tot de betonnen forten en
groepsschuilplaatsen uit de twintigste eeuw (vooral Stelling van Amsterdam).
b) Verantwoording van de criteria
Criterium (ii)
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam representeren een uitzonderlijk voorbeeld van
de ontwikkeling van een verdedigingssysteem met behulp van water in de moderne tijd. De Nederlanders
brachten het militaire concept van verdediging gebaseerd op inundatie naar een tot dan toe ongekende schaal
en met een hoge mate van complexiteit. Inundatietechnieken, landschapsinrichting en militaire werken leidden
samen tot een samenhangende verdediging . De verdedigingslinies zijn het resultaat van een periode van grote
innovaties in de krijgskunde, wapensystemen, militaire bouwkunde, materialen en constructies, waarbij de
samenhang en integraliteit van strategisch landschap, watermanagement en militaire werken steeds behouden
bleef. Het verdedigingssysteem deed vanaf de negentiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog dienst en is
sinds de aanleg grotendeels intact en goed geconserveerd gebleven.
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Criterium (iv)
De schaal, het strategische concept, het samenspel met civieltechnische werken en de continue
doorontwikkeling maakt deze verdedigingswerken zeer geavanceerd en internationaal uiterst zeldzaam.
Middeleeuwse steden en zeventiende-eeuwse constructies kregen in de waterlinies een nieuw leven als
onderdeel van een negentiende-eeuwse militaire megastructuur. De forten van de verdedigingslinies tonen
de steeds verdergaande perfectionering in de bouwkunde en architectuur van de baksteenbouw vanaf het
begin van de negentiende eeuw naar het toepassen van (gewapend) beton in de vroege twintigste eeuw. Deze
overgang, met zijn experimenten in het gebruik van beton en nadruk op het gebruik van ongewapend beton,
is een episode in de geschiedenis van de Europese architectuur waarvan maar weinig materiële overblijfselen
bewaard zijn gebleven. Het watermanagementsysteem geeft inzicht in de evolutie van de techniek en het
waterbeheer. Dijken, kaden, kanalen en sluizen werden speciaal voor dit doel ontworpen en aangelegd. Het
goed bewaard gebleven en geconserveerde totaaloverzicht van militaire vestingwerken en waterwerken in een
samenhangend systeem is uniek in de Europese architectuurgeschiedenis.
Criterium (v)
De verdedigingslinies illustreren de bijzondere wijze waarop de Nederlanders van de omgeving gebruikt hebben
gemaakt bij de verdediging van het land. Dit komt tot uiting in de wijze waarop de topografie van het bestaande
landschap is benut voor strategische doeleinden. Samen met wetgeving aangaande het gebruik van de Linies
hebben deze factoren geleid tot een landschappelijke geleding van open en onbebouwde gebieden vóór de
hoofdverdedigingslijn, die op vele plaatsen nog goed herkenbaar is. Het landschap van de waterlinies is een
buitengewoon voorbeeld van het Nederlandse meesterschap in land- en waterbeheersing. De verdedigingslinies
zijn noemenswaardig om de unieke manier waarop de Nederlandse expertise in waterbouw werd benut bij het
ontwerp van de verdedigingswerken voor het veiligstellen van het politieke en economische centrum van het
land. Ook bieden de Linies inzicht in het bestuurlijk organisatievermogen en de samenwerking tussen de Genie,
Rijkswaterstaat en Waterschappen.
c) Statement van integriteit
De verdedigingslinies en hun afzonderlijke attributen vormen een compleet, geïntegreerd verdedigingssysteem.
Het bestaat uit een groep van met elkaar samenhangende gebouwen en structuren, waarvan de homogeniteit
en positie in het landschap onveranderd en duidelijk herkenbaar zijn gebleven. Omdat de verdedigingslinies
vele tientallen jaren onder militaire regime vielen is het geheel lang behouden gebleven. Hierdoor is een open
landschap ontstaan aan de buitenzijde van de hoofdverdedigingslijn en een meer besloten bebouwingsstructuur
aan de binnenzijde. Ondanks de hoge ontwikkelingsdruk in enkele delen (omgeving Schiphol en Utrecht-Oost)
zijn het open landschap en de samenhangende attributen vrijwel overal integraal behouden gebleven.
d) Statement van authenticiteit
De Outstanding Universal Value van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie komt tot
uitdrukking in: de authenticiteit van het ontwerp van de Linie als systeem en de typologie van forten, batterijen,
sluizen en verdedigingswallen; het specifieke gebruik van bouwmaterialen als baksteen, beton en gewapend
beton; het getoonde vakmanschap bij nauwgezette constructies, herkenbaar aan hun bouwkundige conditie
en onberispelijkheid en de structuur van het verdedigingswerk in zijn omgeving als een samenhangend en
verbonden, functioneel militair systeem in het man-made landschap van polders en verstedelijkt gebied.
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Het ontwerp van de Linies en de structuur van de verdedigingswerken als een samenhangend militair systeem
is tot op de dag van vandaag duidelijk herkenbaar als een strategisch landschap, waarin civieltechnische werken
van het watermanagementsysteem en militaire werken door de mens zijn ingezet als verdediging. Alleen de
oorspronkelijke militaire functie is volledig opgeheven.
De fortificaties zijn bewaard gebleven zoals ze zijn ontworpen en uitgevoerd. Het gebruikte materiaal en de
constructies zijn ook onveranderd gebleven. In de Stelling en de Linie komen geen grootschalige reconstructies
voor; enkele kleinschalige reconstructies zijn bijvoorbeeld de loopgraven. Wel hebben veel restauraties
plaatsgevonden, bijvoorbeeld aan diverse forten, de Papsluis, de sluizen bij Everdingen en Asperen.
Vanaf het jaar 2000 wordt met grote zorgvuldigheid gewerkt aan restauratie, onderhoud, toegankelijkheid en
exploitatie van onderdelen van de verdedigingslinies. Vele forten hebben een nieuwe bestemming gekregen,
met een grote diversiteit aan functies. Ondanks de ligging van de verdedigingslinies in het economisch hart
van Nederland is de relatie met het landschap vrijwel overal zichtbaar gebleven, waardoor het systeem van de
verdedigingslinie begrepen kan worden.
e) Bescherming en management
Bescherming
Beide verdedigingslinies zijn door de nationale overheid planologisch beschermd door het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening. De essentiële kernwaarden zijn vastgelegd in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
plannen en borgen de instandhouding van de Outstanding Universal Value van beide Linies. Daarnaast zijn alle
bouwkundige attributen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een groot deel van de attributen in de Stelling
van Amsterdam beschermd als rijksmonument. De resterende attributen in de Stelling van Amsterdam zijn
beschermd als provinciaal monument. De historische vestingsteden zijn beschermde stadsgezichten.
Managementorganisatie
Vanaf het moment dat de uitbreiding van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse
Waterlinie door het UNESCO Werelderfgoedcomité wordt geaccepteerd zijn de provincies Noord-Holland,
Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant gezamenlijk als siteholder verantwoordelijk voor de instandhouding van
de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De uitvoering is vooralsnog in handen van twee
projectorganisaties; het projectbureau Stelling van Amsterdam en het programmabureau Nieuwe Hollandse
Waterlinie. In de komende jaren gaan de twee projectorganisaties op in één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
(start 1-7-2019) en gaat werken met een integraal managementplan dat uiterlijk op 1-1-2021 in werking treedt.
Ruimtelijke ontwikkelingen
De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn gelegen in één van de meest dynamische delen
van Nederland. Regelmatig dienen zich in het gebied ontwikkelingen met een zwaarwegend maatschappelijk en
economisch belang aan, die de Outstanding Universal Value van de Linies mogelijk zouden kunnen bedreigen.
Ruimtelijke ontwikkelingen in en om de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie vragen van
de siteholder en betrokken overheden om afwegingen die recht doen aan het borgen van de uitzonderlijke en
universele waarde. De Outstanding Universal Value is, respectievelijk wordt geborgd in de Omgevingswet en in
de Omgevingsplannen van zowel de provincies als gemeenten. Daarnaast wordt het instrument Heritage Impact
Assessment ingezet en bestaan voor beide Linies een specifiek op de Stelling en Linie gerichte kwaliteitskaders,
waardoor een zorgvuldige afweging van belangen is georganiseerd. Daarnaast houdt het Rijk toezicht op de
naleving van de regels in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.
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Diefdijk

Plofsluis
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1.3

Meerwaarde van de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie levert de historische
context die de complete ontwikkeling van de waterlinies
omvat. De waarde van de Stelling van Amsterdam wordt
versterkt door de koppeling met de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het laat de transitie van bouwen met
bakstenen naar betonbouw zien, evenals het Nederlands
vernuft op het gebied van watermanagement en is
herkenbaar als een homogeen, strategisch landschap.
Strategisch landschap
Het Retrospective Statement of Outstanding Universal
Value van de Stelling van Amsterdam omschrijft ook de
authenticiteit van het ‘samenhangende, door mensen
gemaakte landschap’ van de Stelling van Amsterdam. De
uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterkt
ook op dit punt de OUV van de Stelling van Amsterdam.
Door de langere levensduur van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie heeft die linie de tijd gekregen te evolueren
tot een verder ontwikkeld landschap, in de context van
de oudere linie. Delen van het waterlinielandschap die nu
worden voorgedragen als uitbreiding zijn al eeuwenlang
onderdeel van het defensiesysteem. Met de uitbreiding
worden bovendien vele gave inundatiegebieden
toegevoegd, die het verhaal van het strategisch landschap
versterken.
Watermanagementsysteem
Met de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie
wordt ook de waarde van het ingenieuze waterstaatkundig
systeem versterkt. Het voegt elementen toe die
gezien worden als hoogtepunten van het Nederlandse
vakmanschap op het gebied van waterbouw. De vernuftige
en unieke oplossingen die in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zijn bedacht en uitgevoerd zijn uitzonderlijk.
Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve waaiersluizen en
de unieke plofsluis.

Militaire werken
Met de uitbreiding worden meerdere kenmerkende
bouwfases toegevoegd, waardoor de overgang naar de
bouwfases van de Stelling van Amsterdam beter te begrijpen
zijn. Niet alleen het ingenieuze watermanagementsysteem
is steeds verder geperfectioneerd; ook de militaire
werken zijn continu aangepast aan de ontwikkeling van
de artillerie. De ontwikkeling is bijvoorbeeld te zien in de
ronde geschutstorens en de bakstenen architectuur van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de betonnen forten
die later gebouwd zijn bij de Stelling van Amsterdam.
Beide waterlinies vormen samen het meest complete
voorbeeld van een waterlinie in de hele wereld. Met de
uitbreiding wordt de gehele ontwikkeling van waterlinie
tot uiteindelijk zijn meest complete vorm zichtbaar.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie versterkt en levert de
context voor de Outstanding Universal Value zoals die
ook tot uitdrukking komt in de Stelling van Amsterdam.
Historisch is de Nieuwe Hollandse Waterlinie diens
voorganger, samen vormden zij decennia lang samen de
hoofdverdediging van Nederland.
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30 Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta

Functies Militaire Werken (uit Strategische Verkenning)
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1.4

Hedendaagse betekenis van de Stelling en de Linie

De Stelling en de Linie vormen een landschap vol
cultuurhistorie, toeristische en economische potentie.
Vele ondernemers, particulieren, belangengroepen en
overheden staken de afgelopen jaren energie, tijd en geld
in de ontwikkeling en restauratie van de Stelling en de
Linie. Daarmee zijn grote stappen gezet om dit grootste
beoogde grootste Werelderfgoed van Nederland
te behouden voor toekomstige generaties.
Duizenden mensen werkten de afgelopen jaren mee
aan het herstel en hergebruik van de oude militaire
verdedigingslinie. De Stelling en Linie zijn herontdekt als
waardevol landschappelijk erfgoed vol mogelijkheden
voor ontwikkeling en gebruik.
Ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke
organisaties hebben forten opgeknapt en toegankelijk
gemaakt. De toeristisch-recreatieve infrastructuur is
verbeterd. De bekendheid met de linie in de samenleving
is toegenomen en er is veel onderzoek verricht naar
haar geschiedenis en ontwikkelingskansen. De Stelling
en Linine zijnbehouden en beter zichtbaar geworden als
waardevolle lijn in het landschap.
Het militaire verleden is achter ons gelaten en de Stelling
en Linie trekken nu grote aantallen bezoekers. Veel
forten zijn omgebouwd tot populaire pleisterplaatsen
in een spannende omgeving waar kinderen zich kunnen
uitleven en die volwassenen tot de verbeelding spreekt.
Maar de sfeervolle, geschiedenis ademende forten
bleken zich net zo goed te lenen voor heel andere
doeleinden. Exposities en voorstellingen. Conferenties
en buurtactiviteiten. Scoutings en werkplekken.
Dit veelzijdige, maatschappelijke gebruik heeft de
afgelopen vijftien jaar een grote vlucht genomen,
na decennia van verwaarlozing. Nadat het leger de
Stelling en Linie afstootte, lagen de forten en relicten
ontoegankelijk, overbodig en aangetast in het landschap.
In de tabel op de volgende pagina’s is een overzicht van
het gebruikt van de forten en militaire werken gegeven.
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NAAM

EIGENAAR

GEBRUIKER

GEBRUIK

bij Edam

Staatsbosbeheer

St. Fort bij Edam

Geen, wel regelmatig
rondleidingen

bij Kwadijk

Particulier

Apollo Dumstore

Dumpstore

benoorden Purmerend

Particulier

J. Bart b.v.

Wijngroothandel

aan de Nekkerweg

Landschap Waterland

Fort Resort Beemster

Hotel en wellness

aan de Middenweg

Natuurmonumenten

Idem

Natuur

aan de Jisperweg

Natuurmonumenten

Idem

Natuur

bij Spijkerboor

Natuurmonumenten

Vrijwillligersgroep

Bierbank. Groot deel nog niet
in gebruik. Wel regelmatig
rondleidingen

Marken Binnen

Staatsbosbeheer

St. RBOC en FORTtreffelijk

Opleidingscentrum brandweer
en evenementen

bij Krommeniedijk

Landschap Noord-Holland

Idem en Heeren van Zorg

Wordt Bezoekerscentrum Stelling en
woontraniningscentrum voor
autisten

aan den Ham

Rijks Vastgoed Bedrijf

St. Fort aan den Ham

Kleinschalig museum

bij Veldhuis

Landschap Noord-Holland

St. ARG ’40-‘45

Oorlogsmuseum

aan de St. Aagtendijk

Landschap Noord-Holland

Idem en Stichting Fort Pop

Oefenruimte muziek en
beheereenheid Landschap NH

bij Velsen

Particulier

Firma Kruk

Opslag

bij IJmuiden

Gemeente Velsen

PBN en vrijwilligersorganisaties

Evenementen en museale
functie

Zuidwijkermeer

Landschap Noord-Holland

Bourgondische lifestyle

Kaasopslag

benoorden Spaarndam

Recreatieschap Spaarnwoude

Geen

Geen

bezuiden Spaarndam

Recreatieschap Spaarnwoude

Diverse

Horeca en kinderopvang

bij Penningsveer

Rijksvastgoedbedrijf

St. Fort bij Penningsveer

Groepsaccommodatie,
wijnhandel en kookstudio

bij de Liebrug

Recreatie Spaarnwoude

Divers

Wijnhandelaren en zadelmaker

aan de Liede

Rijksvastgoedbedrijf

Geen

Geen

bij Heemstede

Gemeente Haarlemmermeer

Geen

Parkje

bij Vijfhuizen

Provincie Noord-Holland

St. Kunstfort Vijfhuizen

Kunstgalerie en horeca

bij Hoofddorp

Managementplan
Stelling van Amsterdam
en Nieuwe Hollandse Wordt
Waterlinie
Samen
Sterker!
Gemeente Haarlemmermeer
St. Fort van Hoofddorp
horeca en
een park
met
openluchttheater

bij Aalsmeer

Gemeente Haarlemmermeer

St. Crash en Boer Bos

Museaal en trainingscentrum

bij Kudelstaart

Gemeente Aalsmeer

Nog geen

Wordt binnenkort aanbesteed

bij de Kwakel

Particulier

Bart ’t Fort

Horeca en verenigingen

aan de Drecht

St. BHEIJ en Landschap NoordHolland

Diverse

Horeca, expositie- en
verenigingen

bij Uithoorn

Staatsbosbeheer

Fort Amstelhoek

Nog geen

Waver Amstel

Natuurmonumenten

Krimpenfort Wijnen

Wijnopslag

in de Botshol

Natuurmonumenten

Idem

Natuur

aan de Winkel

Rijksvastgoedbedrijf

Geen

Geen

Abcoude

Natuurmonumenten

St. Fort Abcoude

Geen

bij Nigtevecht

Natuurmonumenten

De Gedenkplaats

Gedenkplaats, expositieruimte
en workshops

bij Hinderdam

Natuurmonumenten

Idem/GEEN

Natuur

Uitermeer

Provincie Noord-Holland

St. Uiteraard Uitermeer/en prov. N-H

Horeca / Natuur/Opslag
wegbeheer

Vesting Weesp

Gemeente Weesp

Diverse

Verenigingen en kleine
bedrijven

Vesting Muiden

Gemeente Gooise Meren en
particulier

Diverse

Horeca, jachthaven,
verenigings- en bedrijfsruimten

aan het Pampus

Stichting Pampus

Idem

Bezoekerscentrum Stelling en
horeca

Kustbatterij Diemerdam

Stadsherstel Amsterdam

Paviljoen Puur

Horeca

Kustbatterij Durgerdam

Staatsbosbeheer

Vuurtoreneiland

Horeca

Werk IV

Gemeente Gooise Meren

St. tot Beheer van Werk IV

Creatieve en culturele
activiteiten en verhuur voor
evenementen

Vesting Naarden

Stichting Monumenten Bezit en
particulier

Diverse

o.a. Vestingmuseum Naarden,
woonwinkels, bedrijfs- en
verenigingsruimten

Kijkuit

Natuurmonumenten

Idem

Bedrijfsruimte van
Natuurmonumenten

Spion

Waternet

Stichting Wandel en Fiets Forten

Kleinschalige camping
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NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
NAAM
EIGENAAR

GEBRUIKER

GEBRUIK

Muiderslot

Rijksmuseum Muiderslot

Museum / Verhuur /
Kunst / Evenementen
Scouting / Verhuur
N/A (niet toegankelijk)

Rijk (OCW)

Westbatterij
Muizenfort

scouting
Diverse

Vesting Muiden

Gemeente Gooise Meren en
particulier

Diverse

vesting Weesp

Gemeente Weesp

Diverse

Fort Uitermeer

Provincie Noord-Holland

Fort Ossenmarkt

(gemeente Weesp?)

Provincie N-H / St. Uiteraard
Uitermeer
Diverse

Verhuur / Kantoren

Fort Hinderdam

Natuurmonumenten

geen / niet openbaar

Natuur (niet toegankelijk)

Batterijen aan de
Karnemelksloot

(SBB?)

Diverse

Recreatie / Scouting

Vestingmuseum
Naarden
Vesting Naarden

Stichting Monumenten Bezit

Stichting Nederlands
Vestingmuseum
Diverse

Museum / Verhuur

Stichting Monumenten Bezit
en particulier

Horeca, jachthaven,
verenigings- en
bedrijfsruimten
Verenigingen en kleine
bedrijven
Horeca / Natuur

o.a. Vestingmuseum
Naarden, woonwinkels,
bedrijfs- en
verenigingsruimten
N/A (niet toegankelijk)

Fort Ronduit

Stichting Monumenten Bezit

Diverse

Werk IV

Gemeente Gooise Meren

St. tot Beheer van Werk IV

De Fransche Kamp

?

openbaar

Kijkuit

Natuurmonumenten

Idem/Diverse

Spion

Waternet

Fort Nieuwersluis

Natuurmonumenten

vesting Nieuwersluis

Divers

Wandel en fiets
wandelstichting
Diverse, o.a. Stichitng Linie
breed Ondernemen
Diverse

Natuur / Horeca /
Kantoren / Verhuur
Wonen

Fort Tienhoven

Staatsbosbeheer

Geen

Natuur (niet toegankelijk)

Stichting C-fordt

Verhuur / Kunst

In ontwikkeling / diverse

N/A (niet toegankelijk)

Werk bij Maarsseveen / Stichting C-fordt
C-Fordt
Fort De Gagel
Gemeente Utrecht

Creatieve en culturele
activiteiten en verhuur
voor evenementen
natuur
Bedrijfsruimte van
Natuurmonumenten
Kleinschalige camping

Fort aan de Klop

Fort Ruigenhoek

Managementplan
Stelling van Amsterdam
en Wachthuis
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Samen/Sterker!
Gemeente Utrecht
Brasserie het
Horeca / Verhuur
Camping / Overnachtigen
/ Evenementen
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer / diverse
Natuur / Evenementen

Fort Blauwkapel

Gemeente Utrecht

Diverse

Fort Voordorp

Particulier

Fort Voordorp B.V.

Wonen / Scouting /
Verhuur
Verhuur / Evenementen

Werken bij Griftestein

Gemeente De Bilt

deels openbaar

recreatief / natuur

Fort de Bilt

Gemeente Utrecht

Stichting Vredeseducatie /

Fort Hoofddijk

Universiteit Utrecht

Botanische Tuinen UU

Museum / Koninklijke
Marechaussee
Museum / Natuur

Fort Vossegat

ministerie van Defensie

niet openbaar

Leger

Lunetten

Gemeente Utrecht

divers

Fort bij Rijnauwen

Staatsbosbeheer

beperkt toegankelijk

Horeca / Scouting /
Verhuur / Dagbesteding /
Museum
Natuur / Evenementen

Fort bij Vechten /
Waterliniemuseum
Fort 't Hemeltje

Staatsbosbeheer

Nieuwland BV / Stichting
Waterliniemuseum
stichting INSID e.a.

Museum / Horeca /
Verhuur / Evenementen
Kantoren / Natuur

Staatsbosbeheer

Fort bij Jutphaas /
Gemeente Nieuwegein
Wijnfort Jutphaas
Batterij Overeindseweg Particulier

ondernemer BV

Winkel / Horeca / Verhuur

communicatiebureau ID310

Kantoren / Verhuur

Fort Vreeswijk

Gemeente Nieuwegein

diverse

Verhuur / Buurthuis

Werk aan de Waalse
Wetering
Werk aan de Korte
Uitweg / WKU
Werk aan de
Groeneweg
Lunet aan 't Snel

Staatsbosbeheer

openbaar

Natuur

Staatsbosbeheer

Fort WKU - Reinaerde

Staatsbosbeheer

openbaar

Verhuur / Horeca /
Camping / Dagbesteding
Natuur

Gemeente Houten

Stichting Lunet aan de Snel

Museum (toekomst)

Fort Honswijk

Gemeente Houten

#WAARDE!

N/A

Fort Everdingen

Particulier

Duits & Lauret

Werk aan het Spoel

Gemeente Culemborg

Stiching Werk aan het Spoel

Werk op de Spoorweg

Staatsbosbeheer

prive-gebruik

Horeca / brouwerij /
verhuur / Dagbesteding
Horeca / Kunst / Verhuur
/ Evenementen
Wonen

Fort bij Asperen /
Kunstfort Asperen
De Wapenplaats

Staatsbosbeheer

Stichting KunstFort Asperen

provincie Gelderland

openbaar

Kunst / Verhuur / Horeca
/ ---Recreatie
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Fort bij de Nieuwe
Steeg / GeoFort
Fort Vuren

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Batterij Brakel

Staatsbosbeheer

Batterij Pouderoijen

Staatsbosbeheer

Slot Loevestein

Stichting GeoFort

Museum / Horeca /
Verhuur
Stichtin Wandel en Fiets Forten Horeca / Overnachtingen
/ Verhuur / Evenementen
geen/natuur
Natuur

vesting Gorinchem

verzelfstandigde
Rijksinstelling
Divers

Stichting Behoud Waterlinie
Bommelerwaard
Stichting Museum Slot
Loevestein
divers

Museum / Verhuur /
Evenementen / Horeca
Wonen

Vesting Woudrichem

Divers

divers

Wonen

Batterij in de Postweide Particulier

prive-gebruik

Wonen (niet toegankelijk)

Fort Altena

Brabants-Landschap

De Kwatriermeesters

Fort Bakkerskil

Brabants-Landschap

Koos en Marjolein Lucas

Horeca / Verhuur /
Museum / Winkel /
Evenementen
Overnachtingen / Horeca

Fort Giessen

Brabants-Landschap

Fort Steurgat

Particulier

Altenatuur en Archeologische
Vereniging
vereniging van eigenaren

Fort Pannerden

Staatsbosbeheer

Stichting tot beheer en
instandhouding van Fort
Pannerden

Natuur

Museum / Natuur
Wonen
Horeca / Museum
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2. KOERS VOOR DE TOEKOMST:
SAMEN STERK
In dit eerste deel van het managementplan wordt een
doorkijk gegeven naar de toekomst op korte en lange
termijn. In de doorkijk op korte termijn (2018-2010)
wordt ingegaan op de werkzaamheden die door Stelling
en Linie gezamenlijk worden opgepakt. In de doorkijk
op lange termijn (2021-later) worden de ambities voor
de langere termijn weergegeven. De nominatie van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft ervoor gezorgd dat de
samenwerking tussen Linie en Stelling nu al intensiever
geworden is. De ambitie is dat de uitbreiding van het
werelderfgoed ertoe leidt dat Stelling en Linie in de
toekomst samen sterk zijn.

2.1 Korte termijn:
uitbouwen van de samenwerking

Dit verkorte managementplan (2018-2020) beschrijft het
uitbouwen van de huidige samenwerking tussen Stelling
en Linie. Voor de korte termijn zijn er vijf doelen:
1. Managementorganisaties verder samenbrengen tot
gezamenlijk siteholderschap;
2. Uitvoering
managementplan
2018-2020
en
toewerken naar een integraal managementplan voor
de periode vanaf 2021;
3. Uitdragen van het gezamenlijke verhaal;
4. Coördinatie en afstemming van bescherming en
beleid (rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid).
5. Opzetten van een effectief monitoringssysteem.
Hieronder volgt een toelichting op de vijf doelen.
1)

Managementorganisatie verder uitwerken tot
gezamenlijke siteholder
De ambitie is dat medio 2019 de Nieuwe Hollandse
Waterlinie samen met de Stelling van Amsterdam
één Werelderfgoed is. Vanaf dan is één siteholder
verantwoordelijk voor de duurzame instandhouding van
het gehele beoogde Werelderfgoed. Het samengaan van
de projectorganisatie van de Stelling van Amsterdam en
Nieuwe Hollandse Waterlinie zal stapsgewijs verlopen. De
voorbereiding is in 2016 in gang gezet en per 1 juli 2019
moet de nieuwe organisatie staan.

Begin 2017 heeft een werkgroep van het programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie samen met
provinciale juristen en een externe adviseur (Proofadvies) geadviseerd over de toekomstige organisatievorm
van het siteholderschap. Dit heeft de contouren van
het siteholderschap helder gemaakt. Namelijk dat de
provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en NoordBrabant samen de siteholder worden voor de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze
bestuurlijke samenwerking wordt formeel vastgelegd.
De
siteholder
voert
basistaken
van
het
Werelderfgoedverdrag uit en faciliteert werelderfgoedbrede zaken zoals het nakomen van de
rapportageverplichtingen naar UNESCO, bijvoorbeeld de
‘state of conservation-reports en de periodieke zesjarige
rapportages. In de komende drie jaar gaat de siteholder
dit managementplan uitvoeren conform de cyclus:
plannen, implementeren en uitvoeren, monitoring,
evalueren en bijsturen. Daarbij betrekt de siteholder
overheden en stakeholders om tot een goede uitvoering
van dit managementplan.
2.)

Uitvoeren managementplan 2018-2020 en
toewerken naar een integraal managementplan
voor de periode vanaf 2021
Naast het uitvoeren van het managementplan 20182020 richt de siteholder zich op het opstellen van
een integraal managementplan voor de Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de
periode vanaf 2021. In dit managementplan wordt de
nieuwe managementorganisatie beschreven en de taken
en verantwoordelijkheden van de siteholder en betrokken
partijen.. De vier provincies zullen als siteholder hun
verantwoordelijkheid nemen voor de Stelling en Linie. De
kern hiervan blijft:
•
Het beschermen en behouden van de Outstanding
Universal Value die UNESCO heeft benoemd voor
het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en
Nieuwe Hollandse Waterlinie;
•
Het breed uitdragen en bekend maken van deze
Outstanding Universal Value.
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Op dit moment wordt op meerdere onderdelen al integraal
samengewerkt tussen de Stelling en de Linie. Gedurende
de looptijd van het managementplan 2018-2020 vericht
de toekomstig siteholder meerder werkzaamheden die
input vormen voor het managementplan vanaf 2021. Het
betreft o.a.:
a.
Visievorming ten behoeve van gezamenlijk
opereren op basis van de eerder gemaakte
Landschappelij-ke Analyse en de Verkenning
Strategisch Linieperspectief.
b.
Stimuleren van kennisuitwisseling en expertise
op het gebied van ruimtelijke kwaliteit , met
als uit-gangspunt de Outstanding Universal
Value beschermen (denk aan Kenniscentrum en
Kwaliteitsteam). De kennis over Stelling en Linie
is nu nog verspreid over verschillende plekken.
Digitaal zal dit gekop-peld gaan worden. Ook wordt
onderzocht of er een fysiek Kenniscentrum moet
komen voor Stelling en Linie.
c.
Het bestuurlijk tijdig identificeren van en reageren
op bedreigingen en ontwikkelingen met blijvende
of langdurige impact op de Outstanding Universal
Value van het Werelderfgoed.
d.
Versterken van het draagvlak en enthousiasme
voor het Werelderfgoed bij de stakeholders en in
de samenleving.
e.
Betrekken van
f.
Afstemmen van de lopende uitvoeringsprogramma’s
van Stelling en Linie.
g.
Uitvoeren van onderzoek naar ‘energielinies’,
(verkenning duurzame energie 2017).

Voor het opstellen van het integrale managementplan
Stelling en Linie zal nauw worden samengewerkt met de
vele bij het beoogde Werelderfgoed betrokken partijen.
3)
Uitdragen van het gezamenlijke verhaal
De afgelopen jaren hebben de Stelling en de Linie steeds
meer samengewerkt aan het uitdragen van de bijzondere
erfgoedwaarden van beide verdedigingslinies.
Branding
Sinds 2016 wordt gewerkt aan het verankeren van
het gezamenlijke verhaal van de Stelling en de Linie
in de merkstrategie en in alle uitingen. In het project
‘verbinden en uitdragen’ is in 2016 het gezamenlijke
verhaal opgesteld. De kern daarvan is:
De Stelling + Linie = water als bondgenoot
Ver weg van de drukte, middenin het Hollandse
waterlandschap, diep verscholen in de natuur
duiken ze plots voor je op als je een polderweggetje
inslaat: de forten van Stelling en Linie. Robuuste
locaties in een lint tussen Edam en de Biesbosch,
verbonden door wandel-, fiets- en vaarroutes die
een gemeenschappelijk verleden hebben. Natuur,
cultuur en geschiedenis, voor iedereen nabij. Met
elkaar vertellen ze je een oer-Hollands verhaal over
verdediging met water als bondgenoot. Een verhaal
dat goed bewaard is gebleven en dat je steeds weer
op een eigen manier kunt ontdekken en beleven.

STELLING

LINIE

Branding

Marketingmateriaal
Stel-ling

Marketingmateriaal Linie ism Stichting Project gezamenlijke verhaal en naam
Linie-breed Ondernemen (SLO)
Stelling en Linie (vanaf 2016)

Publiekscommunicatie

Opdracht aan SLO (vanaf Opdracht aan SLO (vanaf de start in
2017)
2011)

Koepelopdracht aan SLO (van-af 2017)

Tentoonstelling

Forten van Boven op
Pampus (vanaf 2015)

Forten van Boven van Stelling en Linie
in Naarden (2018)

Forten van Boven (rond-reis van 2016
langs forten van de Linie)

SAMEN

Evenementen

5 Stelling en Linie brede evenementen per jaar

Symposium

Symposium en viering 20 jaar UNESCO
van de Stelling (2016)

Tabel

voorbeelden uitdragen
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Publiekscommunicatie
De samenwerkende provincies en het Rijk hebben
bijgedragen aan de oprichting van de Stichting Liniebreed
Ondernemen. Deze stichting is een faciliterend steunpunt
voor communicatie en marketing voor ondernemers en
exploitanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam. De stichting, die inmiddels ruim
5 jaar bestaat, werkt in opdracht van Stelling en Linie
aan publiekscommunicatie en ‘community-vorming’ van
Linie-ondernemers. Hun activiteiten, waaronder het
coördineren van 5 Stelling en Liniebrede evenementen
per jaar, worden inmiddels voor de helft gefinancierd met
publieke middelen en voor de andere helft met private
middelen.
4)
Coördinatie en afstemming bescherming
Voor een effectieve bescherming van de Outstanding
Universal Value van de Stelling en Linie wordt het beleid
op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau op elkaar
afgestemd. In deel II wordt toegelicht dat het rijksbeleid
voor Werelderfgoed krachtens het Rijks Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening, door de provincies is vertaald
in hun provinciale visies en verordeningen. En vervolgens
dat de provincies van gemeenten een doorwerking
verlangen in gemeentelijke omgevingsplannen. In
het Zuidelijke deel van de Linie hebben verschillende
gemeenten samen een paraplu-bestemmingsplan
vastgesteld, zodat op een soortelijke planologische wijze
met de Linie wordt omgaan. Bovendien zijn voor enkele
deelgebieden aparte ‘handboeken kernkwaliteiten’
opgesteld. Daarin worden voorbeelden gegeven hoe
bepaalde ontwikkelingen toegestaan kunnen worden
met behoud van ruimtelijke kwaliteit. In het gebied
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is goede ervaring
opgedaan met het onafhankelijke Kwaliteitsteam
van externe deskundigen. De samenwerking met dit
kwaliteitsteam wordt vooralsnog vervolgd. De siteholder
zal op basis van deze ervaring bepalen hoe in de toekomst
de kwaliteitsborging voor het gehele erfgoed gestalte zal
krijgen.

De siteholder heeft daarnaast een rol in de afstemming
en coördinatie door:
•
Het opzetten van een samenwerkingsverband
voor planologische bescherming van het beoogd
Werelderfgoed. Aandacht gaat uit naar de
doorwerking op lokaal niveau. Gedurende de
managementperiode 2018-2020 wordt een
vergelijkende analyse gemaakt, hoe Stelling en
Linie zijn opgenomen in de ruimtelijke visies en
verordeningen van Noord-Holland, Utrecht, NoordBrabant en Gelderland;
•
Aandacht te geven aan de impact van de nieuwe
Omgevingswet (inwerkingtreding in 2019) op de
Werelderfgoedbescherming van Stelling en Linie. G
•
Opstellen van een afwegingskader: In welke
gevallen zou het instrument van de Heritage Impact
Assessment (HIA) moeten worden ingezet. De HIA
is reeds toegepast bij de Stelling van Amsterdam
en ook bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De
siteholder wil kennis over de HIA verspreiden onder
relevante partijen, om de Outstanding Universal
Value vroegtijdig bij ruimtelijke ontwikkelingen te
betrekken.
•
Starten van een project om de bescherming van
het erfgoed als structurele taak goed ingevuld en
afgestemd te krijgen bij alle bevoegde partijen.
Het doel is duurzaam behoud van de Outstanding
Universal Value van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
binnen de gedefinieerde begrenzing door het
toepassen van afgestemde planologische wet- en
regelgeving (ook omgevingswet/verordening) en
zorgvuldige kwaliteitszorg.
•
Maken van afspraken over de zorg voor de
ruimtelijke kwaliteit, hoe de systematisch borging
plaatsvindt via planbegeleiding en –advisering door
deskundigen die de ontwerpprincipes adequaat
kunnen toepassen;
•
Het verweven van het (beschermings-) netwerk
van de Stelling en Linie zodanig dat van andere
‘ontwikkelaars’ dat de siteholder tijdig op de
hoogte is van nieuwe ruimtelijke initiatieven.
‘Tijdig’ wil zeggen dat de Stelling en Linie vroeg in
het ontwerpproces participeren in planbegeleiding
en –advisering;
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5)
Effectief monitoringssysteem
De monitoring van de Outstanding Universal Value van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie is bedoeld om op reguliere
basis informatie te leveren voor het management van de
site. Daarbij gaat het om de volgende zaken:
•
Het tijdig signaleren van ontwikkelingen met
mogelijke impact op de Outstanding Universal
Value en bepalen van interventies en maatregelen
om deze in goede banen te leiden.
•
Het bijhouden van de staat van onderhoud van
de representatieve elementen (attributen) van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
•
Het bewaken van de voortgang van de
managementmaatregelen, zodat waar nodig kan
worden bijgestuurd.
•
Het voldoen aan de eis van UNESCO om eens in de
zes jaar te rapporteren over de site.
De siteholder wil de monitoring van het werelderfgoed
doelmatig inrichten. Dit betekent zuinig met mensen
en middelen omgaan, helder omschrijven wat wordt
gemonitord en waarom, en waar mogelijk gebruik
maken van bestaande monitorsystemen. Op basis van
de hierboven genoemde vier doelen is een basistabel
voor de monitoring van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
opgesteld.

Tijdig signaleren van ontwikkelingen
Door ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de
Outstanding Universal Value vroegtijdig te signaleren,
heeft de monitoring vooral een attenderings- en
borgingsfunctie. Daarbij is het zaak om goed in beeld te
houden of er zich, zowel op overkoepelend als op het
niveau van de deelgebieden, ontwikkelingen voordoen
die de Outstanding Universal Value kunnen schaden.
De provinciale accounthouders (tot medio 2019 in het
Linieteam, daarna via gezamenlijk siteholderschap) zijn
verantwoordelijk voor het signaleren van ontwikkelingen
in hun eigen provincie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen
van nationaal belang treedt de siteholder in overleg
met de betrokken ministerie(s) om de Outstanding
Universal Valuevroeg in een ontwikkelingsproces mee te
laten wegen. De siteholder kan desgewenst een advies
vragen aan het Kwaliteitsteam. Ook is het mogelijk dat
het Kwaliteitsteam ongevraagd een advies geeft. In haar
jaarplan en verantwoording rapporteert de siteholder
over relevante ontwikkelingen en welke stappen worden
genomen voor het borgen van de Outstanding Universal
Value. Het tijdig signaleren is een continu proces.

INDICATOR

METHODE

FREQUENTIE

BRONHOUDER / VERANTWOORDELIJKE

Signaleren
ontwikkelingen

Projectadministratie NHW,
Erfgoedmonitor

Continu

Sitemanager, kwaliteitsteam

Staat van
onderhoud

Individuele beheerplannen,
DICE, Erfgoedmonitor

Jaarlijks, incidenteel

Eigenaren, exploitanten, deelgebieden,
sitemanager

Voortgang
managementplan

Projectadministratie NHW

Jaarlijks

Sitemanager

Periodieke
rapportage

Midterm review, inclusief.
schouw, Erfgoedmonitor

3 &6 jaar

Sitemanager, Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), deelgebieden

Thematisch

Variabel

2-3 jaar

Sitemanager, deelgebieden

Tabel

monitoringssysteem

Deel I Stelling en Linie samen sterker

34

Managementplan Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie Samen Sterker!

35

Bijhouden staat van onderhoud
Vele objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zijn rijksmonumenten. In de Stelling van Amsterdam
zijn veel objecten provinciaal monument. De huidige
Erfgoedwet legt eigenaren van rijksmonumenten een
instandhoudingsplicht op. Dit houdt in dat een eigenaar
ervoor zorgdraagt dat zijn of haar rijksmonument zodanig
onderhouden wordt dat het behoud ervan gewaarborgd
is. Een vergelijkbaar artikel over instandhouding wordt
opgenomen in de uitvoeringsregels op grond van de
Omgevingswet. Wanneer deze wet in werking treedt
(planning 2019), neemt deze de rol van het artikel in het
overgangsrecht van de Erfgoedwet over. Zonodig kunnen
gemeenten via het bestuursrecht en/of via het strafrecht
handhavend optreden om het noodzakelijke onderhoud
af te dwingen.
Voor het registreren van incidenten met betrekking tot
erfgoed is de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE)
in het leven geroepen. De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) voert het beheer over deze database.
DICE kan een landelijk overzicht van alle geregistreerde
erfgoedincidenten leveren. De RCE registreert zelf
de incidenten met betrekking tot archeologische en
gebouwde rijksmonumenten. Daarnaast beschikt de
Erfgoedmonitor (in ontwikkeling, zie hieronder) informatie
over de staat van onderhoud van de rijksmonumenten.

Thematisch
In de basistabel monitoring is de indicator ‘thematisch’
opgenomen. Daarmee bedoelen we dat om de 2-3 jaar een
aanvullend thema wordt gemonitord. De siteholder stemt
het thema af met de deelgebieden. Er is vrijheid om een
thema te kiezen voor alle deelgebieden of een specifiek
thema voor een van de deelgebieden. Voorbeelden van
mogelijke thema’s zijn: naamsbekendheid, toeristische
ontwikkelingen, recreatieve druk, behoeftepeiling onder
exploitanten, inzet vrijwilligers, e.a. Op deze wijze kan
de monitoring flexibel inspelen op nieuwe vragen en/of
ontwikkelingen in de Werelderfgoedbescherming.

Voortgang managementplan
Voor de voortgang van de uitvoering van
het
managementplan
bestaat
een
interne
projectadministratie, beheerd door de siteholder onder de
verantwoordelijkheid van een programmamanager. Vanaf
2021 hebben de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie een gezamenlijk managementplan.
De toekomstige siteholder is hiervoor verantwoordelijk .

Op nationaal niveau wordt de Erfgoedmonitor
gebruikt door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. In combinatie met de Erfgoedbalans levert de
Erfgoedmonitor een bijdrage aan het onderbouwen van
(nieuw) beleid. De monitor geeft aan de hand van feiten en
cijfers inzicht in de staat en ontwikkeling van het erfgoed,
het functioneren van het erfgoedstelsel en de effecten
van het erfgoedbeleid (bron: http://cultureelerfgoed.nl/
dossiers/erfgoedmonitor). Via de databank kan gebruik
worden gemaakt van de verzamelde data door eigen
selecties en presentaties te maken. De Erfgoedmonitor
verzamelde in 2014 specifiek informatie over het
Nederlands werelderfgoed. De gebruikte indicatoren
zijn: type erfgoed, status (definitief of voorlopig),
jaar van inschrijving, naamsbekendheid, draagvlak
en frequentie van bezoek. De drie laatstgenoemde
indicatoren zijn onderverdeeld naar leeftijdscategorieën
en opleidingsniveau.

UNESCO periodieke rapportage
Eens in de zes jaar verzoekt de UNESCO om een
gestandaardiseerde rapportage in te vullen over de staat
van het werelderfgoed. Dit heet ‘periodic reporting’. De
Stelling van Amsterdam heeft in 2013 haar periodieke
rapportage ingezonden. De ambitie van de siteholder is
om de drie deelgebieden bij de monitoring te betrekken,
omdat zij beschikken over veel lokale kennis. Op de helft
van de termijn wordt per deelgebied een midtermreview gehouden. Onderdeel daarvan is een schouw in
het gebied door bestuurders, uitvoerende partijen en
deskundigen.

Erfgoedmonitor in ontwikkeling
De Erfgoedmonitor zal een nuttig instrument zijn in
de monitoring van het werelderfgoed. De provincies
Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant
zijn aangehaakt bij een nieuwe Erfgoedmonitor die in
Nederland in ontwikkeling is. Deze kan zowel voor het
tijdig signaleren van ontwikkelingen als het bijhouden van
staat van onderhoud kunnen worden gebruikt. Naast een
aantal basisindicatoren kan elke provincie afzonderlijk
aanvullende indicatoren laten monitoren. De feiten en
cijfers in de databank worden ontsloten via een website.
De databank wordt beheerd door een gespecialiseerd
commercieel bureau.
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2.2 Lange termijn: van Linieperspectief naar Agenda 2030
Linieperspectief
Begin 2017 is de ‘Verkenning Strategisch Linieperspectief
2030’ opgesteld, in opdracht van de provincies Utrecht,
Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland. Een
aansprekend perspectief voor de twee verdedigingslinies
als geheel. De Verkenning bouwt voort op eerdere
documenten en afspraken. De basis vormen het
Panorama Krayenhoff (2004) voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en het Beeldkwaliteitsplan (2008) en het
managementplan (2015) voor de Stelling van Amsterdam.
Centraal staat de vraag hoe de linies met name ruimtelijk
kunnen worden doorontwikkeld en hoe om te gaan met
trends, ontwikkelingen en de opgaven die op de linies
afkomen.
In de Verkenning wordt het leidmotief voor de ruimtelijke
koers beschreven: een ‘linielint in de delta’, een zone
van rust, stilte en bezinning. Het linielint is van grote
waarde voor de leefbaarheid in dit deel van Nederland.
De Stelling en Linie vormen een groene buitenruimte met
cultuurhistorische betekenis.
De ruimtelijke koers voor het linielint is uitgewerkt in drie
speerpunten:
•
Het vertellen van een uniek cultuurhistorisch
verhaal,
•
vormgeven aan de buitenruimte van miljoenen
mensen en
•
kansen benutten voor functiecombinaties.
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2 Flank IJmuiden /
Haarlem
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(recreatie- en horeca)ondernemers,
maatschappelijke organisaties

3 Vechtstreek

boeren (streekprodukten), natuurorganisaties,
waterschap/Waternet, (recreatie- en horeca)ondernemers, I Amsterdam, maatschappelijke organisaties

4 Zeekleipolders

boeren, (recreatie)ondernemers, waterschap

5 Veenweidelandschap Zeevang en
Beemster

boeren, natuurorganisaties,
waterschap, I Amsterdam,
maatschappelijke organisaties

6 Rivierengebied
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7 Haarlemmermeerpolder

(recreatie)ondernemingen, maatschappelijke organisaties
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1. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Dit deel van het managementplan gaat uitsluitend over
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals die is opgenomen
en begrensd in het nominatiedossier ‘Nieuwe Hollandse
Waterlinie uitbreiding van de Stelling van Amsterdam’.
Deel II is tot stand gekomen door samenwerking van de
programmorganisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
met het bevoegd gezag, eigenaren, exploitanten,
vrijwilligers en overige stakeholders.
De afgelopen jaren zijn meerdere bijeenkomsten
georganiseerd waarin met de betrokken partijen
afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de Nieuwe
Hollandse Waterlinie zal worden beschermd, beheerd,
doorontwikkeld en uitgedragen. Daarbij is afgestemd
welke partij waarvoor verantwoordelijk is en welke
werkzaamheden wanneer plaats zullen vinden. Soms
betreft het procesafspraken maar vaak ook concrete
uitvoeringsafspraken.
Door het ondertekenen van steunbetuigingen laten
partijen zien gevolg te willen geven aan deze afspraken.
De documenten ‘Management Plans for World Heritage
Sites. A practical guide’ van Birgitta Ringbeck (2008)
en meer recent ‘Resource Manual: Managing Cultural
World Heritage (November 2013)’ waren leidraad voor
de opbouw van dit managementplan. Daarnaast is
aangesloten bij de structuur van het managementplan
van de Stelling van Amsterdam.
Het volgende hoofdstuk beschrijft de eigenschappen
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waaronder de
begrenzing van de uitbreiding en de Outstanding Universal
Value. Het derde hoofdstuk gaat in op de wijze waarop het
management van het Werelderfgoed is georganiseerd en
wat de ambitie en doelen zijn. Hoofdstuk vier beschrijft de
bescherming van het erfgoed door middel van borging in
regelgeving en kwaliteitszorg. Organisatie van het beheer
en onderhoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is
beschreven in hoofdstuk vijf. In hoofdstuk zes staat hoe
omgegaan wordt met externe invloeden op de site, zoals
de ruimtelijke dynamiek. UNESCO hecht veel waarde aan
het uitdragen van de Outstanding Universal Value van
het Werelderfgoed, op welke manier dit gebeurt staat
in hoofdstuk zeven. Hoofdstuk acht beschrijft tot slot de
monitoring van de in het managementplan beschreven
doelstellingen en ambities.
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2. EIGENSCHAPPEN VAN DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

2.1

Locatie en afbakening

Het managementplan hanteert de begrenzing, zoals deze
is opgenomen in het Nominatiedossier (hoofdstuk 1). De
kenmerken van de beoogde uitbreiding zijn:

NAAM

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

Beoogde inschrijving

2019

Criteria UNESCO

(ii), (iv) en (v)

Omvang grondgebied

Pm afhankelijk van de Minor Boundary Modification)

Siteholders

Provincies: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant

Referentie

759

2.2

Drie hoofdkenmerken

Het Statement of Outstanding Universal Value vormt de
basis voor de instandhouding van de site. Dit Statement
is opgenomen in deel I van het managementplan
(hoofdstuk 2). Dit deel van het managementplan geeft
aan op welke wijze de siteholder de instandhouding van
deze Outstanding Universal Value borgt. Daarvoor is het
van belang de abstracte begrippen uit de Statement of
Outstanding Universal Value te operationaliseren in
hoofdkenmerken (kwalitatieve beschrijving) en attributen.
Dit zijn de aspecten, structuren en elementen, waarin de
Outstanding Universal Value van de site tot uitdrukking
komt.
In de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden de volgende
drie hoofdkenmerken onderscheiden:
• Stategisch Landschap
• Watermanagementsysteem
• Militaire Werken
Strategisch Landschap
De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft aan het bestaande
cultuurlandschap een militair-strategische functie
gegeven, waarbij de bodem en het reliëf bepalend waren
voor de situering en omvang van de inundatievelden.
Misschien wel een van de belangrijkste kenmerken van
dit Strategisch Landschap is de behouden openheid en
het karakteristieke cultuurlandschap door langdurige
overheidsbemoeienis. Dit Strategisch Landschap is mede
gevormd door de militaire sturing op de aanleg van
nieuwe infrastructuur, zoals de tracés van de spoorlijnen
(spoorlijn Amsterdam-Arnhem 1843 en Hilversum/

Amersfoort-Utrecht), de kanalen (Lekkanaal 1938) en
autowegen (A2, A12), inclusief hun bruggen over de
rivieren. Daarnaast door de verstedelijking: grootschalig
met de lang uitgestelde oostelijke uitbreiding van plaatsen
als Utrecht, Nieuwegein, Gorinchem en Woudrichem,
kleinschalig met de bouw van houten huizen binnen de
Verboden Kringen met houden huizen.
Het in de middeleeuwen ontstane poldersysteem, in
de vijftiende tot de negentiende eeuw steeds weer
aangepast aan de voortdurende bodemdaling, vormde
de basis voor het functioneren van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Bijna alle al aanwezige civiele voorzieningen
voor het beheer van de waterhuishouding van de polders
speelden een rol bij de militaire inundaties van de laag
gelegen terreinen.
Watermanagementsysteem
De Waterlinie ligt op de overgang van laag en hoog
Nederland en wordt doorkruist door vele rivieren.
Eeuwenlang heeft men hier maatregelen getroffen om
het water te beheersen en te benutten voor agrarisch
gebruik, voor transport en zelfs voor defensieve
doeleinden. Talloze waterstaatkundige werken zijn
hiervan de getuigenissen. Het civiele doel van land droog
houden werd omgedraaid in beheerst onder water zetten
voor het militaire doel: een tijdelijke, gecontroleerde
waterbarrière. Bestaande civiele waterwerken werden
hiervoor ingezet, met een minimale aanvulling van extra
militaire inundatiewerken.
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Strategisch landschap
STRATEGISCH LANDSCHAP

Watermanagementsysteem
WATERMANAGEMENT

Militaire werken
MILITAIRE WERKEN

Liniedijk

Vestingsteden

Open / gesloten landschap

Diefdijk
Hoofdweerstandslijn

Innundatiekanaal

Werk aan de Korte Uitweg
Verboden kringen

Houten huizen

Ensembles

Fort de Bilt
Impressie

attributen

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Uitermeer
Betonnen werken

Waaiersluis

Werk bij Griftenstein
Kazematten

Plofsluis

Nabij Diefdijk

Fort Rijnauwen

Everdingen

Papsluis
Accessen

Forten

Bomvrije geschutstorens

Sluizen

Everdingen

Vesting Naarden

Plofsluis
Andere waterwerken

Naarden

Rijnauwen
Groepschuilplaats
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Militaire Werken
De militaire werken zijn gebouwd om de doorgang
van de Waterlinie te belemmeren voor de vijand. Het
onderliggende landschap en de bestaande (en later
aangelegde) infrastructuur waren bepalend voor de
locatie van de verdedigingswerken. In eerste instantie
werden forten gebouwd op plekken waar geen
inundaties gesteld konden worden. De aanwezigheid
van een breed en hoger gelegen stroomgordellandschap
als de Houtense Vlakte verklaart de hoge dichtheid
van verdedigingswerken ten oosten van Utrecht. Een
tweede groep van accessen zijn de rivierdoorgangen.
Om hier de vijand tegen te houden werden op de
rivierdijken omvangrijke forten aangelegd. Een derde
groep accessen zijn de kaden en wegen, die dwars op de
hoofdverdedigingslijn zijn gelegen of deze doorsnijden.
Mooi voorbeeld daarvan is de Tienhovensche Kade met
Fort bij Tienhoven en de A2/Diefdijk met de kanonkazemat
aan de oostzijde. Ook tijdens de aanleg van de Waterlinie
ontstonden nieuwe accessen als spoorwegen, kanalen en
autowegen. Het Ministerie van Oorlog had een belangrijke
stem in de tracékeuze en men moest bij aanleg zorgen
voor voldoende verdedigingsmiddelen. Bijzondere
voorbeelden van deze modernere acceswerken zijn de
schuifdeurconstructie in Diefdijk/A2 met flankerend
kanonkazemat en het Werk op de Spoordijk bij de Diefdijk
inclusief kraanbrug(en). Tussen 1915 en 1940 zijn grote
aantallen meer verspreid gelegen kleine betonwerken
aangelegd. De meeste van deze werken zijn aangelegd
ter versterking van de bestaande accessen en ter
verdediging van nieuwe accessen. Met de verbreding van
de hoofdverdedigingslijn tot hoofdweerstandsstrook zijn
deze werken over een groter gebied komen te liggen.
STRATEGISCH LANDSCHAP

Positie, omvang en vorm van deze militaire werken waren
aangepast aan de lokale gesteldheid: vooruitgeschoven
precies midden op een kade, zoals de forten Spion en
Vuren dat zo mooi laten zien, of op een meervoudig
acces, zoals Fort Everdingen, op zowel de Lekdijk als in
de as van de Diefdijk gelegen. Elk fort in de Waterlinie is
een locatiespecifieke uitvoering van een standaardtype,
dat symmetrie als uitgangspunt heeft. Opvallend is
dat deze symmetrie bij verreweg de meeste forten is
aangepast aan de plaatselijke situatie. Dit om optimaal
de directe omgeving en in het bijzonder de niet te
inunderen toegangen/wegen en doorgangen door de
hoofdverdedigingslijn met geschut te kunnen bestrijken.
Dat betekent dat we hier te maken hebben met een
contextueel strategisch stelsel, dat met de Kringenwet
zelfs wettelijk was geregeld en ingebed in het landschap.
Attributen geven uitdrukking aan de Outstanding
Universal Value. De attributen zijn gerangschikt
volgens de hoofdkenmerken Strategisch Landschap,
Watermanagement en Militaire Werken. In hoofdstuk
2.A.3 en bijlage 2 zijn de attributen nader uitgewerkt
in (sub)categorieën. In het schema hiernaast en
onderstaande tabel geven de hoofdindeling van de
attributen weer.

WATERMANAGEMENTSYSTEEM

MILITAIRE WERKEN

Hoofdverdedigingslijn

Inundatiekaden

Vestingen

Komkeringen
Inundatiekommen

Rivieren
Inundatiekanalen

Forten, werken en batterijen
Stellingen en verspreide werken

Accessen

Toevoerkanalen

Groepsschuilplaatsen

Verboden Kringen

Uitlozings- en kwelkommen

Andere militaire objecten

Houten huizen

Hoofdinlaten
Sluizen en dammen
Schotbalkloodsen
Gemalen

Tabel

met de hoofdindeling van de beschreven attributen
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Uitgeest

Facts and figures

New Dutch Waterline

Purmerend

Krommenie

Volendam

Beverwĳk

M ar ker mee r
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11 Fort aan de Klop

Fort Ruigenhoek
Bilthoven

Fort Voordorp

Fort Blauwkapel

Werken bij Griftenstein
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Bodegraven

Woerden

Zeist
12 Fort Hoofddijk

Fort Vossegat

14 Fort Rijnauwen

Utrecht

nauwen
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2.3

Hedendaagse betekenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Na het intrekken van de Kringenwet had de Nieuwe
Hollandse Waterlinie geen militaire functie meer. Tot in de
jaren negentig van de vorige eeuw was er weinig aandacht
voor de Linie en raakten onderdelen ervan in verval.
Sinds de aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
als Nationaal project in 1999 en de stimulerende rol
van de provincies is hier fundamenteel verandering
in gekomen. Vanaf dat moment is gewerkt aan het
herkenbaar en beleefbaar maken van de Linie en aan de
openbare toegankelijkheid. Ook heeft maatschappelijke
ontwikkeling, consolidatie en restauratie van vele Linieelementen plaatsgevonden. Afgelopen jaren zijn grote
investeringen gedaan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste
mijlpalen vanaf het moment dat het Nationaal project
Nieuwe Hollandse Waterlinie van start ging:
In de jaren 2000 tot 2014 was het Rijk actief betrokken bij
het Nationaal project, zowel als financier en als trekker van
het projectbureau. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is die
eerste jaren als het ware ‘uit haar winterslaap gehaald’.
Forten, sluizen, batterijen en vele andere fysieke objecten
zijn gerestaureerd en bruikbaar gemaakt, onderzoek
voor duurzaam beheer is verricht en het draagvlak en de
bekendheid zijn vergroot. De beleidsstrategie is ‘behoud
door ontwikkeling’, zoals geïntroduceerd in de Nota
Belvedère uit 1999. Het vinden van een evenwicht tussen
het behoud van het erfgoed en het mogelijk maken van
nieuwe ontwikkelingen staat hierbij centraal .
Het in 2000 opgerichte projectbureau Nieuwe Hollandse
Waterlinie heeft een ruimtelijk plan voor de linie gemaakt
en afgestemd met vele partijen: het Linieperspectief
Panorama Krayenhoff. Hierin zijn de programmatische
fundamenten en kwaliteitseisen voor de ruimtelijke
ontwikkelingen, de revitalisering en de duurzame
instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
vastgelegd. Het Linieperspectief uit 2004 schetst in grote
lijnen hoe de Waterlinie in een tijdsbestek van 15-20
jaar ontwikkeld zou moeten worden: van een in onbruik
geraakte militaire verdedigingslinie tot een samenhangend
geheel van militair-historische objecten met eigentijdse
functies die de bescherming en onderhoud garanderen.
Het Linieperspectief is vervolgens per regio uitgewerkt in
uitvoeringsprogramma’s of ‘projectenveloppen’.
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Mede als resultaat van het Nationaal Project zijn met
overheidsgeld veel forten, sluizen en groepsschuilplaatsen
in de oude verdedigingslinie gerestaureerd en toegankelijk
gemaakt voor een groot publiek.
In 2014 heeft het Rijk het Nationaal Project Nieuwe
Hollandse Waterlinie overgedragen aan de vier provincies
Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.
Deze vier provincies, verenigd in de Liniecommissie,
hebben hun ambitie en verantwoordelijkheid vastgelegd
in de Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie
2014–2020, het ‘Pact van Altena’. Het nomineren voor
de Werelderfgoedlijst is een belangrijk onderdeel van
dit pact. In de bestuurlijke periode van 2014 tot en met
2020 ligt het accent op gebruik van de linie voor nieuwe
functies en het behalen van de nominatie van de UNESCO
Werelderfgoedstatus.
De Waterlinie is inmiddels een grote cultuurhistorische
belevenis. Iedereen kan de machtige forten, kastelen en
vestingsteden bezoeken en de eeuwenoude geschiedenis
van Nederland ervaren in een prachtig landschap. Veel
forten hebben nieuwe bestemmingen kregen. Van
kunstfort tot natuurgebied van restaurant tot wijnhandel
en van camping tot Bed & Breakfast. De exploitatie is
goed voor de instandhouding en voor de economie. Het
Waterliniemuseum Fort Vechten bij Bunnik biedt een
prachtig overzicht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Daarnaast zijn er nog twee grote informatiecentra over de
Waterlinie; Vestingmuseum Naarden en Slot Loevestein.
JAAR

BESTUURLIJKE MIJLPALEN

1995

Plaatsing op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed

1999

Nota Belvedere, nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie

2000

Gepositioneerd in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

2004

Instelling Liniecommissie en visiedocument Panorama Krayenhoff

2005

Bestuursovereenkomst tussen rijk en provincies, en aanwijzing als Nationaal Landschap

2008

Pact van Rijnauwen (bestuursovereenkomst Rijk en provincies Nieuwe Hollandse Waterlinie)

2009

Aanwijzingsprogramma Rijksmonument

2011

Plaatsing op herziene Voorlopige Lijst Werelderfgoed

2014

Pact van Altena (bestuursovereenkomst vier provincies Nieuwe Hollandse Waterlinie)

2017

Vaststelling Nominatiedossier (inclusief managementplan); Steunbetuiging partners

Bestuurlijke

mijlpalen
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BORGEN IN WETEN REGELGEVING
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3. BORGEN IN WET- EN REGELGEVING

3.1

World Heritage Convention

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in 1992
het Werelderfgoedverdrag geratificeerd. Met de
ondertekening van het verdrag heeft het Koninkrijk der
Nederlanden zichzelf verplicht tot de identificatie en de
bescherming, instandhouding, uitdragen en doorgeven
van zijn Werelderfgoed aan volgende generaties. In 1996
werd de Stelling van Amsterdam als tweede Werelderfgoed
in het Koninkrijk op de werelderfgoedlijst geplaatst. De
Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt voorgedragen als
uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Er ontstaat zo
een veel groter Werelderfgoed, maar er is geen sprake
van een nieuw Werelderfgoed.
World Heritage Convention (Convention concerning
the Protection of World Cultural and Natural Heritage.
UNESCO, Parijs, 16 November 1972)
Op 16 november 1972 heeft de Algemene Conferentie
van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur (UNESCO) in Parijs het Werelderfgoedverdrag
vastgesteld. Hierin is de zorg voor bescherming en beheer
van het cultureel en natuurlijk erfgoed van Outstanding
Universal Value aan de wereldgemeenschap opgedragen.
In dit verdrag staan de internationale uitgangspunten voor
de bescherming van het werelderfgoed. De richtlijnen uit
de Operational Guidelines for the implementation of the
World Heritage Convention (2016) ondersteunen lidstaten
bij de uitvoering het verdrag. Een belangrijk uitgangspunt
van het Werelderfgoedverdrag is dat de lidstaat die het
verdrag ondertekent, zelf verantwoordelijk is voor het
werelderfgoed op zijn grondgebied. Dit staat omschreven
in artikel 4 van de Conventie:
Each State Party to this Convention recognizes that
the duty of ensuring the identification, protection,
conservation, presentation and transmission to future
generations of the cultural and natural heritage
referred to in Articles 1 and 2 and situated on its
territory, belongs primarily to that State. It will do all
it can to this end, to the utmost of its own resources
and, where appropriate, with any international
assistance and co-operation, in particular, financial,
artistic, scientific and technical, which it may be able
to obtain.

Bij het opstellen van het Nominatiedossier inclusief het
managementplan zijn de richtlijnen uit de Operational
Guidelines gehanteerd. Tevens zijn de internationale
charters en richtlijnen op het gebied van cultureel erfgoed
geraadpleegd, waaronder:
•
The Venice Charter (International Charter for the
Conservation and Restoration of Monuments and
Sites, 1964).
•
The Nara Document on Authenticity (1994).
ICOMOS Resolution
•
International Charter on Cultural Tourism;
Managing Tourism at Places of Heritage Significance
(1999) ICOMOS Charter
•
Vienna Memorandum on World Heritage and
Contemporary Architecture (2005)
•
Managing the Historic Urban Landscape (2005)
UNESCO Memorandum
•
ICOMOS Charter on the Interpretation and
Presentation of Cultural Heritage Sites (ICOMOS
2008)
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3.2

Nederlands nationaal stelsel ter bescherming van het Werelderfgoed

Het bestuurlijke stelsel in Nederland is zo ingericht dat
voor effectieve bescherming van het Werelderfgoed de
inzet nodig is van verschillende overheden en eigenaren.
Het stelsel van bescherming van het Werelderfgoed
bestaat voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie uit drie
samenhangende sporen van beleid:
•
Het spoor van de ruimtelijke ordening voor
planologische bescherming;
•
het spoor van de erfgoedzorg voor de status van
wettelijk beschermd monument;
•
het aanvullende spoor van ruimtelijke kwaliteit.
De planologische bescherming is gericht op het behoud
van de Outstanding Universal Value van het Werelderfgoed
als geheel, integraal bekeken vanuit meerdere
beleidsvelden. Het erfgoedbeleid is gericht op het
behoud, de bescherming en het herstel van de objecten
c.q. attributen van dit Werelderfgoed. Het aanvullende
spoor van de ruimtelijke kwaliteit is erop gericht om
eventuele ruimtelijke ontwikkelingen in te passen zonder
dat het ten koste gaat van de erfgoedwaarde.
a.
Het spoor van de planologische bescherming
Nederland is een dichtbevolkt land waardoor grond
schaars is. Een gevolg daarvan is dat er de overheid
een uitgebreid beleid van ruimtelijke ordening heeft
ontwikkeld om sturing te geven aan gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen en om ongewenste ontwikkelingen
tegen te gaan. Hoewel de planologische bescherming in
Nederland integraliteit nastreeft, biedt de Omgevingswet
(ingaande 1 januari 2019) mogelijkheden voor een meer
integrale bescherming.
Bij de ruimtelijke ordening van Nederland zijn vier
bestuurslagen betrokken: de rijksoverheid, de provincies,
de gemeenten en de waterschappen. Een belangrijk
uitgangspunt is dat ruimtelijke beslissingen zo dicht
mogelijk bij de burger worden gemaakt. Dit betekent
dat de bestemmingsplannen die de gemeenten
maken de belangrijkste kaders bieden voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Gemeenten zijn verplicht voor hun
gehele grondgebied te beschikken over actuele
bestemmingsplannen. Deze mogen niet ouder zijn dan
10 jaar.

De kern van het bestemmingsplan is geformuleerd in
artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Dit artikel stelt dat
voor een goede ruimtelijke ordening aan de gronden in
het plan een bestemming toegewezen wordt. Voor die
bestemming worden in elk geval regels gegeven over
het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop.
De voorbereiding van het bestemmingsplan is een taak
van het college van burgemeester en wethouders, de
vaststelling is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
De rijksoverheid en provincies kunnen nationale en
provinciale belangen benoemen, die moeten doorwerken
in het ruimtelijk beleid van de gemeenten. Mocht een
gemeente dit niet of onvoldoende doen dan biedt de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) mogelijkheden voor Rijk
of provincie om direct in te grijpen via een zogenaamd
inpassingsplan.
Het Rijk stelt de prioriteiten van nationaal belang vast
in Rijksnota’s. Provincies dienen de rijksprioriteiten
op grond van het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro) te vertalen in de provinciale
structuurvisie, provinciale verordening en leidraden. De
provincie verlangt van de gemeenten dat zij de door de
provincie specifiek aangewezen belangen vertalen in het
gemeentelijk beleid, zoals gemeentelijke structuurvisie en
bestemmingsplannen. De daadwerkelijke planologische
borging van rijks- en provinciale belangen vindt
uiteindelijk plaats in het gemeentelijke bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan en de gemeentelijke verordeningen
vormen het toetsingskader voor aanvragen van
initiatiefnemers voor ontwikkelingen, zoals bouwwerken
of functionele veranderingen in het grondgebruik.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het
geldende beleid en het ingezette instrumentarium per
overheidslaag.
Rond
alle
plannen
zijn
maatschappelijke
controlemechanismen ingebouwd, zoals de mogelijkheid
tot het inschakelen van adviescommissies en het bieden
van de mogelijkheid aan belanghebbenden om in te
spreken bij/zienswijzen in te dienen over/bezwaar te
maken tegen ruimtelijke visies of plannen.
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Voor grootschalige ruimtelijke ingrepen geldt binnen
het planologisch regime de verplichting tot het
uitvoeren van een milieueffectrapportage-procedure
(m.e.r. procedure), waarin de impact van verschillende
voorgenomen besluiten dienen te worden afgewogen. De
m.e.r.-verplichting geldt voor grootschalige ingrepen voor
onder meer woningbouw en bedrijventerreinen.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT) zijn toekomstige grote rijksprojecten
benoemd, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur
en waterveiligheid. Deze ontwikkelingen kunnen mogelijk
de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterken maar ook
aantasten. Bij de aanleg of verbreding van Rijkswegen
en soms ook provinciale wegen, spoorlijnen etcetera
wordt een Tracébesluit genomen, waarbij ook de m.e.r.procedure wordt doorlopen.
Voor meerdere ontwikkelingen in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie is een Heritage Impact Assessment opgesteld.
Bijvoorbeeld voor het de verbreding van het Lekkanaal
en bedrijventerrein het Klooster en het Regionaal
Bedrijventerrein in Werkendam. Internationaal is dit
instrument al eerder ingezet om de effecten van ingrepen
op de Outstanding Universal Value van Werelderfgoederen
te onderzoeken.

RIJK

Beleid

•
•

Instrumentarium

•
•
•
•
•
•
•
•

Schematische

b.
Het spoor van de monumentenzorg, de Nieuwe
Hollandse Waterlinie als wettelijk beschermd monument
De Nieuwe Hollandse Waterlinie kent rijksmonumenten,
provinciale en gemeentelijke monumenten en
beschermde stads- en dorpsgezichten. Samen zorgen
deze instrumenten ervoor dat zeer grote delen van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie een beschermd
monument zijn. De planologische bescherming gaat over
het gebruik van gronden binnen de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Bij een beschermd gebouwd monument ligt
de focus op de bouwwerken op die gronden. Het project
‘Aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie’
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de
monumentenstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
geactualiseerd. Het openbare Monumentenregister
beschrijft welke onderdelen van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie rijksmonumenten zijn. Het gaat om zoveel
onderdelen dat in beleidsstukken en de media de Nieuwe
Hollandse Waterlinie wordt aangeduid als het ‘grootste
rijksmonument van Nederland’.

PROVINCIE

GEMEENTEN

Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte
Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT)
Visie Erfgoed en Ruimte
Omgevingsvisie (2019)

•

Provinciale ruimtelijke
structuurvisie
Thematische of
gebiedsgerichte
beleidsnota’s
Omgevingsvisie (2019)

•

Wet Ruimtelijke Ordening,
Besluit Ruimtelijke Ordening
Erfgoedwet
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Rijksinpassingsplannen
Omgevingswet (2019)

•

Provinciale Ruimtelijke
Verordening
Milieueffectrapportages
Provinciale
inpassingsplannen

•
•

beleid en instrumentarium

3

•
•

•
•

overheidslagen

•
•
•

•

Gemeentelijke
structuurvisie
Thematische of
gebiedsgerichte
beleidsnota’s
Omgevingsvisie

Bestemmingsplan
Gemeentelijke
verordeningen
Omgevingsvergunningen
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De wettelijke basis voor de aanwijzing als rijksmonument
ligt in de Erfgoedwet (2016), die de Monumentenwet
uit 1988 heeft vervangen. De Erfgoedwet houdt
rekening met de komende wijzigingen in het ruimtelijke
ordeningsrecht, de introductie van de Omgevingswet De
nieuwe Erfgoedwet regelt vooral wat beschermd moet
worden en de Omgevingswet hoe dit moet gebeuren.
De waterlinieprovincies houden als siteholder bij wat
wetswijzigingen in de praktijk betekenen voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, onder meer via afstemming met
het Rijk.
In de Erfgoedwet is het volgende opgenomen: ‘Het is
verboden om een beschermd monument te beschadigen
of te vernielen’. In de huidige Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is een vergunningplicht opgenomen
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht
wijzigen van een rijksmonument. Ook het herstellen,
gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument
is vergunningplichtig als het wordt ontsierd of in
gevaar gebracht. Minder omvangrijke activiteiten aan
monumenten zijn over het algemeen vrijgesteld van de
vergunningplicht. In dat geval blijft het verboden om een
beschermd monument te beschadigen of te vernielen.
De gemeente laat zich hierbij adviseren door de
gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
c.
Het spoor van de ruimtelijke kwaliteit
De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor
ruimtelijke initiatieven in het gebied van de Linie. Het
bestemmingsplan is de planologisch-juridische basis
waaraan nieuwe ontwikkelingen worden getoetst. Hierin
zijn ook regels voor het gebied van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie opgenomen. Veelal hebben gemeenten een
inhoudelijk beoordelingskader voor de gewenste omgang
met de kernkwaliteiten, bijvoorbeeld een nota ruimtelijke
kwaliteit, welstandsnota of beeldkwaliteitskader. De
gemeente toetst voorgenomen ontwikkelingen, via
de Welstands- of monumentencommissie, dan wel
gecombineerde commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Desgewenst kan de gemeente de provincie raadplegen
voor advies. Verder spelen Omgevingsdiensten
een belangrijke rol bij de regionale uitvoering van
vergunningverlening, handhaving en toezicht.

Soms is de provincie bevoegd gezag, zij hebben dan
een rol bij de beoordeling van de plannen. Enkele
provincies werken met een onafhankelijke Adviseur
Ruimtelijke Kwaliteit of met een Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit. Zij adviseren Gedeputeerde Staten van de
provincie gevraagd en ongevraagd over de wijze waarop
de provincie de ruimtelijke kwaliteit kan behouden en
verbeteren. Daarnaast adviseert deze andere overheden
en initiatiefnemers van grotere ontwikkelingen in de
provincie, zoals bij de verbreding van het Lekkanaal
en diverse herbestemmingen van forten. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie heeft bovendien een eigen
kwaliteitsteam (zie 3.8).
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3.3

Implementatie op verschillende niveaus

Overzicht bescherming en beleid
In de vorige paragraaf is het wettelijke stelsel van
bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
toegelicht. Naast deze wettelijke bescherming hebben
overheden de beleidsvrijheid (autonomie) om zelfstandig
aanvullend beleid te voeren. Denk aan een gemeente die
startende fortexploitanten ondersteunt, een provincie
die een kwaliteitsgids (bijvoorbeeld de provincie Utrecht)
opstelt of een ministerie dat budget vrijmaakt voor de
nominatie van een Werelderfgoed (bijvoorbeeld I&M
voor kwaliteitsverbetering bij de verbreding van het
Lekkanaal). Onderstaande tabel geeft de instrumenten ter
bescherming en behoud van de Stelling van Amsterdam
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie weer, op verschillende
overheidsniveaus en beleidsvelden.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden deze instrumenten
verder gespecificeerd per bestuurslaag.

OVERHEIDSLAAG

PLANOLOGISCHE BESCHERMING

BESCHERMD MONUMENT

Nationaal / Rijk

•
•

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro)
Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT)
Visie Erfgoed en Ruimte
MER
Rijksinpassingsplannen
Wet Ruimtelijke Ordening en de nadere
uitwerking Besluit Ruimtelijke Ordening
Omgevingswet (2019)

•
•
•

•

•
•
•

(Ruimtelijke) Structuurvisie
Provinciale ruimtelijke verordening
Leidraad, beeldkwaliteitsplan,
kwaliteitsgidsen, handreikingen
Uitvoeringsprogramma’s
MER
Provinciale inpassingsplannen

•
•
•
•
•

Structuurvisies
Bestemmingsplannen
Omgevingsvergunning
Gemeentelijke verordeningen
Beeldkwaliteitsplan

•
•

•
•
•
•
•
•
Provinciaal

Gemeentelijk

Waterschappen

•
•
•

•
•

Waterbeheerplan en gebiedsplannen
Keur

•

Visie Erfgoed en Ruimte
Erfgoedwet 2016
Heritage Impact Assessment
(HIA)
De Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Cultuurhistorische
hoofdstructuur (CHS)
Provinciale cultuur- en
erfgoednota
Monumentenverordening
Uitvoeringsprogramma’s
HIA
Monumentenverordening
Cultuurhistorische
waardenkaarten
Gemeentelijk cultuur- en
erfgoednota’s
HIA
Erfgoednota’s
HIA
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3.4

Werelderfgoedbescherming op nationaal niveau

De rijksoverheid heeft een prominente rol gespeeld in
de restauratie en renovatie van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het Rijk heeft vanaf 2000 geïnvesteerd in
de Nieuwe Hollandse Waterlinie met inzet van geld,
menskracht en kennis. In het vorige hoofdstuk is al
stilgestaan bij het Nationaal project Nieuwe Hollandse
Waterlinie, dat een initiatief was van de rijksoverheid.
Voordat het huidige rijksregime wordt beschreven, is
de aanwijzing van zowel de Stelling van Amsterdam als
de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2005 als Nationaal
landschap van belang. Via de provincies is het beleid voor
de Nationale landschappen nader bepaald.

‘UNESCO wijst op voordracht van lidstaten internationaal
unieke en waardevolle gebieden, objecten en ensembles
aan als cultureel of natuurlijk Werelderfgoed (…). Hierover
zijn internationale afspraken gemaakt, gericht op de
instandhouding van de Outstanding Universal Value. Om
recht te doen aan de schaal en aard van de gebieden
(de Stelling van Amsterdam, de Beemster, de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Limes) worden deze door het
Rijk ruimtelijk beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze
gebieden mogelijk zijn mits deze de aan de Outstanding
Universal Value verbonden kernkwaliteiten behouden of
versterken’.

Op rijksniveau is de huidige bescherming van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie een mix van wettelijke- en
beleidsmatige bescherming. Planologische bescherming is
geregeld in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro), het Besluit
Ruimtelijke Ordening (Bro) en het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). In het Bro is vastgelegd dat
gemeenten rekening moeten houden met cultuurhistorie
bij het opstellen van bestemmingsplannen. Gemeenten
moeten onderzoek doen naar de cultuurhistorische
waarden van een bestemmingsplangebied. Het gaat
om integrale beschouwing van cultuurhistorie: een
combinatie van gebouwd erfgoed, archeologie en
cultuurlandschap. Voor de toelichting op de Barro is het
goed eerst stil te staan bij de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte die het Rijk in 2012 vaststelde. Hierin schetst
het Rijk een visie op Nederland in 2040. Uitgaande van
haar verantwoordelijkheden heeft het Rijk de ambities
uitgewerkt in rijksdoelen en aangegeven welke nationale
belangen daarbij aan de orde zijn. Ruimte voor behoud en
versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische
en natuurlijke kwaliteiten wordt daarin als nationaal
belang benoemd. In de toelichting is Werelderfgoed en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie letterlijk genoemd in de
Structuurvisie:

De Structuurvisie is nader uitgewerkt in de Visie Erfgoed
en Ruimte (Kiezen voor Karakter) en het hierboven
genoemde Barro. In de Visie wordt onder meer de
duidelijke relatie tussen erfgoedbeleid en ruimtelijke
ordening gelegd. De zorg voor de Werelderfgoederen
wordt als één van de hoofdprioriteiten benoemd.
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
is relevant voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie omdat
de Outstanding Universal Value van het Werelderfgoed
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in hoofdlijnen zijn vastgelegd. Via het Barro
(artikel 2.13.4) krijgen de verantwoordelijke provincies
de opdracht om de kernkwaliteiten van het (toekomstige)
Werelderfgoed verder uit te werken en objectiveerbaar
te maken. Ook krijgen zij de opdracht om deze in de
provinciale verordeningen van de provincies te vertalen
naar regels die de Werelderfgoederen in stand houden
of versterken. Dit werkt vervolgens door in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Het Barro verplicht de provincies
om regels over de inhoud van bestemmingsplannen op
te stellen, zodat nieuwe bestemmingsplannen altijd
bijdragen aan het in stand houden of verbeteren van de
hoofdkenmerken van het beoogde Werelderfgoed.
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De gemeenten dienen in de bestemmingsplannen voor
het (toekomstige) Werelderfgoed regels op te stellen voor
instandhouding en versterking van de hoofdkenmerken
conform de provinciale verordening.
Omgevingswet 2019
In Nederland wordt de wetgeving voor ruimtelijke ordening
en erfgoed vereenvoudigd en meer integraal gemaakt. De
nieuwe Omgevingswet, die de ruimtelijke bescherming
van erfgoedwaarden regelt, zal naar verwachting ingaan in
2019. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels
voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en
water en regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling
van de leefomgeving. De Omgevingswet biedt ruimere
mogelijkheden om waarden in gebieden integraal te
beschermen en ontwikkelingen integraal te beoordelen.
Deze wet bevat afzonderlijke, generieke regels voor
borging van de kwaliteiten van het Werelderfgoed en
biedt het Rijk de mogelijkheid instructies te geven voor
zowel beschermde stads- en dorpsgezichten als UNESCOWerelderfgoederen.

Het Rijk werkt aan de volgende maatregelen om het
beoogde Werelderfgoed duurzaam te beschermen:
Maatregelen van het Rijk:
• Het Rijk heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie
opgenomen in de Structuurvisie Erfgoed en
Ruimte en verankerd in het Barro.
• Het Rijk borgt dat in structuurvisies en in de door
het Rijk geïnitieerde projecten ((spoor)wegen,
havens, luchtvaartterreinen en gasleiding)
rekening wordt gehouden met de Outstanding
Universal Value van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.
• Het Rijk borgt dat waar ontwikkelingen een
mogelijke impact hebben op de Outstanding
Universal Value, de effecten van deze ontwikkeling
en de mogelijke maatregelen vroegtijdig in kaart
worden gebracht in een m.e.r./tracébesluit of
HIA.
• Het Rijk adviseert de gemeenten bij
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie via de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
• Het Rijk heeft de onderdelen en objecten uit de
Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen als
rijksmonument.
• Het Rijk (Ministerie van OCW) draagt zorg voor
het monumenten beleid met een actueel en
toegankelijk monumentenregister.
• Het Rijk ziet er op toe dat de status als
rijksmonument afdoende wordt beschermd in
het beleid van de provincies en het beleid en de
uitvoering van de omgevingsvergunning door
gemeenten.
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3.5

Provincies: Structuurvisies en cultuurnota

Ook op provinciaal niveau is de bescherming van het
Werelderfgoed geborgd door wettelijke en beleidsmatige
bescherming. De provincies zijn sinds 2012 verantwoordelijk
voor het restaureren van rijksmonumenten. Zij krijgen
daarvoor jaarlijks budget van het Rijk en dragen zelf ook
bij. De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie bevinden zich in vijf provincies: Noord-Holland,
Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. De
provincies hebben concreet invulling gegeven aan de
opdracht vanuit het Barro. Zij hebben de kernkwaliteiten
van het (toekomstige) Werelderfgoed uitgewerkt en in de
provinciale verordeningen van de provincies beschreven.

Dit gebeurt in de volgende onderdelen:
•
Structuurvisie
•
Verordening
•
Nadere uitwerking van de regels
Daarnaast is het erfgoedbeleid in de provincies beschreven
in de provinciale Cultuurnota’s. De tabel hieronder geeft
een overzicht van het relevante beleid per provincie.
Vervolgens is de essentie van de beleidsstukken kort
toegelicht
.
Hieronder is per provincie aangegeven hoe zij de
bescherming van het Werelderfgoed borgen.

PROVINCIE

PROVINCIAAL BELEID

Noord-Holland

Provincie Noord-Holland: Structuurvisie Noord-Holland 2040
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2014
Beleidskader cultuur in ontwikkeling 2017-2020
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam (2008)
Provinciale Monumentenverordening
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017-2020 in
Noord-Holland

Utrecht

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
Cultuur- en erfgoed nota 2016-2019 ‘Alles is Nu’
Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen
Programmaplan Utrechts programma Nieuwe Hollandse Waterlinie & Stelling van Amsterdam
2016-2019
Omgevingsvisie
Omgevingsverordening
Uitvoeringsprogramma Pact van Loevestein ‘Doelgericht Uitvoeren 2011-2020’
Beleef het mee! Cultuur en erfgoedprogramma 2017 – 2020
Planologische verankering kernkwaliteiten
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2014
Verordening Ruimte 2014
Cultuuragenda
Cultuurhistorische waardenkaart 2016
Uitvoeringsprogramma Pact van Loevestein ‘Doelgericht Uitvoeren 2011-2020’
Kader Erfgoed 2016-2020

Gelderland

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Visie Ruimte en Mobiliteit + Programma Ruimte (2014)
Verordening Ruimte (2014)
Beleidsvisie cultureel erfgoed 2013 - 2016 ‘Erfenis, erfgoed en erfgoud’ (2012)
Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2012)
Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen
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Provincie Noord-Holland
Structuurvisie Noord-Holland 2040
De Stelling van Amsterdam is een van de Noord-Hollandse
cultuurlandschappen. De Provincie wil deze landschappen
optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en
te benutten bij nieuwe ontwikkelingen. De Provincie zorgt
dat ontwikkelingen die buiten huidig bebouwd gebied tot
stand komen, plaatsvinden op basis van de karakteristieke
eigenschappen, het zogenaamde Landschaps-DNA, van
de verschillende landschappen.
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016
Voor het provinciaal beleid geldt de Provinciale
Ruimtelijke Verordening 2014. Artikel 20 benoemt
de UNESCO Werelderfgoederen. Artikel 21 van de
verordening geeft aan: “Voor de gronden gelegen binnen
de Werelderfgoederen genoemd in artikel 20 dienen in
het bestemmingsplan regels te worden opgenomen ten
behoeve van het behoud of versterking van de Outstanding
Universal Value van het betreffende Werelderfgoed
zoals omschreven in de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie”. Artikel 22 van de verordening beschrijft
dat de Werelderfgoederen gevrijwaard dienen te blijven
van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen.
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
Het Ruimtelijk Beleidskader is sinds 2010 opgenomen
in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, onderdeel
van de provinciale Structuurvisie 2040 (vastgesteld
in 2011). De provincie Noord-Holland heeft daarmee
de inhoudelijke kernkwaliteiten voor de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als gesteld
in het Barro beschreven en vastgesteld. De provincie geeft
hiermee het kader aan voor gemeenten in het gebied
van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Deze gemeenten dienen hun eigen ruimtelijke
plannen (structuurvisies en bestemmingsplannen) hierop
in te richten. In 2017 wordt gewerkt aan een vernieuwing
van de Leidraad. Zowel de Stelling van Amsterdam als
de Nieuwe Hollandse Waterlinie zullen hierin specifiek
worden belicht .
Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam (2008)
In 2008 heeft de provincie Noord-Holland een
Beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld voor de Stelling
van Amsterdam. Het plan schept een ruimtelijk en
landschappelijk kader vanuit cultuurhistorisch oogpunt.

Het plan beoogt de herkenbaarheid en de beleefbaarheid
te behouden en te versterken, met als motto: ‘behoud
door ontwikkeling’. Het biedt ruimte en richting voor
nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en beschrijft en
visualiseert de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten
van de Stelling van Amsterdam. Het BKP is vanwege de
overlap deels van toepassing op de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het resterende deel heeft grotendeels de
bestemming natuur en water. Het Beeldkwaliteitsplan
was mede de bouwsteen voor het planologische beleid
voor de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse
Waterlinie zoals nu is verwoord in de Leidraad Landschap
en Cultuurhistorie.
Provinciale Monumentenverordening
Bijna alle forten van de Stelling van Amsterdam en veel
onderdelen van het watermanagementsysteem in NoordHolland zijn aangewezen als provinciaal monument.
Hiervoor geldt de Provinciale Monumentenverordening.
Kort samengevat komt dit neer op: geen ontwikkelingen
toestaan die het monument beschadigen, vernielen of
ontsieren.
Beleidskader cultuur in ontwikkeling 2017-2020
Het beleidskader cultuur van Noord-Holland is op 3
oktober 2016 vastgelegd. Hierin staan drie opgaven
centraal:
•
Transformatie van het cultuurlandschap: versterken
en benutten van waardevolle cultuurlandschappen
waaronder de Stelling van Amsterdam en Nieuwe
Hollandse Waterlinie;
•
Duurzame benutting van gebouwd incourant
erfgoed (waaronder militair erfgoed);
•
Bovenlokale regie op culturele voorzieningen.
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe
Hollandse Waterlinie 2017-2020
Dit programma is op 14 februari 2017 vastgesteld. De
hoofdlijnen van het beleid zijn:
•
Vervulling siteholdertaak (beschermen, behouden
en uitdragen) voor de Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
•
Uitbreiding van UNESCO Werelderfgoed met de
Nieuwe Hollandse Waterlinie als ;
•
Faciliterende rol voor gemeenten, waterschappen,
eigenaren en exploitanten op het gebied van:
»»
Ruimtelijk beleid;
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»»
Communicatie/marketing;
»»
Beheer en behoud;
»»
Economische herontwikkeling;
»»
Duurzame energie:
»»
Overleg en samenwerking.
Voor uitvoering van dit programma is een bedrag van € 9
miljoen beschikbaar van 2017 - 2021. Daarnaast komt er
nog een bedrag vanuit algemeen cultuurbeleid en andere
beleidsvelden ten goede aan Stelling en Linie.
Provincie Utrecht
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028
De Utrechtse Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS),
vastgesteld in februari 2013, beschrijft onder meer
de cultuurhistorische hoofdstructuur. In de provincie
Utrecht zijn de militaire linies een belangrijk onderdeel
hiervan. Paragraaf 4.3.2. van de PRS stelt onder meer:
‘voor het militair erfgoed van de voormalige waterlinies
ligt de opgave vooral op het via gebiedsontwikkelingen
versterken en beleefbaar maken van de linies in het
landschap. De provincie Utrecht kent een aantal grotere
gebiedsgerichte ontwikkelingstrajecten rond de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het accent ligt op het versterken
van de Linie in het landschap. De provincie neemt een
regulerende rol in, gericht op het behouden en versterken
van de karakteristieke waarden van het militaire erfgoed
via de gemeenten. Dit is uitgewerkt in de Provinciale
Ruimtelijke Verordening.
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
De provincie stelt in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
beleidsregels en vraagt aan de gemeenten om deze op
te nemen in haar ruimtelijke plannen (structuurvisie en
bestemmingsplan). Bij planontwikkeling worden vanuit
de PRV voorwaarden gesteld voor het behouden en
waar mogelijk versterken van de karakteristieke waarden
van het militair erfgoed (artikel cultuurhistorische
hoofdstructuur, CHS). Voor militair erfgoed is het
volgende opgenomen: ‘behoud door ontwikkeling is
het uitgangspunt. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de
nabijheid van de linies is het behouden en versterken
van de openheid van de voormalige inundatiegebieden
en van de samenhang tussen de elementen van de
linie van groot belang. De linies zijn bepalend voor de
ontwikkelingsrichting en vorm van verstedelijking en
grootschalige infrastructuur. De cultuurhistorische waarde
van de linies is de hoofdweerstandslijn met bijbehorende

elementen en, indien aanwezig, voorposten en stoplijn;
de inundatiegebieden en bijbehorende elementen; de
accessen en verdedigingswerken.
Cultuur- en erfgoednota provincie Utrecht 2016-2019
‘Alles is NU’
In de Cultuur- en Erfgoednota 2016-2019 geeft de provincie
de hoofdlijnen van haar cultuur- en erfgoedbeleid aan.
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van
Amsterdam heeft de provincie Utrecht de ambitie om het
militaire Werelderfgoed (gebouw en gebied) van Linie en
Stelling beter te verbinden, versterken en verzelfstandigen.
In de cultuur en erfgoednota zijn 6 inhoudelijke doelen
beschreven waaraan in het programmaplan uitvoering
wordt gegeven.
Kwaliteitsgids
Utrechtse
landschappen
(Katern
waterlinies)
De kernkwaliteiten uit de Provinciale Ruimtelijke
Verordening heeft de provincie Utrecht nader uitgewerkt
in de Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen. Deze
gids bestaat uit een algemeen Koepelkatern en zes
gebiedskaternen, waaronder één voor de Waterlinies
in de provincie Utrecht. Het document beschrijft de
gewenste ontwikkeling van de kernkwaliteiten van de
Nationale Landschappen Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De kwaliteitsgids is vooral
een instrument om initiatiefnemers en medewerkers bij
gemeenten, waterschappen en andere betrokken partijen
te stimuleren en te verleiden om plannen zo uit te voeren
dat ze de kernkwaliteiten van het landschap van de Stelling
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
versterken. Voor gemeenten zijn in het voorbeeldenboek
‘Borging kernkwaliteiten Utrechtse Landschappen’ per
landschap en per kernkwaliteit mogelijke uitwerkingen
naar bestemmingsplanregels gegeven.
Programmaplan Utrechts programma Nieuwe Hollandse
Waterlinie & Stelling van Amsterdam 2016-2019
Het programmaplan voor het Utrechtse deel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam
beschrijft de aanpak voor dit gebied. Het accent verschuift
van investeren in restauraties en renovaties, naar
integrale gebiedsontwikkeling waarin maatschappelijke
benutting en beheer essentieel zijn. Daarmee verandert
ook de rol, focus en werkwijze van de provincie Utrecht.
De provincie gaat integraal, samen en in verbinding met
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haar partners aan de slag en geeft hierin uitvoering aan
de doelstellingen van het Pact van Altena en de Cultuuren erfgoednota ‘Alles is Nu’(2016-2019).
Provincie Gelderland
Omgevingsvisie Gelderland
De Nieuwe Hollandse Waterlinie maakt al vele jaren
deel uit van het Gelderse ruimtelijke beleid en werd
al opgenomen in Streekplan 2005. Ook in de huidige
Omgevingsvisie Gelderland is de Nieuwe Hollandse
Waterlinie opgenomen. De Omgevingsvisie gaat over
verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening.
Het plan vervangt 5 oudere, afzonderlijke plannen.
De Omgevingsvisie Gelderland wordt regelmatig
geactualiseerd. In de Gelderse Omgevingsvisie is
opgenomen dat de provincie en haar partners streven naar
de Nieuwe Hollandse Waterlinie als erfgoed te behouden
en ontwikkelen. Ontwikkeling is gericht op passende
nieuwe functies, het vergroten van het economisch
potentieel en de verankering in de maatschappij.
Het beschermen gebeurt met ruimtelijke regelgeving
waarmee ontwikkelingen zorgvuldig worden afgewogen
tegen de kernkwaliteiten. Deze kernkwaliteiten mogen
bij ontwikkelingen niet aangetast worden. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie is – zo staat in de Omgevingsvisieeen cultuurhistorisch fenomeen van wereldbelang dat de
provincie voor de toekomst wil behouden.
Omgevingsverordening Gelderland
Naast de Omgevingsvisie is er de Omgevingsverordening,
met afspraken en regels om de opgaven uit de
Omgevingsvisie te realiseren. In de Omgevingsverordening
is een nadere beschrijving opgenomen van de
kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie per
deelgebied. De kernkwaliteiten zijn voor vijf deelgebieden
(in het oosten en ten zuiden van de Lek) in handboeken
beschreven. De deelgebieden zijn: Inundatiekom
Bommelerwaard, Inundatiekom Culemborgerwaard,
Fort Pannerden & Inundatiekanaal Tiel, Inundatiekom
Tielerwaard en Inundatiekom Land van Altena. Deze
laatste ligt niet in de provincie Gelderland en maakt
daarom ook geen deel uit van de Omgevingsverordening
Gelderland. Aan de hand van een nadere beschrijving van
de kernkwaliteiten is aangegeven welke ontwikkelingen
niet of slechts onder voorwaarden mogelijk zijn.

Uitvoeringsprogramma Pact van Loevestein ‘Doelgericht
Uitvoeren 2011 – 2020’
De provincie Gelderland werkt sinds 2002 als partner
aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een regionaal
samenwerkingsverband: het Pact van Loevestein. Hierin
zijn de provincies Gelderland en Noord-Brabant, 11
gemeenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland
vertegenwoordigd. In het uitvoeringsprogramma
‘Doelgericht Uitvoeren 2011 – 2020’ is het ruimtelijk
streefbeeld voor het werkgebied van dit pact vastgelegd.
De afgelopen jaren is vooral ingezet op het fysiek
herkenbaar, beleefbaar en toegankelijk maken van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en op de planologische
verankering van de kernkwaliteiten.
Het resultaat tot nu toe is dat met een
gebiedsontwikkelende aanpak een aanzienlijk deel van
de fysieke en ruimtelijke opgave in het zuidelijke deel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is gerealiseerd.
Het resultaat van de planologische verankering is dat
gemeenten eind 2015 een paraplu-bestemmingsplan
hebben aangenomen. Drie gemeenten zullen bij een latere
herziening van hun bestemmingsplan buitengebied ook
de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
in hun bestemmingsplan opnemen. Op deze wijze wordt
gewerkt aan een uniforme planologische bescherming.
Cultuur en erfgoedprogramma 2017 – 2020 Beleef het
mee!
De afgelopen jaren werd het Gelderse beleid voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie hoofdzakelijk georganiseerd
vanuit het programma Gelderse Gebiedsopgaven
(GGO). In het recente cultuur- en erfgoedbeleid heeft
de provincie ook een verwijzing opgenomen naar de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het programma: ‘Beleef
het Mee! Cultuur en Erfgoedprogramma 2017–2020’ is
opgenomen dat bewoners, vrijwilligers, bedrijven en
overheden samen werken aan de instandhouding en
beleefbaarheid van dit typisch Nederlandse ensemble;
water als bondgenoot en vijand. Ook wordt de nominatie
tot UNESCO Werelderfgoed genoemd. Specifiek draagt
de provincie zorg voor het onderhoud en beheer van
de monumentale waaiersluis bij Asperen omdat die
eigendom is van de provincie Gelderland.
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Provincie Noord-Brabant
Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014
Onderdeel
van
de
structuurvisie
zijn
de
Gebiedspaspoorten. Hierin zijn de kernkwaliteiten al in
2011 nader uitgewerkt, voor o.a. het Land van Heusden
en Altena.
Verordening Ruimte
In het Barro zijn de kernkwaliteiten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie benoemd. In het belang van de
instandhouding en versterking van deze kernkwaliteiten
heeft de provincie de opgave de kernkwaliteiten in de
verordening te objectiveren en heeft ze regels over
de inhoud van bestemmingsplannen gesteld. In de
Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant is
dit vastgelegd in artikel 23 Nieuwe Hollandse Waterlinie,
waarin o.a. wordt gesteld dat een bestemmingsplan mede
is gericht op behoud, herstel of duurzame ontwikkeling
van de kernkwaliteiten van de onderscheiden gebieden en
regels stelt ter bescherming daarvan. De kernkwaliteiten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de samenhang van
forten, dijken, kaden en inundatiekommen, het groene en
overwegend rustige karakter en de openheid, en worden
in de Cultuurhistorische waardenkaart nader beschreven.
In artikel 22 zijn de Cultuurhistorische vlakken op deze
kaart verankerd. Het beleid is gericht op behoud, herstel
of de duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische
waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden
en de planologische bescherming daarvan.
In artikel 24 zijn regels opgenomen voor complexen van
cultuurhistorisch belang. Deze regels voorzien in ruimere
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling van deze
complexen, mits de beoogde ruimtelijke ontwikkeling
een bijdrage levert aan het behoud of het herstel van het
cultuurhistorisch karakter van het complex en past binnen
het beleid voor dat gebied. In de Nieuwe Hollandse
Waterlinie gaat het specifiek om de volgende complexen
van cultuurhistorisch belang: Fort Bakkerskil, Fort Altena,
Fort Giessen en Sluizencomplex Wilhelminasluis.
Cultuuragenda
De Cultuuragenda, de basis van het Brabantse
cultuurbeleid, richt zich met name op erfgoed, podiumen beeldcultuur. Cultuur leeft in Brabant en deze
culturele rijkdom is belangrijk voor de toekomst. Cultuur
en creativiteit staan immers aan de wieg van innovatie.
Bovendien zorgt cultuur voor ontmoeting en verbinding

en het maakt Brabant een fijne plek om te wonen en te
werken.
Er zijn veel partijen in Brabant betrokken bij cultuur.
De inspanningen van al deze partijen kunnen elkaar
versterken wanneer zij samenwerken. De provincie
stimuleert dit met de Cultuuragenda: een werkwijze
waarmee de provincie afstemming, uitwisseling en
kennisdeling stimuleert tussen het culturele veld en de
overige betrokkenen. Dit zijn de overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en burgers. In een
Cultuuragenda moet ruimte zijn voor experiment en
vernieuwing.
Door samen te werken wordt er een stevig en
samenhangend cultuursysteem gecreëerd dat minder
kwetsbaar is. Hierin kan iedereen deelnemen aan cultuur
en is er ruimte voor de ontwikkeling van talenten en
professionals. Zo kan het Brabants erfgoed betaalbaar
en gekoesterd blijven en levert cultuur kansen op voor
andere sectoren zoals economie, zorg en ruimte.
Cultuurhistorische waardenkaart 2016
In de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) geven
Gedeputeerde Staten een nadere uitwerking van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals opgenomen in de
Verordening Ruimte. Het provinciaal belang van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie is onderscheiden in een algemene
beschrijving van het cultuurhistorische landschap en
een nadere beschrijving van het cultuurhistorische vlak
(specifiek gebied). In de algemene beschrijving van
Cultuurhistorisch Landschap van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie is het volgende aangegeven: ‘Het gebied
maakt deel uit van het polderlandschap dat ontstond
door de geleidelijke herwinning van het land dat werd
overstroomd bij de Sint Elisabethsvloed in 1421. In
de negentiende eeuw werd het gebied ingericht als
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het
beleid is gericht op:
•
De realisatie van de doelstellingen van het plan
Krayenhoff.
•
Het versterken van de kenmerken van de buitendijks
gelegen uiterwaarden
•
Economische ontwikkelingen afstemmen op
de cultuurhistorische identiteit van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie
•
Het vergroten van de cultuurhistorische waardering
door vergroting van de beleving
Onder
het
onderdeel
Cultuurhistorisch
Vlak
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‘Inundatiegebieden en de forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie’ zijn de waarden en de
kenmerkende onderdelen voor dit deel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie aangegeven. Het beleid is gericht
op planologische bescherming van de gebieden met
behoud, herstel en duurzame ontwikkeling van hun
cultuurhistorische waarden en kenmerken..
Uitvoeringsprogramma Pact van Loevestein ‘Doelgericht
Uitvoeren 2011 – 2020’
De provincie Noord-Brabant werkt sinds 2002 aan
behoud door ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in een regionaal samenwerkingsverband:
Pact van Loevestein. Hierin zijn de provincies Gelderland
en Noord-Brabant, 11 gemeenten, Staatsbosbeheer
en Waterschap Rivierenland vertegenwoordigd. In het
uitvoeringsprogramma ‘Doelgericht Uitvoeren 2011 –
2020’ is het ruimtelijk streefbeeld voor het werkgebied
van dit pact vastgelegd. De afgelopen jaren is vooral
aandacht besteed aan het fysiek herkenbaar, beleefbaar
en toegankelijk maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en de planologische verankering van de kernkwaliteiten.
Met een gebiedsontwikkelende aanpak is een aanzienlijk
deel van de fysieke en ruimtelijke opgave in het zuidelijke
deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerealiseerd.
Kader Erfgoed 2016-2020
‘Erfgoed staat niet op zichzelf, maar is een waardevol
onderdeel van onze leefomgeving’. Met deze eerste zin
in het beleidskader ‘Verbeeldingskracht van erfgoed’ is
het belang van erfgoed voor de Brabantse samenleving
onderstreept. Brabant gaat daarbij uit van de kracht van
erfgoed als verbeelder, maar ook als verbinder van onze
samenleving.
Die verbeeldingskracht van erfgoed is uitgewerkt in
‘De verhalen van Brabant’. Dat zijn de verhalen die
de provincie over vijftig jaar nog wil kunnen vertellen
en waarvan beeldbepalende gebouwen, collecties en
landschappen de stille getuigen zijn. Er is onderscheid
in vier verhaallijnen: Religieus Brabant over de
historie van religie in Brabant door historische kerken,
kloosters en religieuze kunst. Industrieel Brabant dat
het agrarisch en industrieel verleden van Brabant laat
zien. Bestuurlijk Brabant, over de machthebbers en de
vermogenden met hun kastelen en landgoederen en
Bevochten Brabant, over de militaire geschiedenis van

Brabant als eeuwenlang strijdtoneel. Hiermee is focus
aangebracht. Voor het behoud van erfgoed is daarnaast
ook draagvlak en commitment vanuit de Brabantse
samenleving noodzakelijk. Want alleen dan heeft erfgoed
toekomstperspectief.
‘Bevochten Brabant’ is een verhaallijn over oorlog en vrede.
Door de eeuwen heen zijn er vele oorlogen uitgevochten
en vormde Brabant regelmatig het strijdtoneel. Innovatief
waren de belegering van Breda en ’s-Hertogenbosch,
begin 17e-eeuw, met zogenoemde circumvallatie- en
contravallatielinies. Na de 80-jarige Oorlog bouwde
de Republiek en later het Koninkrijk Nederland aan de
Brabantse noordgrens aan de Zuiderwaterlinie en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie is (samen met de Zuiderwaterlinie) een
belangrijk onderdeel van de verhaallijn ‘Bevochten
Brabant’.
De provincie Noord-Brabant benut daarnaast ook de
Verbindingskracht van erfgoed. Erfgoed mobiliseert
en activeert mensen die zich inspannen voor behoud,
restauratie en duurzaam gebruik. Erfgoed bindt en
verbindt, geeft identiteit en maakt trots, het inspireert
en werft. Juist die energie, kennis en betrokkenheid
wordt benut. De verbindingskracht van erfgoed vergroot
de leefbaarheid, de mogelijkheden tot ontmoeting en
het gevoel van saamhorigheid. Zo verbeeldt erfgoed de
verhalen die deze provincie gemaakt en gevormd hebben
tot het Brabant van nu, en verbindt het de mensen van nu
met elkaar en met de vele Brabanders die hen voorgingen.
Provincie Zuid-Holland
Visie Ruimte en Mobiliteit + Programma Ruimte (2014)
inclusief actualisering 2016
De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie
Zuid-Holland bestaat uit: de Visie ruimte en mobiliteit,
de Verordening ruimte 2014, het Programma ruimte
en het Programma mobiliteit. De visie is in 2016
geactualiseerd (vastgesteld januari 2017). In de Visie
ruimte en mobiliteit geven vier rode draden richting
aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de
provincie. Het sturen op ruimtelijke kwaliteit vormt één
van de rode draden en bepaalt in hoge mate de keuzes
voor de groene ruimte. Om te kunnen bepalen of een
ontwikkeling past bij de gebiedskwaliteit, waardeert de
provincie de kwaliteit van gebieden in categorieën en
onderscheidt ze ruimtelijke ontwikkelingen naar hun
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mate van impact op de omgeving. Identiteitsdragers
zijn de bijzondere plekken die de wordingsgeschiedenis
van Zuid-Holland vertellen. Voor alle identiteitsdragers
is instandhouding en versterking van de beleefbaarheid
van belang. De richtpunten voor de identiteitsdrager
Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn uitgewerkt in het
gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In het
Programma ruimte 2014 is het strategische beleid uit de
visie vertaald naar operationeel beleid en is aangegeven
welke mix van instrumenten de provincie voornemens
is om in te zetten en wil aanbieden om deze doelen te
realiseren. Voor het cultuurbeleid heeft de provincie haar
doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in de beleidsvisie
Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 20172020. Aanvullend op deze beleidsvisie wordt jaarlijks een
Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen opgesteld.
Verordening ruimte 2014
Als onderdeel van de uitvoering van het provinciaal
ruimtelijk beleid is de Verordening ruimte 2014
opgesteld. De verordening stelt regels aan gemeentelijke
bestemmingsplannen. Hierin zijn onder andere regels
opgenomen voor ruimtelijke kwaliteit. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie is daarbij benoemd als een
van de ‘kroonjuwelen’ van de cultuurhistorische
identiteit van Zuid-Holland. Kroonjuwelen vallen onder
beschermingscategorie 1 van de ruimtelijke kwaliteit
waarvoor bij ruimtelijke ontwikkelingen strenge
voorwaarden gelden in overeenstemming met de
onderscheiden kenmerkende kwaliteiten en waarden.
Beleidsvisie cultureel erfgoed en Basisvoorzieningen
Cultuur 2017-2020
De Beleidsvisie cultureel erfgoed en Basisvoorzieningen
Cultuur 2017-2020 is een voortzetting van het beleid
zoals dat geformuleerd is in de Beleidsvisie cultureel
erfgoed 2013-2016 ‘Erfenis, erfgoed en erfgoud’. In
deze Beleidsvisie zijn zeven erfgoedlijnen’ benoemd. De
Oude Hollandse Waterlinie is een van de erfgoedlijnen.
Op basis van deze erfgoedlijnen wordt subsidie voor
concrete uitvoeringsprojecten beschikbaar gesteld. Een
voorbeeld hiervan is de verlichting van de entrees naar de
historische vestingwalstructuur en objecten en pleinen in
de vesting van Gorinchem (later in gebruik genomen als
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie).

Gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2012)
De Diefdijk, Nieuwe Hollandse Waterlinie is als
identiteitsdrager benoemd in het gebiedsprofiel
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In het gebiedsprofiel
worden de kenmerken, de verwachte ontwikkelingen
en de ambities van dit deel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie benoemd. De functie van waterkering en
liniedijk (onderdeel Nieuwe Hollandse Waterlinie), de
aanwezigheid van wielen en het fort en de relatie met
het achterliggende, regelmatig verkavelde landschap
geven dit gebied waarde. In het gebiedsprofiel is een
richtlijn voor het behoud van deze uitzonderlijke kwaliteit
opgenomen. De Oude Hollandse Waterlinie is eveneens
als identiteitsdrager benoemd in het gebiedsprofiel
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De Oude Hollandse
Waterlinie is in deze regio vooral terug te vinden in
de vestingwerken van Gorinchem en Nieuwpoort.
De vestingwerken van Gorinchem hebben later een
belangrijke rol gespeeld in het militaire systeem van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stad Gorinchem valt
onder de beschermde stads- en dorpsgezichten. Hiervoor
geldt de richtlijn: Versterken van de zichtbaarheid en
de belevingswaarde van de verdedigingswerken van de
Oude Hollandse Waterlinie.
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De provincies werken aan de volgende maatregelen om
het beoogde Werelderfgoed duurzaam te beschermen:
Maatregelen:
• De provincies hebben de rijksprioriteiten vanuit
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
(Barro) vertaald en verankerd in de provinciale
structuurvisies, verordening en nader uitgewerkt
in achterliggende leidraden, kwaliteitsgidsen en
beeldkwaliteitsplannen.
• De provincies zien er op toe dat het Rijk bij
grootschalige ingrepen het belang van het
Werelderfgoed meeneemt in haar overwegingen
en de effecten inzichtelijk maakt in een m.e.r./
tracébesluit en/of HIA.
• Provincies borgen dat de gemeenten het
vigerende beleid effectief door laten werken in hun
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
en dienen waar nodig zienswijzen in of stellen
beroep in, of gaan over tot het opstellen van een
inpassingsplan (dit laatste kan ook door het Rijk
worden geïnitieerd).
• De provincies voeren overleg met de gemeenten
voor een effectieve borging van de Outstanding
Universal Value in hun beleid en de uitvoering
van omgevingstaken (in het bijzonder
omgevingsvergunningen) en maken waar nodig
of wenselijk nadere afspraken.
• De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben
een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor de
Stelling en Linie voor de periode t/m 2020 en
daarvoor o.a. financiële middelen beschikbaar
gesteld.

Deel II Nieuwe Hollandse Waterlinie

74

3.6

Gemeenten: gemeentelijke structuurvisies en erfgoedbeleid

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is gelegen op het
grondgebied van 24 gemeenten.
Veel van de gemeenten hebben invulling gegeven aan
de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
in het gemeentelijke beleid. De uitwerking heeft vorm
gekregen in de volgende onderdelen:
•
Gemeentelijke structuurvisies en erfgoedbeleid
•
Bestemmingsplannen en verordeningen
•
Gemeentelijke monumenten
De gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid
voor het behoud van de Outstanding Universal Value van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Alle gemeenten hebben de
verplichting hun structuurvisies en bestemmingsplannen
zo in te richten dat deze zich verdragen met Structuurvisies
en Verordeningen van de provincies. De gemeentelijke
bestemmingsplannen worden gezien als het belangrijkste
ruimtelijk instrument om de Nieuwe Hollandse Waterlinie
te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen, in
combinatie met het vergunningenstelsel uit de Wabo.
Erfgoedverordening
Sinds 2009 is iedere gemeente verplicht om een
erfgoedverordening te hebben, met regels en
voorschriften voor het culturele erfgoed (monumenten,
archeologe en cultuurlandschap). Hierin worden ook
de wettelijke taken geregeld van de gemeente met
betrekking tot Rijksmonumenten. Ook zijn er regels
opgenomen over de aanwijzing van gemeentelijke
monumenten en archeologische verwachtingsgebieden
en weigeringsgronden voor het afgeven van een
omgevingsvergunning. Bij de totstandkoming van een
omgevingsvergunning wordt getoetst aan de bepaling in
de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).
Vergunningen en Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (WABO)
Per 1 oktober 2010 is de WABO van kracht. Het
vergunningenstelsel voor gebouwde monumenten
(geregeld in de Monumentenwet 1988) zijn onderdeel
geworden van de WABO. Dit betekent dat bij het verlenen
van een omgevingsvergunning tegelijk wordt gekeken naar
het monumentale aspect. De gemeente is het bevoegd
gezag voor het afgeven van een omgevingsvergunning

waarin bijvoorbeeld een wijziging van een monument
is aangevraagd. Om tot een goed besluit te komen,
wint B&W een onafhankelijk advies in van een
monumentencommissie. In vier specifieke gevallen zal
B&W ook advies inwinnen bij de Rijksdienst van Cultureel
Erfgoed (RCE). Het gaat dan om herbestemming met
gevolgen voor de monumentwaarden van het pand,
sloop, reconstructie of grootschalige wijzigingen van het
rijksmonument. In geval van gemeentelijke monumenten
kan er geen advies worden ingewonnen bij de RCE.
Als gevolg van de Modernisering Monumentenzorg zijn
er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de wet- en
regelgeving met betrekking tot (rijks)monumenten.
Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het gewoon
onderhoud, waarbij het uiterlijk van het monument niet
wijzigt, is vrijgesteld van vergunningsplicht. Voorts worden
inpandige wijzigingen en wijzigingen aan onderdelen
zonder monumentale waarde ook vergunningsvrij.
In het kader van het nominatiedossier heeft een
inventarisatie plaatsgevonden van de beleidsstukken en
de bestemmingsplannen die betrekking hebben op het
gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hieronder
is per provincie een korte beschrijving van de borging
weergegeven.
Beleid van gemeenten in de provincie Noord-Holland
Alle gemeenten (m.u.v. Hilversum) besteden in hun
structuurvisies aandacht aan cultuurhistorie c.q. de
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Een klein deel van het landelijk gebied
van Hilversum (zuidelijke rand Naardermeer en de
stelling Franse Kamp) valt binnen de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Dit gebied heeft in de Structuurvisie van
Hilversum de aanduiding natuur. Het beheer vindt plaats
door Natuurmonumenten en Goois Natuurreservaat.
Wat betreft behoud en ontwikkeling binnen de zones
van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse
Waterlinie verwijst men of naar de provincie of wordt
uitgegaan van de provinciale regelgeving. De bescherming
van beide militaire structuren zien we terug in de
bestemmingsplannen. De bescherming vindt of plaats
via enkele bestemmingen zoals ‘natuur’ of ‘water’ of via
dubbelbestemmingen ‘natuur met (cultuurhistorische)
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waarde’ of ‘agrarisch met (cultuurhistorische) waarde’.
In alle gevallen geldt dat er in het landelijk gebied zeer
beperkte verstedelijkingsmogelijkheden zijn. Agrarische
ontwikkeling is mogelijk maar dan met inachtneming van
strenge gebruiks- en bouwmogelijkheden. Kleinschalige
toeristische en recreatieve ontwikkelingen (varen,
wandelen, fietsen, kleine horeca) blijven veelal mogelijk.
De Vechtstreek is immers een belangrijk recreatief en
toeristisch gebied.
Beleid van gemeenten in de provincie Utrecht
De gemeenten in de provincie Utrecht besteden in hun
structuurvisies aandacht aan de cultuurhistorische
waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wat betreft
behoud en ontwikkeling binnen de zones van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie verwijst men of naar de provincie
of wordt uitgegaan van de provinciale regelgeving.
Enkele gemeenten hebben een specifieke visie voor
(deel)gebieden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
ontwikkeld, zoals de gebiedsvisie Linieland (gemeenten
uit de enveloppe Linieland), de Structuurvisie Eiland van
Schalkwijk (Gemeente Houten) en het gebiedsperspectief
Oostrand (gemeente Utrecht).
De bescherming van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zien we op diverse manieren terug in de
bestemmingsplannen. De bescherming vindt of plaats
via enkele bestemmingen zoals ‘natuur’ of ‘water’ of via
dubbel bestemmingen ‘natuur met (cultuurhistorische)
waarde’ of ‘agrarisch met (cultuurhistorische) waarde’.
In alle gevallen geldt dat er in het landelijk gebied zeer
beperkte verstedelijkingsmogelijkheden zijn. Agrarische
ontwikkeling is mogelijk maar dan met inachtneming van
strenge gebruiks- en bouwmogelijkheden. Kleinschalige
toeristische en recreatieve ontwikkelingen (varen,
wandelen, fietsen, kleine horeca) blijven veelal mogelijk.
De Utrechtse gemeente Vianen maakt deel uit van het
Pact van Loevestein. De bestemmingsplanprocedure
voor een paraplubestemmingsplan is voor deze
gemeente doorlopen [kunnen we zeggen dat er dus
een paraplubestemmingsplan is? ik neem aan dat dat
het resultaat is van de procedure, en dat zegt meer dan
het vermelden van het doorlopen van de procedure.
(Ook zo bij volgende alinea’s) - PV] (samen met 5 andere
gemeenten uit het Pact van Loevestein: Culemborg,
Zaltbommel, Lingewaal, Leerdam en Gorinchem). Op

deze wijze worden de kernkwaliteiten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie eenduidig gewaarborgd. Bij dit
paraplubestemmingsplan hoort een zonering van de
waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, per
zonering geldt een planologisch regime.
Beleid van gemeenten in de provincie Gelderland
In september 2012 is in opdracht van het Pact van
Loevestein gestart met het project “planologische
verankering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie”.
In het totale plangebied van Pact bevinden zich 11
gemeenten (afkomstig uit de provincies Gelderland,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht). Het doel is om
een eenduidige en meer genuanceerde bescherming
voor het totale plangebied te bewerkstelligen. Op 13
februari 2014 hebben 9 gemeenten en de Provincie
Gelderland binnen het ‘Pact van Loevestein’, de
bestuursovereenkomst ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’
ondertekend. Deze bestuursovereenkomst bevat
uniforme bestemmingsplanregels voor waarborging van
het behoud en de ontwikkeling van de kernkwaliteiten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 1 januari 2017 zijn
door de colleges van B&W de bestemmingsplanregels
vastgesteld.
De
bestemmingsplanprocedure
voor
een
paraplubestemmingsplan ten behoeve van de gemeenten
in het Pact van Loevestein is voor de Gelderse gemeenten
Lingewaal, Culemborg , Zaltbommel, Zuid-Hollandse
Gorinchem en Leerdam en Vianen Utrechtse Vianen
doorlopen. Op deze wijze worden de kernkwaliteiten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor alle gemeenten
gelijk gewaarborgd. Bij dit parapluplan hoort een zonering
van de waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, per
zonering geldt een planologisch regime. Ook de overige
gemeenten (3) die de bestuursovereenkomst hebben
getekend, omarmen de kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse
Waterlinie en nemen de bestemmingsplanregels over bij
actualisatie van hun bestemmingsplannen.
Kennistraject en handleiding
Ruimtelijke initiatieven worden bij een gemeente
beoordeeld door een plantoetser. Plantoetsers van de
gemeenten, welstands- en/of monumentencommissies
en omgevingsdiensten zijn in een gemeenschappelijk
kennistraject opgeleid zodat een uniforme beoordeling
van alle initiatieven in de praktijk is geborgd. Ook is
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het ‘Handboek voor beschermen én ontwikkelen’
gemaakt. Plantoetsers en initiatiefnemers krijgen aan
de hand van casussen inzicht in het omgaan met de
bestemmingsplanregels.
Beleid van gemeenten in de provincie Noord-Brabant
De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg
(deze laatste gemeente valt buiten de Nieuwe Hollandse
Waterlinie) hebben een gezamenlijke visie op het
gebied ontwikkeld: ‘Structuurvisie Land van Heusden
en Altena’. Zij vinden het belangrijk dat het culturele
erfgoed onderdeel wordt van ruimtelijke processen.
Door hiervoor ook op gemeentelijk niveau beleid op
te stellen, is het een uitgangspunt voor regelgeving,
uitvoeringsprogramma’s en eventuele gemeentelijke
financieringsmogelijkheden. De gemeenten in het Land
van Heusden en Altena richten zich op het uitvoeren van
gebiedsgericht cultuurhistorisch beleid. De structuurvisie
sorteert voor op het uitvoeren van dit beleid. Daarbij
wordt het provinciale gebiedspaspoort ‘Land van Heusden
en Altena’ is leidraad genomen.
De gemeenten hebben voor hun grondgebied een
Erfgoedkaart gemaakt. De Erfgoedkaart geeft een overzicht
van de archeologische waarden, verwachtingswaarden
en cultuurhistorische waarden binnen de grenzen van
de gemeenten. De Erfgoedkaart met bijbehorende
rapportage geeft daarnaast aanbevelingen voor de
omgang met archeologische resten en cultuurhistorische
waarden in het kader van de ruimtelijke planvorming.
Naast het vaststellen van het archeologisch beleid
hebben de gemeenten een eerste aanzet gemaakt voor
een duidelijk beleid voor de omgang met bovengronds
erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De gemeenten Werkendam en Woudrichem maken
deel uit van het Pact van Loevestein. Zij hebben niet
meegedaan in de bestuursovereenkomst ‘planologische
verankering Nieuwe Hollandse Waterlinie’. Wel is
voor het deelgebied ‘Inundatiekom Land van Altena’
een kernkwaliteitenboekje opgesteld. De gemeenten
omarmen de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en nemen deze graag over bij de herziening
van het bestemmingsplan buitengebied.

Beleid van gemeenten in de provincie Zuid-Holland
De gemeenten Leerdam en Gorinchem maken deel uit van
het Pact van Loevestein. De bestemmingsplanprocedure
voor een paraplubestemmingsplan is voor deze
gemeenten in 2015 doorlopen. Op deze wijze worden
de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
gelijk gewaarborgd. Bij dit parapluplan hoort een zonering
van de waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, per
zonering geldt een planologisch regime.
De betrokken gemeenten nemen de volgende
maatregelen om de instandhouding van het erfgoed te
borgen:
Maatregelen:
• De gemeenten borgen de kernkwaliteiten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie in gemeentelijke
structuurvisies, bestemmingsplannen en in de
uitvoering van de Wabo (vergunningverlening en
toezicht op naleving van gestelde regels).
• De gemeenten laten zich tijdig adviseren,
bijvoorbeeld door een monumentencommissie,
Adviescommissie Ruimtelijke Ordening en waar
aan de orde de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
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3.7

Waterschappen

De waterbeheerders Amstel Gooi en Vecht, de Stichtse
Rijnlanden en Rivierenland hebben drie kerntaken:
veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en
schoon water. In de waterbeheersplannen (10-jaarlijks)
geven de waterschappen aan hoe zij deze taken uit willen
voeren. De opgaven voor het waterbeheer worden in
het Waterbeheerplan zowel kwantitatief (waterberging
in pieksituaties) als kwalitatief (Europese Kaderrichtlijn
water, verzilting) uitgewerkt. Per deelgebied gelden
gebiedsplannen. De waterbeheerders zijn in het kader van
hun maatschappelijke neventaken onder voorwaarden
bereid mee te werken en mee te financieren aan
behoud, beheer en herstel van cultuurhistorische
waarden en recreatief medegebruik. Voorwaarde is
dat er een logische verbinding moet zijn met kerntaken
van de waterbeheerder. Bovendien moeten projecten
er aan bijdragen dat via het erfgoed de kennis over het
watersysteem in het gebied breed wordt uitgedragen.
De waterschappen nemen de volgende maatregel om
te zorgen voor een goede borging van de attributen
behorende tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in
eigendom en beheer zijn van de waterschappen:
Maatregelen:
• De waterschappen en siteholder/provincies
treden in overleg met elkaar en maken waar
nodig aanvullende afspraken voor bescherming
en het behoud van de Outstanding Universal
Value van Nieuwe Hollandse Waterlinie in de
waterbeheerplannen.
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3.8

Ruimtelijke kwaliteit

Afhandeling van initiatieven vindt plaats binnen de
gemeente, al dan niet met behulp van een gemeentelijke
commissie, aan de hand van de Outstanding Universal
Value Nieuwe Hollandse Waterlinie en het onderliggend
bestemmingsplan. Bij reguliere initiatieven komt het
Kwaliteitsteam niet in beeld; gemeenten handelen
aanvragen zelfstandig af. Bij sommige initiatieven kunnen
meerdere overheidslagen betrokken zijn (provincie,
rijk). Desgewenst kan de provincie voor advies worden
geraadpleegd.
Systeem van kwaliteitszorg
Ook in de toekomst zullen ondernemers, maatschappelijke
groeperingen en overheden kansen zien in het erfgoed
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Alle ontwikkelingen
die binnen de planologische kaders van de provincie
vallen, moeten bij inpassing en vormgeving het erfgoed zo
veel mogelijk ondersteunen of ontzien. Zoals hierboven
geschetst zijn er diverse partijen betrokken bij de toetsing
van ontwikkelingen op de Outstanding Universal Value
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op dit moment
functioneert een liniebreed Kwaliteitsteam en hebben de
linieprovincies elk een eigen systeem van landschappelijke
kwaliteitszorg. Het is de bedoeling om deze kwaliteitszorg
te stroomlijnen samen met de betrokken partijen.

Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het Kwaliteitsteam bestaat uit verschillende experts en
brengt vanuit een onafhankelijke positie advies uit aan de
Liniecommissie; de bestuurlijke samenwerking tussen de
vier Linieprovincies. Het Kwaliteitsteam
brengt adviezen uit aan de Liniecommissie om de
ruimtelijke ontwikkeling in en van het gebied van de
Nieuwe
Hollandse Waterlinie in evenwicht te houden met de te
beschermen monumentale waarden als omvangrijke
erfgoedstructuur en beoogd Werelderfgoed. Het accent
in de kwaliteitsadvisering ligt op liniebrede vraagstukken
over ruimtelijke kwaliteit in relatie tot exploitatie en
beheer van elementen en op inpassing van externe
initiatieven. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de
Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van de provincies.
De betrokken overheden nemen de volgende maatregelen
om de ruimtelijke kwaliteit van het erfgoed te borgen:
Maatregelen:
• Aanscherpen afwegingsproces van toekomstige
ontwikkelingen in relatie tot de Outstanding
Universal Value van het beoogd Werelderfgoed.
• Kennis over de betekenis van de Outstanding
Universal Value en attributen delen met
initiatiefnemers
en
beoordelaars
van
ontwikkelingen.

ADVISERING

LOKALE INITIATIEVEN

GEMEENTE / GEMEENTELIJKE
COMMISSIE

LINIECOMMISSIE

EVT. PROVINCIE

KWALITEITSTEAM
ADVISERING

Schematische

weergave afwegingsproces
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4. ORGANISATIE

4.1

Eigendom en bezit

De Nieuwe Hollandse Waterlinie kent vele eigenaren
en beheerders die gezamenlijk zorgdragen voor een
duurzame instandhouding van het erfgoed. Het eigendom
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is globaal onder te
verdelen in drie hoofdkenmerken:
Strategisch Landschap
De grote landelijke gebieden die vallen onder
het
Strategisch
Landschap
(inundatiegebieden,
verbodenkringen en vlakaccessen) zijn voornamelijk in
eigendom van agrariërs en terreinbeherende organisaties.
Lijnvormige accessen zoals wegen, spoorlijnen,
waterwegen en rivieren zijn voornamelijk in eigendom
en beheer van de verantwoordelijke overheidsinstantie
(Rijkswaterstaat, Prorail, waterschappen en provincies).
De houten huizen zijn veelal particulier eigendom.
Watermanagementsysteem
Dijken, kades en waterwerken, onderdeel van het
watermanagementsysteem, vallen grotendeels onder
eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat, waterschappen
en in sommige gevallen bij provincies of gemeenten. De
fijnmazige onderdelen van het systeem, zoals sloten,
dammen en duikers zijn eigendom van agrariërs en
terreinbeherende organisaties. De waterschappen zijn
wettelijk mede verantwoordelijk voor het beheer van
deze elementen.
Militaire werken
De vestingsteden die deel uitmaken van het hoofdkenmerk
militaire werken kennen diverse eigenaren. Veel
van de militaire gebouwen binnen de vesting zijn in
particulier eigendom. Enkele kenmerkende onderdelen
zoals grachten, wallen (aardwerken), grondgedekte
gebouwen en kazernes zijn in eigendom van de Nationale
Monumenten Organisatie (Naarden), het Rijk of de
gemeente. De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zijn in eigendom van gemeenten, terreinbeherende
organisaties en private partijen. De groepsschuilplaatsen
en kazematten staan verspreid door de hele Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De eigendomssituatie wordt
bepaald door het eigendom van de gronden waar de
elementen op liggen. Zo zijn veel kazematten in eigendom
van agrariërs en terreinbeherende organisaties.
Sommige elementen liggen op publieke gronden en zijn
publiek eigendom (Rijkswaterstaat, waterschappen en
gemeenten).

Steunbetuiging
Veel van de betrokken partijen hebben hun steun
betuigd aan de UNESCO nominatie van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie als uitbreiding op het bestaande
Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Dit brede
draagvlak draagt bij aan de duurzame instandhouding
van het Werelderfgoed. Met het ondertekenen van
deze steunbetuiging hebben partijen aangegeven hun
rol te willen spelen bij het beschermen, ontwikkelen en
uitdragen van het toekomstig Werelderfgoed. Hiermee
wordt bedoeld het zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk
maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar ook
om aantasting te voorkomen en de linie te beschermen
en het uitdragen van de Outstanding Universal Value
van de Linie, zodat deze bekend zijn bij en gewaardeerd
worden door een breed publiek.
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PROVINCIAAL BELEID

Liniecommissie /
programmabureau Nieuwe
Hollandse Waterlinie

•
•
•
•
•
•
•
•

Provincies

•
•
•

Waterschappen

•
•
•

Gemeenten

•
•
•
•

Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
via Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed

•
•
•
•

Liniecommissie heeft een regierol bij de instandhouding van het Werelderfgoed
Belangenbehartiger voor de gehele site
Eerst verantwoordelijke om partijen aan te spreken op ontwikkelingen die niet
kunnen daar waar de Outstanding Universal Value waarde wordt bedreigd/
aangetast.
Adviesorganen zoals het kwaliteisteam vragen om advies uit te brengen over
ontwikkelingen die de Outstanding Universal Value bedreigen of aantasten.
Bewaker van het Werelderfgoed door monitoring en betrokken partijen te
verbinden en aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.
Coördineert, organiseert en faciliteert Liniebrede aspecten van het
Werelderfgoed, zoals communicatie, educatie en kennis.
Bouwen aan draagvlak en ondersteunen van betrokken stakeholders.
Aanleveren van informatie over de onderhoudstoestand van de site.
Verantwoordelijk voor ruimtelijk beleid, beleid inzake ruimtelijke kwaliteit,
beleid voor cultureel erfgoed en natuurbeleid
Bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming.
Subsidieverlening
(o.a.
via
Restauratie
van
rijkmonumenten,
Uitvoeringsprogramma’s).
Verantwoordelijk voor het beheer van watergangen, kades en
waterschapskunstwerken.
Draagt zorg voor het peilbeheer en de waterkwaliteit van de watergangen.
Verantwoordelijk voor het uitgeven van vergunningen en handhaving.
Planologisch veiligstellen site via structuurvisie en vooral bestemmingsplan.
Bevoegd gezag voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO),
Algemene Plaatselijke Verordening APV en onder andere de Erfgoedwet.
Verantwoordelijk voor het uitgeven van vergunningen en handhaving.
Soms ook eigenaar.
Op rijksniveau verantwoordelijk voor beleid voor cultureel erfgoed in de brede
zin en Werelderfgoed in het bijzonder.
Subsidieverlener voor instandhouding.
Rapporteert aan het WHC.
Kennisinstituut en adviseur.

Drie deelgebieden/Pacten
•
(Loevestein, Ruigenhoek i.o.,
Gooi en Vechtstreek)
•

Zetten zich naar vermogen in om de Outstanding Universal Value van de Nieuwe
Hollandse waterlinie te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen.
Zij zetten zich in om aantasting tegen te gaan, de Linie te beschermen en om
deze zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken.

Kwaliteitsteam

Verantwoordelijk voor het uitbrengen van adviezen aan de Liniecommissie
om de ruimtelijke ontwikkeling in en van het gebied van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in evenwicht te houden met de te beschermen monumentale
waarden als omvangrijke erfgoedstructuur en beoogd Werelderfgoed.
Het accent in de kwaliteitsadvisering ligt op liniebrede vraagstukken over
ruimtelijke kwaliteit in relatie tot exploitatie en beheer van elementen en op
inpassing van externe initiatieven. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de
Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van de provincies.

•

•
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Eigenaren

•
•

Verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van het eigendom
binnen de doelstellingen van de eigen organisatie of onderneming en de
gegeven wettelijke en planologische kaders.
Verbinding met de gebruikers en beheerders van de site.

Beheerders en gebruikers

•
•

Verantwoordelijk voor de exploitatie en uitvoering van het beheer.
Veelal exploitanten die bijdragen aan de nieuwe functie van de Linie en het
uitdragen van de kwaliteiten van de site.

Stichting Liniebreed
Ondernemen

•

Faciliteren van ondernemers en exploitanten in het uitdragen van het verhaal
van Stelling en Linie.
Coördinatie en promotie van liniebrede evenementen.
Loketfunctie voor ondernemers, publiek en pers.
Tot stand brengen van samenwerking en kennisuitwisseling tussen eigenaren,
ondernemers, exploitanten en overheden.

•
•
•

Kenniscentrum (i.o.)

•
•

Menno van Coehoorn

•

•

Vrijwilligers

•

Borgen, ontsluiten en beschikbaar stellen van (historische) kennis en informatie
over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het leggen van verbindingen in de kenniswereld tussen partijen met kennis van
en behoefte aan (historische) informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie
die in 1932 is opgericht en zich ten doel stelt de instandhouding en de
herkenbaarheid te bevorderen van voormalige militaire objecten en de daarbij
behorende of andere militair-historische infrastructuur (o.a. linies, stellingen
en bouwwerken) in Nederland of daarbuiten, in het laatste geval mits met een
Nederlands verleden.
De stichting is vertegenwoordigd in, of onderhoudt relaties met vele
(internationale) organisaties op vestingbouwkundig gebied en organisaties die
zich bezig houden met het behoud van cultuurhistorische monumenten, zowel
in Nederland als daarbuiten.
De Linie kenmerkt zich door actieve vrijwilligersgroepen. De werkzaamheden
die vrijwilligers uitvoeren, worden in nauw overleg met de eigenaren en
exploitanten bepaald. De rollen en taken van de vrijwilligers zijn zeer divers,
het kan gaan om werkzaamheden aan gebouwde elementen, groenonderhoud,
monitoring van vleermuizen en het verzorgen van rondleidingen, maar ook de
exploitatie van een fort.
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4.2

Netwerk van partijen

De Nieuwe Hollandse Waterlinie beslaat een groot
gebied waar een veelheid aan stakeholders en andere
partijen betrokken zijn. Het onderstaande schema geeft
een overzicht van partijen die een rol spelen bij het
beschermen, ontwikkelen en uitdragen van de site.
Het schema laat zien dat rond de Nieuwe Hollandse
Waterlinie een breed netwerk bestaat van verschillende
partijen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
partijen en hun rol.

periode aan. Een periode met nog meer een gedeelde
verantwoordelijkheid van private en publieke partijen.
De linie transformeert van de oorspronkelijke functie
als defensielinie met een belangrijke maatschappelijke
betekenis – naar een linie met opnieuw een grote
maatschappelijke betekenis; nu als buitenruimte voor
miljoenen Nederlanders. Een ‘linielint in de delta’, een
zone van rust, stilte en bezinning. Het linielint is van grote
waarde voor de leefbaarheid in dit deel van Nederland.

De afgelopen jaren is in en rond de Nieuwe Hollandse
Waterlinie een omvangrijk netwerk van participerende
partijen opgebouwd: bestuurders en ondernemers,
plannenmakers en plantoetsers, terreinbeherende
natuurorganisaties,
route-ontwikkelende
recreatieschappen en vele vrijwilligers(groepen)
en gebruikers. De participatie van vele individuen
in
verenigingen,
stichtingen,
belangengroepen,
vrijwilligersgroepen en andere samenwerkingsverbanden
weerspiegelt de interesse en het belang van dit
netwerk. Hieraan ging een periode vooraf waarin de
verantwoordelijkheid lag bij de Rijksoverheid, die de
Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1999 als Nationaal
Project benoemde. Er werd een programmabureau
opgericht en een Liniecommissie, waarin bestuurlijke
vertegenwoordigers van Rijk en provincies zitting
hadden. Aanduiding van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie als Nationaal Project heeft ertoe geleid dat
de in vergetelheid en in onbruik geraakte en deels
verlaten (voormalige) defensielinie, is herontdekt en
een nieuwe maatschappelijke betekenis heeft gekregen.
De herontdekking van de linie maakte tegelijkertijd en
onomstotelijk de cultuurhistorische betekenis en waarde
van de linie als erfgoedstructuur duidelijk.

4.3

Regierol huidige
programma-organisatie
in de toekomst: van de siteholder

Vanaf 2014 is er een verschuiving zichtbaar van
grootschalig investeren in restauratie en renovatie
naar maatschappelijke benutting en beheer. Deze lijn
is onder andere uitgezet en bestuurlijk vastgelegd in
het ‘Pact van Altena’ in 2014. Het Rijk trekt zich terug
uit de liniecommissie en de provincies Noord-Holland,
Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland nemen de
verantwoordelijkheid op zich om de Linie te beschermen,
beheren en uit te dragen. Daarmee breekt er een nieuwe

Vanaf 2014 lag het zwaartepunt op de voorbereiding van
het indienen van het nominatiedossier van de Nieuwe
Hollandse waterlinie bij UNESCO, de voorbereiding
op en het invullen van de rol van siteholder en op
het uitdragen van de waarde van het erfgoed in de
publiekscommunicatie, met een centrale plaats voor de
Outstanding Universal Value van het erfgoed. Ook is er
een nieuw werkverband voor planologische bescherming
opgezet. Verder is veel aandacht besteed aan draagvlak
voor het Werelderfgoed en communicatie.

Het huidige programmabureau van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en het projectbureau van de Stelling van
Amsterdam vormen één organisatie vanaf medio 2019
die de rol van siteholderschap op zich neemt. In deze
transformatie worden de organisaties van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam
samengevoegd. In de huidige situatie heeft het
programmabureau van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
vooral een coördinerende en regisserende functie. Het
programmabureau voert geen ruimtelijke of fysieke
projecten uit op het gebied van erfgoedontwikkeling.
Dit gebeurt in de deelgebieden en op lokaal niveau.
Het programmabureau richt zich op ondersteunende
projecten voor de complete Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Zij stelt daarvoor jaarlijks een werkplan
op, gebaseerd op de afspraken zoals die in 2014 zijn
gemaakt in het ‘Pact van Altena’. Dit werkplan wordt
ter instemming voorgelegd aan de Liniecommissie. Het
programmabureau is de ambtelijke werkorganisatie van
de bestuurlijke Liniecommissie.
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De aankomende jaren tot 2021 wordt het werkprogramma
van het programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
verder geïntegreerd met dat van het projectbureau
van de Stelling van Amsterdam. Inhoudelijk blijft het
‘Pact van Altena’ een belangrijke basis voor het werk
van het programmabureau. Gaandeweg zal het werk
meer ingevuld worden op basis van het gezamenlijke
koepelmanagementplan. Vanaf 1 juli 2019 is er één
programma-organisatie voor het vervullen van de
siteholdertaken voor het gehele beoogde Werelderfgoed.

4.4

Programmatische aanpak
provincies en partners

Bij het realiseren van de ambities voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie wordt intensief samengewerkt met
alle stakeholders. Naast het liniebrede werkplan zijn er
provinciale, gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s en
uitvoeringsprogramma’s van andere stakeholders zoals
waterschappen, gemeenten, eigenaren en exploitanten
(ondernemers).
De provincies hebben eigen programma’s voor
het beschermen, ontwikkelen en uitdragen van de
Outstanding Universal Value van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De provinciale projecten zijn vastgelegd in
een provinciaal of gebiedsgericht programma. De vorm
en inhoud van het programma en de projecten verschillen
per provincie en gebied maar er is een rode draad, gericht
op het uitdragen, zichtbaar en beleefbaar maken en het
duurzame behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Deze is afgestemd met op het liniebrede werkplan.
De provinciale en gebiedsgerichte programma’s zijn
opgesteld in samenwerking met de belangrijkste
stakeholders. Hieronder wordt de focus per deelgebied
beschreven.
Gooi en Vechtstreek /Stelling van Amsterdam
Sinds 2005 heeft de provincie Noord-Holland een
programmabureau voor de Stelling van Amsterdam en
het Noord-Hollandse deel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Ook sinds dat jaar wordt er gewerkt
op basis van uitvoeringsprogramma’s. Vanuit dit
programmabureau wordt de siteholdersrol vervuld voor
de Stelling van Amsterdam in samenwerking met de

provincie Utrecht. Het Uitvoeringsprogramma Stelling
van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 20172020 is het vierde uitvoeringsprogramma in de rij. Dit is
het eerste gezamenlijk uitvoeringsprogramma in NoordHolland voor zowel de Stelling van Amsterdam als de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tot en met 2016 was er
nog een apart uitvoeringsprogramma voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie in de Gooi en Vechtstreek. Het
uitvoeringsprogramma 2017-2020 heeft de volgende
doelstellingen tot 2021:
•
Het UNESCO Werelderfgoed
Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie is in
de beleving van Nederlanders en buitenlanders
een herkenbaar, samenhangend gebied met een
bijzondere belevingswaarde;
•
In elke regio is de publieke toegankelijkheid van
zoveel mogelijk forten gegarandeerd.;
•
De economische benutting van de Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
is versterkt en er zijn nieuwe economische en
maatschappelijke activiteiten toegevoegd, die
samen met de vergrote publieke toegankelijkheid
een aantoonbare economische impuls geven;
•
Minimaal twee bezoekerscentra zijn geopend,
waardoor de belevingswaarde van de Stelling van
Amsterdam is vergroot en er zijn verschillende
informatiepunten verspreid langs de Stelling en
Linie gerealiseerd, waar het verhaal van over beide
waterlinies wordt verteld;
•
Het merendeel van de kenmerkende onderdelen
van de Stelling van Amsterdam – forten,
hoofdverdedigingslijn,
kringenwetboerderijen,
inundatiewerken en inundatiegebieden - is
onderling verbonden door recreatieve routes;
•
De Stelling van Amsterdam heeft als Werelderfgoed
actuele betekenis in de ruimtelijke ordening rond de
hoofdstad. De Outstanding Universal Value van het
UNESCO Werelderfgoed is door het ruimtegebruik
duurzaam gegarandeerd en planologisch en
vanuit monumentenwetgeving geborgd. Voor de
uitvoering wordt gebruik gemaakt van verschillende
instrumenten, waaronder financiële bijdragen en
in samenwerking met Utrecht advisering door een
Linie Expert Team.
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pact van Ruigenhoek

Drie kerngebieden
16 Verkenning Lininieperspectief 2030 | Linielint in de delta
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Pact van Ruigenhoek i.o.
Het Utrechtse programma voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en Stelling van Amsterdam wordt
aangestuurd door een programmamanager. Die heeft
tevens zitting in het linieteam en vertegenwoordigt
de Utrechtse inbreng in het Liniebrede programma.
Drie gebiedsmakelaars fungeren ieder in een eigen
deelgebied als spin in het web bij ontwikkelings-,
verbindings- en herbestemmingstrajecten. Ze denken
mee en verkennen de mogelijkheden voor ondersteuning
op locatie- of gebiedsniveau. Ook zijn projectleiders
benoemd voor 5 gebiedsgerichte aandachtspunten:
ontwikkeling duurzaam gebruik, recreatieve benutting,
marketing & toerisme, bescherming en water. Er is een
aparte projectleider voor de verschillende instrumenten
(financiële instrumenten en het expertteam).
De cultuur- en erfgoednota van de provincie Utrecht
voor 2016-2019 heeft de volgende doelstellingen, deels
voor het eigen provinciale programma en deels voor het
Liniebrede programma:
•
De provinciale en gemeentelijke Waterliniepartners
hebben in 2018 een gezamenlijk kader voor de
bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en Stelling van Amsterdam.
•
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van
Amsterdam worden goed beheerd.
•
Het gebied Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten is
goed ontsloten en ingericht en de cultuurhistorische
waarde van het gebied is bekend bij bewoners en
bezoekers.
•
Het nominatiedossier voor plaatsing van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO is in 2017 gereed.
•
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling
van Amsterdam zijn in 2020 economisch en
maatschappelijk rendabel en klaar om op eigen
benen te staan.
•
De bekendheid van en het bezoek aan het
toekomstig UNESCO Werelderfgoed van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam is
substantieel toegenomen.

Deelgebied Pact van Loevestein
In het regionale samenwerkingsverband: het Pact van
Loevestein wordt al sinds 2002 gewerkt aan behoud
door ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Hierin zijn de provincies Gelderland en Noord-Brabant,
11 gemeenten, Staatsbosbeheer en Waterschap
Rivierenland vertegenwoordigd. Met het Pact van
Loevestein als katalysator is in regionaal verband tot 2015
vooral gewerkt aan het fysiek herkenbaar, beleefbaar en
toegankelijk maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Met een gebiedsontwikkelende aanpak is onder regie
van provincie Gelderland een aanzienlijk deel van de
fysieke en ruimtelijke opgave in het zuidelijke deel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerealiseerd. Het
uitvoeringsprogramma 2011-2020 ‘Doelgericht Uitvoeren’
voor 2015-2019 heeft als prioriteiten het borgen van het
beheer van de diverse landschappelijke elementen en het
vergroten van het economisch gebruik. Dit is van belang
om het rendement van de investeringen te vergroten en
de duurzame instandhouding te waarborgen. Bij deze
onderwerpen is de inzet van andere partners belangrijk en
is betrokkenheid van nieuwe stakeholders (ondernemers
en maatschappelijke organisaties) wenselijk. Als opmaat
naar deze nieuwe periode is het bestuurlijk voorzitterschap
van het samenwerkingsverband Pact van Loevestein
medio februari 2016 van de provincie overgedragen aan
de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland.
Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft geen specifiek programma
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wel hebben zij
een programma voor de Oude Hollandse Waterlinie
(de zogenaamde Erfgoedlijnen), die deels overlapt met
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De betrokken ZuidHollandse gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Pact
van Loevestein.

4.5

Vanaf 2019 een gezamenlijke invulling
van de rol als siteholder

Vanaf voorjaar 2017 wordt de samenwerking tussen
de programmaorganisaties van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam geïntensiveerd.
Vanaf het moment dat de Stelling van Amsterdam wordt
uitgebreid met de Nieuwe Hollandse Waterline, naar
verwachting juli 2019, geven zij gezamenlijk inhoud
aan het siteholderschap. Zie hiervoor deel I van het
managementplan: Stelling en Linie samen.
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5. BEHOUD EN BEHEER VAN HET WERELDERFGOED

5.1

Inleiding beheer en onderhoud

Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie geldt dat het erfgoed
duurzaam is geborgd. Naast de borging door regelgeving
en kwaliteitszorg (hoofdstuk 3) speelt gedegen beheer
van de site een belangrijke rol. Het beheer van de site is
zo georganiseerd dat – in combinatie met de bescherming
(hoofdstuk 3) - de instandhouding van de Outstanding
Universal Value voor de lange termijn is veiliggesteld. De
siteholder heeft een coordinerende rol bij de uitvoering
van het beheer en onderhoud van het Werelderfgoed,
omdat zij geen eigenaar is. De verantwoordelijkheid voor
het dagelijks beheer en onderhoud ligt bij de betreffende
eigenaren en exploitanten. De siteholder faciliteert
deze partijen door het uitvoeren van onderzoek, het
verbinden van partijen en het leveren van kennis middels
het kenniscentrum. Daarnaast brengt de siteholder de
gegevens samen voor de monitoring van het beheer
en onderhoud van het Werelderfgoed als geheel (zie
deel I van dit managementplan). De afgelopen jaren is
de beheer- en onderhoudsstatus van de Linie in kaart
gebracht. In de volgende paragraaf wordt deze status
nader toegelicht.

5.2

Onderzoek huidige conditie

Vanaf 2009 is gewerkt aan beleid voor het duurzaam
beheer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als geheel.
Dit heeft geresulteerd in een beheerinventarisatie, een
beheerstrategie, de financieringsbehoefte en calculaties.
Een belangrijke basis voor het toekomstige beheer is
gelegd in de complete inventarisatie van de beheeropgave
‘Investeren in beheren. Duurzaam beheer in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie’ voor Noord-Holland en Utrecht
en ‘Inventarisatie beheeropgave Nieuwe Hollandse
Waterlinie’ voor het Pact van Loevestein. De drie
rapporten gaan gedetailleerd in op de beheersituatie van
diverse onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De inventarisaties geven inzicht in de beheeropgave en
de organisatiebehoefte van de Linie.
In het nominatiedossier is de Statement of Outstanding
Universal Value onderverdeeld in drie hoofdkenmerken:
Strategisch Landschap, Watermanagementsysteem en
Militaire Werken. Per laag is voor de structuur en elk type
attribuut aangegeven hoe het beheer en onderhoud is
georganiseerd. De drie lagen samen geven een beeld van
het totale beheer en onderhoud van de site.

Strategisch Landschap
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De instandhouding van de grootschalige attributen
die samen het strategisch landschap vormen, wordt
niet primair gerealiseerd met fysiek beheer maar met
een planologisch beschermend regime. Zie daarvoor
hoofdstuk 3. Het totale oppervlak van het Strategisch
Landschap (vooral inundatiegebieden) bedraagt ongeveer
9.300 hectare. Hiervan is circa 4.000 hectare in agrarisch
gebruik en is circa 4.400 hectare natuurgebied. De
resterende 900 hectare bestaat uit bebouwing, wegen,
recreatieterreinen etc.
Het beheer en onderhoud van het strategisch landschap
is vooral de verantwoordelijkheid van agrariërs en
terreinbeherende organisaties. In de Nieuwe Hollandse
Waterlinie bestaat het gebruik voornamelijk uit veeteelt
(grasland) en in de omgeving van de rivieren komt ook
akkerbouw en fruitteelt voor. Dit gebruik dateert veelal
van voor de aanleg van de Linie en is beeldbepalend voor
het karakteristieke Nederlandse polderlandschap.
De

functie

is

vastgelegd

in

de

gemeentelijke

bestemmingsplannen. De particuliere eigenaren zijn
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
deze agrarische gronden; zij onderhouden deze met hun
agrarische bedrijfsvoering. In deze gebieden zijn geen
grote transformaties of veranderingen in het beheer en
onderhoud te verwachten.
De natuurgebieden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
hebben veelal een nat karakter, zoals plassen, rietlanden,
vochtige bossen en natte graslanden. Het gebied rondom
Utrecht op de hogere gronden wordt gekarakteriseerd
door bossen en open zandgronden. De natuurgebieden
zijn in beheer en onderhoud bij grote (semi-private)
terreinbeherende
organisaties:
Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Brabants Landschap etc. Deze
organisaties zorgen voor de instandhouding van het
natuurgebied. Het natuurbeleid en het beheer en
onderhoud sluit veelal goed aan bij de Outstanding
Universal Value van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wel
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zijn er een aantal aandachtspunten voor de toekomst.
De natuurdoelstellingen en grootschalige veranderingen
voor de natuur kunnen bijdragen aan het behoud
van de Outstanding Universal Value van de Linie. De
natuurbeherende organisaties zijn intensief betrokken bij
de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
het nominatieproces en kennen de Outstanding Universal
Value. Het is van belang de natuurdoelstellingen en de
cultuurhistorische waarden in samenhang te ontwikkelen,
beheren en onderhouden.
Watermanagementsysteem
Bijna het volledige watermanagementsysteem is
in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat of de
drie
betrokken
waterschappen:
AGV/Waternet,
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Waterschap
Rivierenland. Waterschappen beheren de waterkwantiteit
en de waterkwaliteit maar zijn naast het beheer van hun
eigendommen ook verantwoordelijk voor (toezicht op)

het beheer van de eigendommen van anderen, zoals
bijvoorbeeld sloten in het agrarisch gebied in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De beheerinstrumenten zijn
beheerplannen voor nat profiel, oevers en waterkeringen,
een groot onderhoudsplan baggeren en de instrumenten
legger, schouw en keur om toezicht te houden op de
uitvoering van het beheer en onderhoud.
De waterschapsbesturen geven prioriteit aan het
uitvoeren van de waterhuishoudkundige taken. De
waterschappen hebben daarnaast oog voor ecologie,
recreatie en cultuurhistorie en werken mee aan
integrale afwegingen om ook deze belangen te borgen.
Het overgrote deel van het watermanagementsysteem
maakt deel uit van het functionele beheer van de
waterschappen. Daarmee is het beheer geregeld. Alle
onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die
vallen onder de waterhuishoudkundige taak van de
waterschappen verkeren in goede staat. Bij die elementen
is geen achterstallig onderhoud.
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Bij elementen die niet binnen de kerntaak vallen is
dat wel het geval. Deze categorie objecten, zónder
waterstaatkundige functie, vraagt extra aandacht en
gerichte inzet. De siteholder maakt over het beheer van
deze elementen afspraken met het waterschap.
Militaire Werken
De vestingsteden zijn Beschermde Stadsgezichten
(Rijksbeleid), alle forten, werken en batterijen,
groepsschuilplaatsen, kazematten en andere militaire
objecten in het nominatiedossier zijn Rijksmonumenten.
Daarmee is de objectbescherming en het duurzame
beheer grotendeels geborgd. Wel blijft het beheerbudget
voor de gebouwde elementen van de Linie een
aandachtspunt. De forten zijn voor het merendeel in
publiek eigendom. De eigenaren zijn verantwoordelijk
voor het planmatig beheer en onderhoud en monitoren.
Dit wordt nog wel divers aangepakt, met het delen
van kennis en informatie kunnen eigenaren van elkaar
leren, de siteholder neemt voor het delen van kennis
het voortouw. De betonnen groepsschuilplaatsen en
kazematten zijn weinig onderhoudsgevoelig. In een
aantal gevallen verzorgen vrijwilligersorganisaties het
beheer, soms worden de betonnen werken niet beheerd.
Over het algemeen is het beheer en onderhoud van de
structuur van de militaire werken goed georganiseerd.
Middels het monitoringssysteem behoud de siteholder
het overzicht.
Het beheer en onderhoud en de exploitatie van de
forten en andere militaire elementen is vaak (langjarig)
uitgegeven aan apart daartoe opgerichte stichtingen,
veelal bemenst door vrijwilligers, of aan bedrijven.
Via de monumentenmonitor wordt de staat van onderhoud
van de militaire werken en het watermanagementsysteem
bijgehouden. De provincies Noord-Holland, Utrecht en
Gelderland hebben reeds zo’n monumentenmonitor
en ook in Noord-Brabant wordt deze ontwikkeld (zie
hoofdstuk 6 uit het Nominatiedossier). Wanneer
geconstateerd wordt dat onderdelen in een slechte staat
verkeren zal de siteholder via de provincies in gesprek
gaan met de eigenaar om te bekijken hoe hier wat aan
gedaan kan worden met de beschikbare instrumenten.

5.3

Aanpak bescherming en behoud

De eigenaren en exploitanten zijn primair verantwoordelijk
voor het behouden, onderhouden en waar nodig
herstellen van de verschillende objecten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het beheer en onderhoud van
de verschillende attributen moet gericht zijn op een
duurzame instandhouding. Dat gebeurt op verschillende
wijzen en met verschillende middelen, afhankelijk van de
functie van het attribuut.
Passief beheer
Dit houdt in dat het beheer plaatsvindt op basis van het
wettelijk instrumentarium en dat er niet actief wordt
gewerkt aan het behouden of verbeteren van deze
onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit
beheer is deels van toepassing op de vele elementen uit
het Strategisch landschap, zoals inundatiekommen en de
verboden kringen.
Consolideren
Consolideren oftewel instandhouden is het actief ingrijpen
door het treffen van maatregelen gericht op het behouden
van de huidige staat van onderhoud en het tegengaan
van verder verval van de structuur, afzonderlijke objecten
en elementen en/of de zichtbaarheid en beleefbaarheid
van (delen van) de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Restaureren
Restaureren is het treffen van maatregelen ter herstel van
in verval en soms ook in onbruik geraakte delen van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit behoudt, beschermt en
versterkt de fysieke structuur, de afzonderlijke objecten
en elementen en/of de zichtbaarheid en beleefbaarheid.
In de periode 2005 - 2017 is een groot aantal onderdelen
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gerestaureerd en
geconsolideerd. Gezien de investeringen is de staat van
onderhoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zeer
goed. De komende jaren ligt de nadruk op passief beheer
en consolideren van de huidige staat van onderhoud.
Eigenaren en exploitanten zorgen voor uitvoering van
het beheer en onderhoud. De programmaorganisatie
faciliteert deze partijen, bijvoorbeeld door bijeenbrengen
van kennis en expertise. Ook zorgt de siteholder voor het
in beeld brengen van de Liniebrede staat van het beheer
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en onderhoud van het beheer en onderhoud van het
Werelderfgoed als geheel.
Voor consolidatie- en restauratiewerkzaamheden aan de
militaire werken en het watermanagementsysteem kan via
het besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
(BRIM) subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed of aanspraak worden gemaakt
op gunstige leningen via het Nationaal Restauratiefonds.
Werelderfgoed als de Nieuwe Hollandse Waterlinie
krijgt bij deze subsidieregeling prioriteit. Alle provincies
hebben restauratiemiddelen tot hun beschikking. Echter
tot 2021 hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht
financiële middelen beschikbaar gesteld voor hun
uitvoeringsprogramma’s voor de Stelling van Amsterdam
en Nieuwe Hollandse Waterlinie, om bij te dragen aan
consolidatie- en restauratiewerkzaamheden van de
militaire werken en watermanagementsysteem.
Reconstrueren
In beginsel vindt geen reconstructie plaats aan
elementen van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Behalve
wanneer vanuit educatieve overwegingen kleinschalige
reconstructie –zoals van loopgraven- gewenst zijn.
Maatregelen:
• In samenwerking met andere organisaties zorgt
de siteholder ervoor dat er kennisoverdracht
plaatsvindt op het gebied van beheer;
• De siteholder monitort de staat van beheer en
onderhoud van de Linie;
• De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nationaal
Restauratiefonds en provincies (met uitzondering
van Gelderland) stellen financiële middelen
(subsidies of gunstige leningen) beschikbaar voor
restauratie en onderhoud.
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6. UITDRAGEN VAN HET WERELDERFGOED

6.1

Visie, doel en kernboodschap

In de inleiding van dit managementplan is het motto
‘Stelling en Linie: Samen sterker’ geïntroduceerd. Dit motto
staat voor de kernboodschap van het nominatieproces
en het samengaan van de twee organisaties. Daarnaast
is voor de lange termijn een visie ontwikkeld voor het
uitdragen van het beoogde Werelderfgoed als geheel. De
ambitie van de siteholder is gericht op het samengaan
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de Stelling
van Amsterdam en het gezamenlijk uitdragen van de
Outstanding Universal Value van de site, met één verhaal
en boodschap. Vergroten van de herkenbaarheid en de
bekendheid van de bijzondere waarden van het erfgoed zowel nationaal als internationaal - is het doel. Een ander
doel is het stimuleren van een bezoek aan de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de omgeving. De kernboodschap
die de siteholder met haar communicatiestrategie wil
overbrengen is: ‘Stelling en Linie, water als bondgenoot’.
De Stelling + Linie = water als bondgenoot
Ver weg van de drukte, middenin het Hollandse
waterlandschap, diep verscholen in de natuur
duiken ze plots voor je op als je een polderweggetje
inslaat: de forten van Stelling en Linie. Robuuste
locaties in een lint tussen Edam en de Biesbosch,
verbonden door wandel-, fiets- en vaarroutes die
een gemeenschappelijk verleden hebben.. Natuur,
cultuur en geschiedenis, voor iedereen nabij. Met
elkaar vertellen ze je een oer-Hollands verhaal over
verdediging met water als bondgenoot. Een verhaal
dat goed bewaard is gebleven en dat je steeds weer
op een eigen manier kunt ontdekken en beleven.
Maatregelen:
• Zorgen dat alle stakeholders de waarden van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling
van Amsterdam als Werelderfgoed begrijpen,
waarderen en actief uitdragen.
• Zorgen dat stakeholders verantwoordelijkheid
dragen voor en bijdragen aan het uitdragen
van de ‘Uitzonderlijke Universele Waarde’, door
betrokken te zijn bij toeristische marketing en de
ontwikkeling van producten.

6.2

Communicatie, marketing en promotie

Communicatie en marketing vergroten de bekendheid
en herkenbaarheid van de Outstanding Universal
Value van het erfgoed. Basis hiervoor is het vertellen
van het gezamenlijke verhaal van Stelling en Linie op
veel verschillende plekken en in verschillende vormen.
In samenwerking met verschillende partners in het
veld worden verschillende communicatie kanalen en
marketing middelen ingezet om dit te bereiken.
Een belangrijke partner in de publiekscommunicatie is
de Stichting Liniebreed Ondernemen. Zij bundelt alle
activiteiten op de forten op de website www.forten.nl en
organiseert een aantal keer per jaar Stelling- en Liniebrede
evenementen die landelijk gepromoot worden. Daarnaast
ontwikkelt zij eenduidige communicatiemiddelen in de
huisstijl van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals folders,
magazine en mediacampagnes.
De forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen de
poorten naar de hele site. Op alle publiekstoegankelijke
forten is informatie, zoals foldermateriaal en kaarten te
vinden over de hele Linie. Een belangrijke poort naar de
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Nieuwe Hollandse Waterlinie is het Waterliniemuseum
op Fort bij Vechten. Hier kan het hele verhaal van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie worden beleefd. Ook
Fort Altena, Fort Pannerden en Slot Loevestein en het
Vestingmuseum Naarden zijn informatieknooppunten
voor de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Voor de internationale markt wordt een marketingstrategie
ontwikkeld voor Stelling en Linie en wordt samenwerking
gezocht met andere Nederlandse Werelderfgoederen
en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Cultuur.
De Stichting Werelderfgoed Nederland heeft een
communicatiestrategie gericht op het vergroten van
de bekendheid van de gezamenlijke Nederlandse
Werelderfgoederen.
Maatregelen:
• De siteholder gaat het gezamenlijke verhaal van
Stelling en Linie in samenwerking met Stichting
Liniebreed Ondernemen verder laden en
uitwerken voor verschillende doelgroepen
• De forten die de poorten vormen voor de Linie
worden door de siteholder gefaciliteerd met
nieuwe promotie- en marketingmiddelen waarin
het gezamenlijke verhaal verteld wordt

6.3

Kennis, educatie en voorlichting

Kinderen, jongeren en volwassen bekend maken met het
verhaal van ‘de Nieuwe Hollandse Waterlinie van toen’
is een belangrijke vorm van uitdragen. Op de website
hollandsewaterlinie.nl is veel basisinformatie te vinden
en kan men doorklikken naar de specifieke websites van
de Stichting Liniebreed Ondernemen, het Waterlinie
Museum en het digitale kenniscentrum: de Erfgoedsuite
(wordt vervangen door Adlib, zie monitoring).
Kennis en kenniscentrum
Op initiatief van de Liniecommissie is een samenwerking
gestart met belanghebbende organisaties om een
‘Kenniscentrum Waterlinies’ te realiseren, liefst een
fysieke vestiging bij het Waterliniemuseum op Fort
bij Vechten. Het centrum in oprichting zal bemenst
worden door vrijwilligers. Professionele begeleiding
en coördinatie wordt voorzien door de siteholder. Het
Waterliniemuseum faciliteert het centrum in de vorm
van kantoor- en loketfaciliteit. Het centrum zorgt voor
kennisuitwisseling en het kennisnetwerk. Partners kunnen
bijvoorbeeld zijn: het museum van slot Loevestein en
het Vestingmuseum Naarden, het Nationaal Militair
Historisch Museum in Soesterberg, het Nationaal
Instituut voor Militaire Historie, de Stichting Menno van
Coehoorn en het documentatiecentrum van de Stelling
van Amsterdam.
De digitale erfgoedsuite, gemaakt in samenwerking met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, wordt verder
ontwikkeld tot de digitale kennisbank van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, mogelijk gecombineerd met digitale
informatie over de Stelling van Amsterdam. In deze digitale
kennisbank zal informatie te vinden zijn over historie,
restauratie van militaire elementen, duurzaamheid,
flora en fauna, exploitatie van de forten, het beheer en
onderhoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en alle
informatie van de Europese samenwerkingsprojecten.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is de afgelopen
decennia een gewild onderwerp geweest voor onderzoek
en publicaties waardoor veel kennis is te vinden bij
universiteiten en hogescholen. Er zijn ook meerdere
waardevolle publicaties verschenen over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (o.a De Atlas van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie), DVD’s en tv programma’s uitgebracht en (o.a
waterlinie in perspectief) ooggetuigenverslagen (oral
history) gemaakt.
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De veelal vrijwillige gidsen op forten zijn belangrijke
ambassadeurs voor het uitdragen van het verhaal. In
samenwerking met Stichting Liniebreed Ondernemen
worden trainingen georganiseerd om deze gidsen te
scholen in het uitdragen van de bijzondere waarden van
het erfgoed.
Educatie
Op de officiële website http://www.hollandsewaterlinie.
nl/ is informatie beschikbaar over educatieve
programma’s van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er zijn
4 lespakketten beschikbaar voor het digitale schoolbord
voor lagere scholen en middelbare scholen.
Verschillende andere partijen zijn actief op het gebied van
educatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals de
Stichting Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek (SGOV)
(over noordelijk deel Nieuwe Hollandse Waterlinie,
Stelling van Amsterdam en Oude Hollandse Waterlinie
(OHW)), Stichting Edu-art Gelderland (o.a. bunkerbeest,
ontplofte bunker, Diefdijk), het Landschap Erfgoedhuis
Utrecht (twee onderwijsprogramma’s), Erfgoedhuis ZuidHolland (vnl. OHW) en er zijn diverse hogescholen die
lesmateriaal maken voor middelbare scholen.
Diverse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
beschikken eveneens over educatiemateriaal zoals;
C-Fort/Werk bij Maarsseveen/polderwachter Marcel
Blekendaal, Fort de Bilt/Stichting Vredeseducatie,
Lunet 1/Fort van de democratie, GeoFort Herwijnen en
KunstFort Asperen.

Voorlichting
Enkele malen per jaar verstuurt het programmabureau
Nieuwe Hollandse Waterlinie digitale nieuwsbrieven naar
stakeholders over de laatste ontwikkelingen van de site.
Daarnaast wordt voorlichting gegeven aan betrokkenen,
eigenaren en exploitanten via de nieuwsbrieven van
Stichting Liniebreed ondernemen.
Congres
Stelling en Linie organiseren minimaal één maal per twee
jaar een expertmeeting over een specifiek onderwerp of
een Stelling- en Liniebreed congres, voor alle stakeholders
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van
Amsterdam.
Maatregelen:
• In samenwerking met andere organisaties
ontwikkelt de siteholder een digitale kennisbank
voor Stelling en Linie
• De siteholder onderzoekt of er ook een fysiek
Kenniscentrum moet komen
• In samenwerking met andere organisaties in de
Stelling en Linie vindt er een update plaats van de
educatieve programma’s
• De siteholder organiseert eenmaal per jaar een
expertbijeenkomst voor stakeholders en partners
in de Stelling en Linie
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6.4

Duurzaam toerisme

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke
toeristische bestemming en heeft de afgelopen jaren
veel extra aandacht gekregen. Dit is mede te danken
aan de vele investeringen in de afgelopen jaren voor het
vergroten van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van
de Linie.
Toeristisch en recreatieve betekenis
De aaneengesloten structuur dwars door het
dichtstbevolkte deel van Nederland wordt gewaardeerd
vanwege de visuele, landschappelijke, natuurlijke en
historische kwaliteiten. Alleen al als open landschap aan
de rand van het stedelijk gebied is de Waterlinie een
aantrekkelijke bestemming om vrije tijd door te brengen.
De militaire geschiedenis voegt daar een dimensie aan
toe. De forten en de talrijke andere bouwwerken van
de Linie herinneren aan het verleden, maar stralen ook
mystiek en geheimzinnigheid uit. Een groot aantal forten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is vrij toegankelijk
voor het publiek. In de afgelopen tien jaar hebben veel
forten nieuwe bestemmingen kregen, van restaurant tot
wijnhandel en van camping tot Bed & Breakfast. Dit heeft
ervoor gezorgd dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie als
toeristisch-recreatief aantrekkelijk gebied op de kaart is
gezet.
In de Waterlinie zijn toeristisch-recreatieve clusters te
onderscheiden, waar intensieve, thematisch direct aan de
Linie gerelateerde recreatie mogelijk is. Dit geldt rond de
vestingen in het noorden (Muiden, Weesp en Naarden)
en het zuiden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

(Woudrichem, Loevestein en Gorinchem). Daarnaast zijn
bij Utrecht twee nieuwe recreatieve clusters gerealiseerd:
De Linielanding als poort naar het Linielandschap bij de
gemeente Houten en het Waterliniemuseum in Fort
Vechten.
Toerisme en recreatie in het overige Linielandschap
heeft een rustiger, meer natuurgericht karakter. De
verschillende recreatieve plekken zijn met elkaar
verbonden door een netwerk van wandel- en fietspaden
en kunnen in de toekomst verder in verband gebracht
worden met de overige artefacten van de Waterlinie.
Over de hele lengte van de Linie zijn langs en haaks op de
hoofdverdedigingslijn fiets- en wandelroutes gelegd.
Begeleiding van bezoekersstromen naar en door de site
De vijfentachtig kilometer van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie lenen zich uitstekend voor
de
langeafstandsrecreatie.
Toeristische
wandel, fiets- en vaarroutes van zuid naar noord leggen
verbinding tussen de verschillende clusters en vormen
bestemmingen op zich. Routes als het Waterliniepad (een
langeafstandswandelpad (LAW) zijn aangevuld met een
wandel- en fietsroute die de hoofdverdedigingslijn zoveel
mogelijk volgt. Deze zijn samengebracht op de website
www.forten.nl van Stichting Liniebreed Ondernemen.
Over veel van de forten zijn informatieve folders gemaakt
en er staan informatieborden bij de ingangen. Langs de
Rijks- en provinciale wegen zijn bruine toeristische ANWB
borden geplaatst.
Maatregelen:
• Zorgen dat de toerismesector consistente
communicatie en marketing biedt en het
kwaliteitsaanbod van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie als werelderfgoedbestemming onder
toeristen promoot.
• Zorgen dat erfgoed en landschapsbehoud,
toerisme en lokale gemeenschappen profiteren
van de status van Werelderfgoed.
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7. OMGAAN MET EXTERNE INVLOEDEN

7.1

Inleiding externe factoren

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de externe
factoren die het toekomstige Werelderfgoed kunnen
beïnvloeden. Er wordt nader ingegaan op de wijze waarop
de siteholder omgaat met deze invloeden op de site, de
uitgangspunten die zij daarbij hanteren en de concrete
maatregelen die zij treffen om negatieve effecten hiervan
te minimaliseren.

claims te beoordelen en zodanig in te passen dat ze geen
bedreiging vormen voor de Outstanding Universal Value.
In hoofdstuk 3 zijn de wettelijke en beleidsmatige kaders
en de afwegingsprocedure en kwaliteitszorg beschreven.

7.2

De siteholder zet zich in ontwikkelingen vroegtijdig in het
planproces in beeld te krijgen. Alleen dan is het mogelijk
de belangen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het
beginstadium van het planproces onder de aandacht te
brengen. Dit zorgt voor bewustwording bij betrokken
initiatiefnemers zodat in de beginfase van het planproces
bijsturing mogelijk is. Naast het monitoren van de
ontwikkelingen is het van belang dat de verschillende
overheden en stakeholders de Outstanding Universal
Value onderkennen en in hun beleid opnemen.

Ligging in een drukke en
hoogdynamische omgeving

De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt door een van
de meest dynamische, complexe en drukste gebieden
van Nederland. In dit gebied vinden uiteenlopende
maatschappelijke, economische, ruimtelijke, fysieke
en ecologische ontwikkelingen plaats (zie overzicht
ontwikkelingen op de volgende twee pagina’s).
Ook in de toekomst zullen zich hier steeds nieuwe
ontwikkelingen van zeer uiteenlopend karakter blijven
aandienen. Regelmatig manifesteren zich in het gebied
ontwikkelingen met een zwaarwegend maatschappelijk
belang die een potentiële bedreiging vormen voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie of onderdelen ervan. Het
zijn vaak grootschalige en complexe ontwikkelingen.
Ook in de toekomst zal het beheersen van de ruimtelijke
dynamiek in en om de Nieuwe Hollandse Waterlinie een
van de belangrijkste opgaven zijn voor de instandhouding
van het erfgoed.
Voor het Werelderfgoed is elke aantasting van de
Outstanding Universal Value onacceptabel. Ruimtelijke
ontwikkelingen in en om de Nieuwe Hollandse Waterlinie
vragen van de siteholder en betrokken overheden
om nadere afwegingen waarbij steeds recht wordt
gedaan aan het behoud van de Outstanding Universal
Value. Het combineren van ontwikkelingen van
zwaarwegend maatschappelijk belang, met de (beoogde)
Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
vraagt om maatwerk.
Enerzijds zijn er ontwikkelingen die kansen bieden voor
behoud en versterking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
anderzijds zijn er ontwikkelingen die een uitdaging en
opgave voor de siteholder vormen om goed in te passen
of samen te laten gaan met de belangen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het is aan de siteholder om met
intiatiefnemers en andere stakeholders ontwikkelingen en

7.3

Bewustwording Outstanding Universal
Value Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het blijkt dat veel partijen waarde hechten aan de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Soms ontbreekt het aan voldoende
kennis en expertise over de specifieke kernkwaliteiten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waardoor deze
belangen onvoldoende worden meegenomen. De forten
zijn over het algemeen goed in beeld en ook de Out
standing Universal Value wordt door de verschillende
partijen onderkend. Dit geldt minder voor de minder
in het oog springende onderdelen; het strategisch
landschap en het watermanagementsysteem. Voor het
borgen van de Outstanding Universal Value van de site
is het van belang de bekendheid en de betekenis voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie in het beleid te verankeren
bij de verantwoordelijke instanties. Door onbekendheid
met de betekenis van het strategisch landschap en
het watermanagementsysteem kunnen belangrijke
structuren en elementen verloren gaan of in verval raken
bij nieuwe planontwikkelingen. Anderzijds geldt dat
kennis over de Nieuwe Hollandse Waterlinie waardevolle
inspiratie kan leveren voor ruimtelijke (en andere)
ontwikkelingen in de omgeving van het erfgoed en in
Nederland als Deltametropool. Voorbeelden hiervan van
deze inspiratie zijn zichtbaar in woningbouwprojecten,
bijvoorbeeld in Muiden en Utrecht (Blauwkapel), waarbij
de ‘Linie-invloed’ in architectuur en vormgeving zichtbaar
leidt tot hoogwaardige kwaliteit. Ook zijn voorbeelden
van inpassing van infrastructuur die geleid hebben tot
grotere beleefbaarheid van het erfgoed.
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OVERZICHT RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
Provincie Noord-Holland
PROJECT

Gebiedsontwikkeling
‘Naarden buiten de
Vesting’

ONTWIKKELING

Dit integrale project bestaat uit een nieuwe
vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en
het Gooimeer, een passantenhaventje tussen het
bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de vesting van
Naarden, verbetering van de Naardertrekvaart
tussen de nieuwe aftakking naar het Gooimeer
en de vesting, herstel van de openheid van de
schootsvelden rond de vesting, een wandel- en
fietspad van de vesting naar Stadzigt en een
ecologische verbinding tussen het Naardermeer
en het Gooimeer. De gemeente Gooise Meren
werkt in dit project samen met de regio Gooi- en
Vechtstreek, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht en de provincie Noord-Holland.

BETEKENIS LINIE

Herstel van de openheid van de
schootsvelden rond de vesting.

Provincie Utrecht
PROJECT

ONTWIKKELING

BETEKENIS LINIE

Verbreding Lekkanaal

Er komt een derde sluiskolk en het Lekkanaal wordt
breder gemaakt.

Nav de Heritage Impact Assessment
heeft afweging plaatsgevonden tussen
bestuurlijke/maatschappelijke en
monumenten belangen.

Bedrijventerrein ’t
Klooster

Ontwikkeling van een bedrijventerrein. In
voorbereiding en realisatie.

Heritage impact Assessment uitgevoerd,
in samenhang met de verbreding
Lekkanaal.

Verbreding Ring Utrecht

A12 en A27 worden aangepast. Is opgenomen in
BARRO. Huidige snelwegen worden verbreed.

Met de uitbreiding van de Ring Utrecht
worden (vooralsnog) geen objecten
geraakt, maar wel de schootsvelden /
inundatievelden. Inpassing in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie loopt op dit
moment.

N230 (Noordelijke
Randweg Utrecht, NRU)

Uitvoering Noordelijke Randweg is uitgesteld,
doordat de rijksbijdrage pas in de periode van 20242026 beschikbaar komt.

Uitbreiding raakt de veilige zijde van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
nabij Overvecht. Momenteel loopt
de planstudie. Het plan kan zowel
bedreigingen als kansen bieden voor de
Outstanding Universal Value.
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Provincie Gelderland
PROJECT

ONTWIKKELING

BETEKENIS LINIE

Dijkverbetering
Diefdijklinie

Verbetering Diefdijklinie met landschappelijke
inpassing van de dijkverbetering en herstel
batterijopstelplaatsen. In 2017 in afrondende fase.

Project waarin waterveiligheid, verkeer
en erfgoed samen komen. Goed voor
bereikbaarheid en beleefbaarheid van
bewoners en bezoekers.

Ontwikkeling Fort
Everdingen

Uitvoering herontwikkeling volgens
ondernemingsplan.

Voorbeeld van herbestemming.

Provincie Noord-Brabant
PROJECT

ONTWIKKELING

BETEKENIS LINIE

Houten Hooipolder
(A27) Werkendam en
Woudrichem

De huidige A27 doorkruist het fort Altena. Project
kent drie varianten, waarvan twee een aantasting
van het fort betekenen.

Naast een risico is deze infra-opgave
ook een kans om de context van Fort
Altena landschappelijk te versterken;
denk aan inundatie- en schootsvelden
maar zeker ook aan het versterken van de
beleefbaarheid van het afgesneden deel
van het fort.

Woningbouw
Woudrichem

Woningbouw buitendijks bedrijventerrein
Woudrichem.

Gelegen aan de vesting, bestaand
bedrijventerrein dat herontwikkeld zal
worden.

Werkendam

Zoekgebied woninguitbreiding oostzijde kern
Werkendam.

Nog zoekgebied in verdichtingszone,
deel dat daarbuiten ligt wordt
geschrapt.

Werkendam

Atletiekbaan in Sleeuwijk.

Deels in schootsveld.
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7.4 Investering in de Linie: Herbestemming
en vergroten beleefbaarheid

Om de Nieuwe Nederlandse Waterlinie te kunnen
behouden, heeft het gebied een prominente plek in de
ruimtelijke ordening gekregen en is gezocht naar nieuwe
functies voor de bouwwerken. Forten zijn robuuste
gebouwen. Maar als ze te lang onbeheerd leegstaan,
lopen ze wel degelijk schade op door vochtindringing,
betonrot en vandalisme. Daarom is de afgelopen jaren
gewerkt aan zorgvuldige herbestemming en hergebruik
van de forten.
Gebruik wordt gezien als basis voor een langjarige
exploitatie van delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(vooral forten, soms ook andere gebouwen). Om
exploitatie mogelijk te maken, moeten de gebouwen
en andere delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
goed en duurzaam (langjarig) worden beheerd en
onderhouden. De exploitatie levert opbrengsten op die
kunnen bijdragen aan beheer en onderhoud. Dergelijke
vormen van hergebruik zijn vooral toepasbaar op forten en
soms ook andere gebouwen als genie- of munitieloodsen,
batterijen of magazijnen.
Veel van de forten hebben inmiddels een nieuwe
bestemming en enkele herbestemmingsprojecten zijn in
uitvoering. Op het Liniebrede niveau richt de siteholder
zich de komende jaren op het beschermen en uitdragen
van de site. Het verder ontwikkelen door herbestemming
wordt op regionaal en lokaal niveau geïnitieerd. De
siteholder kan ondersteunen bij het delen van kennis en
expertise op het gebied van herbestemming.

7.5

Overzicht mogelijke ontwikkelingen
in de omgeving

Om zicht te krijgen op de ruimtelijke dynamiek en
de concrete initiatieven die in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en haar omgeving spelen, is een inventarisatie
gemaakt van alle lopende projecten. Bij het opstellen van
het nominatiedossier wordt deze lijst met initiatieven
regelmatig geactualiseerd en worden de belangrijkste
veranderingen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
besproken door de siteholder met de ontwikkelaars. Waar
nodig wordt informatie over de Outstanding Universal
Value actief ingebracht in het planproces. Dit gebeurt door
(of in opdracht van) de provinciaal vertegenwoordiger.
Eventueel kan hij/zij de kwaliteitsadviseur van de
provincie inschakelen. Indien deze waarden en belangen
onvoldoende worden meegenomen, kan opgeschaald
worden. Zo kan advies gevraagd worden aan het
kwaliteitsteam van de Nieuwe Hollandse Waterlinie of kan
besloten worden om een Heritage Impact Assessment uit
te voeren.

7.6

Thematische schets van
ontwikkelingen en maatregelen

Deze paragraaf schetst thematisch de belangrijkste
ruimtelijke ontwikkelingen rond de property. Ook
worden de belangrijkste opgaven voor de duurzame
instandhouding van de site worden benoemd.
Hieronder zijn concrete ruimtelijke veranderingen met
de grootste impact op de Linie opgenomen. Hierbij is
aangegeven wat de ontwikkeling inhoudt, welke acties
zijn ondernomen om de negatieve effecten op de
Outstanding Universal Value van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie te minimaliseren en wat het eindresultaat is.
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ONTWIKKELINGSDRUK DOOR WONEN
Schets mogelijke
ontwikkeling

Opgave

De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in een gebied met veel ruimtelijke dynamiek. De
Nieuwe Hollandse Waterlinie is vanwege haar cultuurhistorische en landschappelijke
waarden, als groene zone een positieve factor van betekenis in het vestigingsklimaat
voor bewoners en ook bedrijven. In de nabijheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn
enkele woningbouwprojecten in ontwikkeling die eerder al planologisch zijn goedgekeurd
en waar eisen zijn gesteld aan een goede ruimtelijke inpassing ten opzichte van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nieuwe woningbouwprojecten in het gebied van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie worden niet voorzien. Veelal gelden voor woningbouwprojecten
in de nabije omgeving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nadere eisen. In een aantal
gevallen is inspiratie van het erfgoed op de woningbouw zichtbaar in de stijl van de
woningbouw en/of de ruimtelijke vormgeving van nieuwe woongebieden (bijvoorbeeld
door het doortrekken van zichtlijnen), zodanig dat in de omgeving van het erfgoed sprake
is van toegevoegde waarde door het erfgoed.
Het voorkomen of zo goed mogelijk inpassen van woningbouwplannen en
woningbouwprojecten, zodat dit de Outstanding Universal Value van de Linie niet aantast.

ONTWIKKELINGSDRUK DOOR BEDRIJVIGHEID
Schets mogelijke
ontwikkeling

Opgave

In de omgeving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen meerdere grote en middelgrote
bedrijventerreinen en kantoorgebieden. Dit brengt met zich mee dat in de omgeving van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie veelal reeds planologisch vastgelegde bedrijventerreinen
en kantoorgebieden tot ontwikkeling komen. In de omgeving van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie is zowel sprake van herontwikkeling, transformatie en uitbreiding van bestaande
bedrijventerreinen en kantoorgebieden als ontwikkeling van nieuwe gebieden. Voor de
meeste bedrijventerreinen uit de lijst geldt dat wordt ingezet op het goed inpassen van
deze terreinen en het langs die weg voorkomen en beperken van impact op de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De aanwezigheid van het erfgoed leidt in veel gevallen tot grotere
ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van het erfgoed.
Het voorkomen van ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen die in potentie een
negatieve impact op de Outstanding Universal Value van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
kunnen hebben. Het voorkomen van negatieve gevolgen van de herontwikkeling,
transformatie of uitbreiding van huidige en planologisch al goedgekeurde bedrijventerrein
door deze ontwikkeling dusdanig te situeren en in te passen dat ze geen of zo weinig
mogelijk effect hebben.
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VERANDEREND AGRARISCH GEBRUIK
Schets mogelijke
ontwikkeling

Grote delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn gesitueerd in het landelijk gebied.
Het landelijk gebied bestaat voor het overgrote deel uit landbouwgrond, natuur- en
recreatiegebieden en water. Binnen de landbouw manifesteren zich ontwikkelingen
die zorgen voor verdere schaalvergroting, teeltverandering en -intensivering. De
schaalvergroting levert wat betreft het landbouwkundig gebruik van de gronden op basis
van de nu bekende ontwikkelingen, geen conflicten op met de Outstanding Universal Value
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook veranderingen van teelten kunnen van invloed
zijn op de openheid van het landschap. De bedreiging door schaalvergroting ontstaat door
de gelijktijdige opschaling van de volumes van bouwkavels en bebouwing.
Het waar mogelijk benutten van de kansen in het agrarisch gebruik van het omliggende
gebied voor versterking van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, met name openheid. Het door een goede inpassing voorkomen van negatieve
effecten als gevolg van schaalvergroting in bouwblokken en bebouwing.

Opgave

Het waar mogelijk benutten van de kansen in het agrarisch gebruik van het omliggende
gebied voor versterking van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, met name openheid. Het door een goede inpassing voorkomen van negatieve
effecten als gevolg van schaalvergroting in bouwblokken en bebouwing.

RECREATIE EN TOERISME
Schets mogelijke
ontwikkeling

Opgave

De gevarieerde landschappelijke omgeving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt
op sommige plekken intensief recreatief gebruikt. Bewoners uit de omliggende steden
en dorpen zoeken er rust en ontspanning. Recreatie en toerisme biedt kansen doordat
er opbrengsten mee kunnen worden gegenereerd die van cruciaal belang zijn voor een
duurzaam beheer en onderhoud. Het gebruik van het erfgoed voor recreatie en toerisme
biedt bij uitstek mogelijkheden om het verhaal van de Stelling en de Linie uit te dragen.
Tot dusver vormt de omvang van recreatie en toerisme in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
geen bedreiging.
Het benutten van kansen in recreatieve ontwikkelingen door de realisatie van een meer
open en groene inrichting in de omgeving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het
versterken van de beleefbaarheid van het erfgoed door openstelling van delen van de
Linie. Het informeren van recreanten en toeristen door het inrichten van bezoekerscentra
in enkele forten. Het benutten van de opbrengsten uit recreatie en toerisme voor beheer
en onderhoud. Mogelijke bedreigingen vanuit recreatie en toerisme zijn te voorkomen
door een goede locatiekeuze en inpassing.

INTEGRAAL WATERBEHEER
Schets mogelijke
ontwikkeling

Opgave

De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in een divers waterhuishoudkundig gebied. Het
water is als het ware de natuurlijke partner van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar
tegelijkertijd vraagt ook het water in het gebied om meer ruimte voor waterberging en
maatregelen voor de waterveiligheid, zoals dijkversterking. Integraal waterbeheer biedt
in relatie tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie vooral kansen. De tijdelijke waterberging
in verband met calamiteiten maakt het mogelijk de werking van de inundatievelden als
onderdeel van de Linie weer zichtbaar en beleefbaar te maken.
Het benutten van tijdelijke waterberging als mogelijkheid om de werking van de
inundatievelden rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie zichtbaar en beleefbaar te maken.
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NATUUR EN LANDSCHAP
Schets mogelijke
ontwikkeling

Delen van het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn ook landschappelijk en/
of ecologisch waardevol en genieten bescherming als onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur, Natura 2000-gebied of als provinciaal waardevol landschap. Ook de Nieuwe
Hollandse Waterlinie zelf vervult een belangrijke functie als kwalitatief hoogwaardige
groene zone voor het nabijgelegen stedelijk gebied.
Bedreiging: Opgaande beplanting waardoor open gebieden steeds verder verdicht worden
en vernatting aan de ‘veilige zijde’ waardoor het systeem moeilijk te begrijpen wordt.

Opgave

Benutten van kansen die de beschermde status van (delen van) omliggende natuurgebieden
bieden om de Outstanding Universal Vlue van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te
beschermen.
Voorkomen dat natuurontwikkelingen aantasting van de Outstanding Universal Value
betekenen door het tijdig vertegenwoordigen van de belangen van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in het planproces (Natura 2000/inrichtingsplannen Ecologische HoofdStructuur)

INFRASTRUCTUUR EN VERKEER
Schets mogelijke
ontwikkeling

Opgave

De centrale ligging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Nederland wordt gekenmerkt
door de aanwezigheid van een uitgebreid netwerk van infrastructuur. Het gebied
wordt doorsneden door wegen, spoorwegen en vaarwegen, maar ook door diverse
hoogspanningslijnen en gasleidingen. Deze infrastructuur raakt en/of doorsnijdt delen
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Verbreding, uitbreiding en aanleg van nieuwe
infrastructuur heeft in dit gebied al snel implicaties voor de Linie. Nieuw aan te leggen
infrastructuur is in de meeste gevallen een Rijksinfrastructureel project. Ook zijn er
provinciale en gemeentelijke infrastructurele projecten die impact kunnen hebben op de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij alle nieuwe (of uitbreidingen van)infrastructuur worden
de mogelijkheden van verplaatsen, verbergen en inpassen verkend om de impact als
gevolg van de ontwikkelingen in de infrastructuur zoveel mogelijk te beperken. Als positief
effect is veelal sprake van toegenomen beleefbaarheid van de Linie. Inmiddels is met
name bij Rijkswaterstaat grote expertise opgebouwd op het gebied van het inpassen van
infrastructuur in erfgoedomgevingen. Deze inpassingen leiden tot aanzienlijke additionele
investeringen met bijbehorende kwaliteit (Voorbeelden zijn de A27, het Lekkanaal
Beatrixsluis, de A1 bij Muiden).
Het voorkomen dat infrastructurele ingrepen negatieve effecten hebben op de Outstanding
Universal Value, dan wel het tot een minimum beperken van dergelijke effecten door een
goede inpassing van ingrepen die om zwaarwegende maatschappelijke belangen toch
moeten worden gerealiseerd.
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ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Schets mogelijke
ontwikkeling

De Nieuwe Hollandse Waterlinie overlapt voor een klein deel met een ander erfgoed
dat op de Voorlopige lijst van Werelderfgoederen staat. De Nieuwe Hollandse Waterlinie
kruist de Romeinse Limes. De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt op gronden die al lang in
gebruik waren voordat er onderdelen van de Linie werden aangelegd. Dit houdt in dat er
in de ondergrond van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op diverse plekken archeologische
waarden aanwezig zijn die afzonderlijk bescherming genieten.

Opgave

In de overlappende gebieden zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende
statussen, ontwikkelingen en maatregelen. Het behoud van de archeologische en
aardkundige waarden in het gebied.
Ontwikkelen van een (ruimtelijk) kader voor het overlapgebied van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Limes, om zo de universele waarden van beide (toekomstige)
Werelderfgoederen afdoende te borgen.

CUMULATIE VAN MEERDERE (KLEINSCHALIGE) INGREPEN
Schets mogelijke
ontwikkeling

Op en rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie vinden permanent grotere en kleinere
ingrepen plaats in de structuur, zichtbaarheid en/of beleefbaarheid, maar die tasten niet
in alle gevallen de Outstanding Universal Value aan. Het gaat hier om landbouwkundig
gebruik van gronden en hergebruik van gebouwen door exploitanten. Voor veelal
kleinschalige ingrepen geldt dat niet altijd duidelijk is wat de mogelijke impact is op delen
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Opgave

Gevolg van vele kleinere ingrepen die ieder afzonderlijk geen aantasting van de Outstanding
Universal Value vormen kunnen gezamenlijk wel tot een aantasting van die waarde leiden.
De cumulatie van kleinere aantastingen en het 'afknabbelen' van delen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie kan alsnog leiden tot een meer fundamentele aantasting van de
samenhang in de structuur van de Linie. Het tijdig signaleren en in beeld brengen van
mogelijke negatieve effecten als gevolg van de cumulatie van meerdere kleinere ingrepen
is een belangrijke opgave voor de siteholder. De Liniecommissie besluit vervolgens of
ingrijpen noodzakelijk is.
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7.7

Overige trends en ontwikkelingen

Klimaatverandering en bodemdaling
Een algemeen risico dat voor heel Nederland geldt is
de waterveiligheid. De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt
evenals het omliggende gebied onder zeeniveau en wordt
via dijken en kunstwerken beschermd tegen het risico van
overstromingen door rivieren. Het Nederlandse beleid
voor waterveiligheid is gericht op het verder beperken
van de risico’s, met strenge normen voor dijken en
kunstwerken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie biedt ook op
het terrein van de wateropgave kansen door bijvoorbeeld
inundatievelden in te richten voor piekberging. Hiermee
kan tegelijkertijd worden bijgedragen aan het zichtbaar
en beleefbaar maken van de defensieve rol van het water
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bodemhoogte van
veengebieden daalt zo’n 1 cm per jaar door klink, krimp
en oxidatie. Dit is wellicht nog bedreigender en urgenter
dan de klimaatverandering. De bodemdaling heeft directe
consequenties voor het peilbeheer.
Peilbeheer
Bij het waterbeheer is de relatie met fundering en
waterstand van belang. Een fundering van houten palen
dat onderdeel is van het fort, is gevoelig voor wisselende
waterstanden. Funderingen op palen zijn gebaat bij
een gelijke waterstand en een garantie dat de palen
permanent onder water staan, om verrotting en daarmee
verzakkingen en scheuren te voorkomen. Onderzoek
voor restauratie en hergebruik kan duidelijkheid geven
over de oplossingsrichtingen om dit te verhelpen. Voor
onderzoek en kennisverbreding werkt de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten samen
met de TU Delft, de TU Eindhoven en TNO Bouw en
Ondergrond.
Door het verrotten van houten palen onder de militaire
elementen verslechtert de fundering van de elementen.
Dit heeft uiteindelijk aantasting van de elementen
tot gevolg. Het is een lange termijnontwikkeling,
waarvan de gevolgen naar verwachting niet binnen de
komende tien jaar zullen plaatsvinden. Hiervoor is een
monitoringsstrategie en aanpak voor de instandhouding
van belang.

Natuurrampen
Met uitzondering van het klimaatverandering en
zeespiegelstijging, beiden met gevolgen voor de
waterhuishouding, zijn in Nederland geen grote
natuurrampen te verwachten. Ondanks het zeer hoge
veiligheidsniveau waarop de dijken zijn ontworpen (een
statistische kans op doorbraak van maximaal één keer
in de 4000 jaar ), kan de dijk bezwijken bij extreem en
langdurig hoogwater. De site loopt schade op, afhankelijk
van de afstand tot de doorbraak. Er kan waterschade
optreden aan het landschap, de gebouwen en machines.
Hiervoor zijn geen verdere beheersmaatregelen nodig,
omdat de waterveiligheid onderdeel is van de taak van het
Waterschap. Het Rijk legt het veiligheidsniveau waaraan
de dijken moeten voldoen vast en stelt eisen aan de wijze
van keuren en monitoren.
Bevolkingsdruk
In de zone rondom het Werelderfgoed zijn de
aankomende jaren geen grote veranderingen te
verwachten in het bevolkingsaantal. Effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Werelderfgoed
worden niet verwacht.

7.8 Natuurrampen,
risicomanagement

calamiteiten

en

In de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen geen verhoogde
risicogebieden voor overstromingen of aardbevingen.
Een algemeen risico dat voor heel Nederland geldt is de
waterveiligheid. Dit risico is gedekt door het Nederlandse
waterveiligheidsbeleid (zie 7.7: natuurrampen).
Protocol rijksmonumenten
De Rijksdienst heeft een intern protocol opgesteld over
de omgang met incidenten bij rijksmonumenten. Het
protocol kan helpen om de schade zo gering mogelijk
te laten zijn en helpt andere organisaties om een
eigen, vergelijkbaar protocol op te stellen. Protocol
rijksmonumenten op www.veilig-erfgoed.nl.
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8. FINANCIERING

8.1

Budget siteholder

De werkwijze van de siteholder zal de komende jaren
sterk in het verlengde liggen van de werkwijze van de
huidige programmaorganisatie voor de Linie die – voor
wat betreft de siteholder - samengevoegd zal worden
met de organisatie van de Stelling. Ten tijde van het
opstellen van dit managementplan wordt jaarlijks een
begroting gemaakt voor de kosten voor het dagelijks
management van het erfgoed door het Linieteam. De
kosten voor dit werk bedragen de laatste jaren rond € 1
miljoen. In dit bedrag zijn nog niet alle personeelskosten
opgenomen: een deel van de inzet van capaciteit van
de waterlinieprovincies aan het Linieteam wordt om
niet geleverd. In de toekomst wordt beoogd om alle
personeelskosten ten behoeve van het werk van de
siteholder zoveel mogelijk te bundelen en deze kosten
onderling te verdelen. Een belangrijk deel van de uitgaven
die door het programmabureau in de afgelopen jaren zijn
gedaan hebben betrekking gehad op de voorbereiding
en opstellen van Nominatiedossier en Managementplan.
Deze kosten vallen weg. Daar tegenover staat dat de
kosten van de uitvoering van de siteholdertaken van de
Stelling van Amsterdam niet waren inbegrepen in het
eerder begrepen bedrag van ca € 1 miljoen per jaar.
Per saldo gaat dit managementplan er van uit
dat de komende jaren voor de uitvoering van de
siteholdertaken zoals deze zijn genoemd in Hoofdstuk 4
van dit managementplan, een bedrag benodigd is van
ca € 1 miljoen per jaar. De vier waterlinieprovincies die
verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de
siteholdertaken, zullen dit bedrag gezamenlijk dragen. De
provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland ieder
30% van de kosten, de provincie Noord-Brabant 10%.

8.2

Capaciteit siteholder

De personele capaciteit, circa 5 FTE, die beschikbaar zal
zijn voor de uitvoering van de siteholderstaken wordt
gefinancierd uit het beschikbare budget. Deze uitvoering
vindt plaats door een kleine kern van medewerkers die
werken onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van
het door de provincies op te richten Gemeenschappelijk
Orgaan op basis van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Deze medewerkers worden door de provincies
en andere betrokken organisaties gedetacheerd
naar het programmabureau. Daarmee is dit nieuwe
programmabureau een voortzetting van het huidige
programmabureau dat ambtelijk wordt aangestuurd door
het opdrachtgeversoverleg (met opdrachtgevers van de
vier provincies op concernniveau) en bestuurlijk door de
Liniecommissie.
Het huidige programmabureau bestaat anno 2017 uit:
•
de programmamanager Nieuwe Hollandse
Waterlinie
•
vier vertegenwoordigers uit de vier provincies
•
de projectleider communicatie
•
de projectleider UNESCO
•
de programmasecretaris
•
de programma-medewerker/ondersteuner(s))
Verder behoort gedurende de looptijd van het
managementplan de komende jaren tot de capaciteit van
de siteholder:
»»
De inzet van het Kwaliteitsteam van de Linie
en de secretaris van dit team;
»»
De inzet van menskracht voor coördinatie
en begeleiding van (vrijwilligers van) het
Kenniscentrum Waterlinies.
De inzet van medewerkers van de Stichting Liniebreed
Ondernemen (SLO), welke stichting in opdracht van
Stelling en Linie de publiekscommunicatie en marketing
verzorgt, behoort niet tot de verantwoordelijkheid van
de siteholder; de opdrachtverlening aan de stichting voor
de publiekscommunicatie uiteraard wel. Voor andere
werkzaamheden die niet met ‘eigen’ medewerkers
worden uitgevoerd, kunnen eveneens opdrachten aan
derden worden verstrekt. Ook deze opdrachten komen
net als de opdracht aan SLO ten laste van eerdergenoemd
budget.
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Naam respondent
Ton Belderok

Organisatie
Gemeente Aalsmeer

Luc Berris

Natuurmonumenten

Eric ten Brummelhuis

Provincie Noord-Holland

Caroline Bugter
Mireille Dosker

Provincie Utrecht
Landschap Noord-Holland

Vera Driessen

Gemeente De Ronde Venen

Lidia Ferrari
Nanette van Goor

Gemeente Haarlemmermeer
Provincie Noord-Holland

Saskia de Jonge
Hans Kentie

Staatsbosbeheer
Provincie Utrecht

Dré van Marrewijk
Carine Nieman
Martin Overbeek

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht

Jan Roelse
AlexRohof

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Recreatie Midden Nederland

Lodewijk van Roij
Arthur Schaafsma
Pieter Scholten
Peter Schut

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Landschap Noord-Holland
Gemeente De Ronde Venen
Militair Erfgoed Groot Amsterdam (MEGA)

Marcel van Uitert
Paul Veldhuis

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Provincie Noord-Holland

Bert Verhoef

Stichting Menno van Coehorn

Christiaan van Zanten
Mariëtte ZivkovicLaurenta

Gemeente Muiden
Regio Gooi- en Vechtstreek
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