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Context en Terms of Reference

Het werelderfgoed Stelling van Amsterdam
Ingeschreven in 1996, nr. 759, Provincies Noord-Holland (NH), Utrecht (UT)
Korte beschrijving1
De Stelling van Amsterdam is een 135 km lange verdedigingsring rondom Amsterdam,
gebouwd tussen 1883 en 1920. Het is het enige voorbeeld van een verdedigingswerk dat
is gebaseerd op het principe van waterbeheer. Sinds de 16e eeuw hebben de
Nederlanders hun kennis van waterbouw ingezet voor defensiedoeleinden. Het midden
van het land werd beschermd door een netwerk van 45 bewapende forten, in combinatie
met het tijdelijk onder water zetten van de polders en een ingewikkeld systeem van
kanalen en sluizen.
Onderbouwing van de inschrijving (oude format):
Het Comité heeft besloten om het genomineerde erfgoed in te schrijven op basis van
culturele criteria (ii), (iv) en (v), overwegende dat de site Outstanding Universal Value
(OUV) bezit aangezien het een uniek voorbeeld betreft van een uitgebreid, geïntegreerd
verdedigingswerk uit de moderne tijd, dat intact en goed geconserveerd is gebleven
sinds de bouw ervan aan het einde van de 19e eeuw. Ook is het erfgoed bijzonder
vanwege de unieke manier waarop het Nederlandse waterbouwkundige vernuft is
ingezet voor de verdediging van de hoofdstad.

De missie
De Nederlandse Staat heeft ICOMOS gevraagd een adviesmissie uit te voeren. Dit is gedaan
door ICOMOS-adviseur prof. Michel Cotte van maandag 21 t/m woensdag 23 september 2015
(zie bijlage A: Mission Programme). Dr. Gail Higginbottom was aanwezig als waarnemer.
De missie werd georganiseerd en begeleid door de heer Dré van Marrewijk van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De
missie heeft een aantal referentiesites van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SvA) en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) bezocht (bijlage A). Het programma bood ook ruimte
voor een aantal korte thematische workshops met wetenschappers, ambtenaren en
regionale/lokale bestuurders (zie bijlage B: List of persons met by the mission). Tijdens de
afsluitende bijeenkomst zijn de vier hoofdpunten van de oorspronkelijke ‘Terms of Reference’
(ToR) voor de missie uitvoerig besproken.
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Terms of Reference
De doelstelling van de missie was het onderzoeken van:
1. de logica van de mogelijke uitbreiding van het bestaande werelderfgoed, dat daardoor
substantieel groter zou worden;
2. de context van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, inclusief
aspecten van behoud en beheer met betrekking tot stedelijke ontwikkeling;
3. mogelijke kleine aanpassingen van de begrenzing van het werelderfgoed Stelling van
Amsterdam, en de samenhang hiervan met de nominatie van de uitbreiding;
4. de gevolgen van bovenstaande punten voor de begrenzing van het werelderfgoed en de
uitbreiding, inclusief de mogelijkheid en de noodzaak om een bufferzone te creëren.
Deze oorspronkelijke Terms of Reference zijn tijdens de missie (PowerPoint-presentatie tijdens
de opening) aangevuld met twee herformuleringen, welke het belang van de belangrijkste
betrokkenen weerspiegelde:
5. Hoe de begrenzing van het nieuwe werelderfgoed, inclusief buffer, te bepalen?
(gedeeltelijke herformulering van ToR 4)
6. Hoe de gewenste aanpassingen van de begrenzing van de SvA te realiseren?
(herformulering van ToR 3)

Andere documenten waar de missie gebruik van heeft gemaakt: Periodieke Rapportages 2006
en 2013, Report on International Expert Meeting (2015) en Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie
(2009).

Figuur 1: Fort van de SvA in de Beemster: militaire bouwkunst uit begin 20e eeuw op basis van
gewapend beton en een laag lineair profiel
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Aanpak
In dit rapport wordt ingegaan op de afgesproken Terms of Reference (ToR), maar ook op
mogelijk overlappende en nieuwe punten die uit de bezoeken en gesprekken naar voren zijn
gekomen. In sommige gevallen heeft de visie van de missie geleid tot herziening van de ToR,
waarbij een aantal zaken zijn losgekoppeld van de ToR (in verschillende subthema’s); in andere
gevallen heeft de missie bepaalde belangrijke concepten die niet in de ToR stonden vermeld of
toegelicht, zoals cultuurlandschap, waterhuishouding e.d., toegevoegd of benadrukt.
Vanwege de verscheidenheid aan lokale situaties, en gezien het vele werk dat reeds was
verricht om deze situaties te analyseren, was de missie niet steeds in staat om vragen domweg
met ja of nee te beantwoorden en een eenduidige richting aan te geven, maar moest soms meer
genuanceerd advies worden gegeven. De maatschappelijke realiteit van het reeds ingeschreven
werelderfgoed en de krachtige dynamiek van de afgelopen jaren en in de toekomst moeten in
aanmerking worden genomen om tot realistisch, efficiënt en geloofwaardig beheer te komen.
Het belangrijkste doel van de missie was enerzijds om een duidelijk beeld te krijgen van
eventuele problemen en anderzijds om denkwijzen of ideeën naar voren te brengen die zouden
kunnen leiden tot een duurzaam behoud van het werelderfgoed, waarbij bezoekers en bewoners
goed inzicht krijgen in de uitzonderlijke universele waarde (OUV) ervan.
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Mogelijke uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, ToR 1

ToR 1: De logica van de mogelijke uitbreiding van het bestaande werelderfgoed, dat daardoor
substantieel groter zou worden.
Nederland wil de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in 2019 nomineren voor de Werelderfgoedlijst. De NHW staat al sinds 2011 op de Voorlopige Lijst van Nederland en zal worden
voorgedragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (SvA), die sinds 1996 op de
Werelderfgoedlijst staat.
De uitbreiding met de NHW betreft een gebied van 85 km lang en 5-10 km breed, dat loopt van
het zuidoostelijke deel van de Stelling van Amsterdam en de vroegere Zuiderzee tot aan de Lek
en de Merwede/Waal (noordelijke takken van de Rijndelta). Het vormt een aanvullende
verdedigingslinie van noord naar zuid langs de westrand van Holland, dat over het algemeen
onder zee- en rivierniveau ligt. Het reeds ingeschreven werelderfgoed SvA is 135 km lang en is
in breedte vergelijkbaar met de NHW.
De twee verdedigingslinies hebben vergelijkbare en complementaire materiële en immateriële
attributen, maar vertonen tegelijkertijd ook belangrijke verschillen. Beide waren oorspronkelijk
bedoeld als verdediging van de laaggelegen delen van Nederland (Holland), als ‘vestingwerk’
om het dichtstbevolkte deel en het economische hart van het land te beschermen. Vanwege de
specifieke kenmerken van deze laaggelegen poldergebieden wisten de bekwame Nederlandse
waterbouwkundigen een militaire verdedigingslinie aan te leggen, waarbij gebieden doelbewust
onder water konden worden gezet om een eventuele vijandelijke invasie te stoppen. Deze vorm
van militaire verdediging is zo oud als het land zelf. Het samenstel van natuurlijke en
kunstmatige waterwegen, plassen en polders kon worden gebruikt voor een grootschalige,
snelle inundatie van bepaalde gebieden om een veiligheidszone te creëren, aangevuld met een
reeks versterkte forten en bunkers langs de belangrijkste dijken.
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De NHW werd ontworpen en gebouwd na de Napoleontische oorlogen, in een periode dat de
Nederlanden hun onafhankelijkheid herkregen. De bouw duurde van 1815 tot aan de Tweede
Wereldoorlog, met een eerste bouwperiode van 1815 tot rond 1870, gevolgd door een periode
parallel met de bouw van de SvA (1883-1920). Voor de NHW was dat een periode waarin hier
en daar verbeteringen werden aangebracht en een aantal nieuwe elementen werden
toegevoegd (bijv. een reeks betonnen schuilplaatsen, aanpassing van oude forten aan het
nieuwe geschut, uitbreiding van inundatiegebieden enz.). De ‘Nieuwe’ Hollandse Waterlinie heet
zo omdat het gaat om een volledige omvorming en herontwerp van de oude verdedigingslinie uit
de klassieke periode (17e-18e eeuw). De belangrijkste overgebleven attributen van de NHW zijn
dan ook ouder dan de SvA en komen voort uit de oude opvattingen over fortenbouw uit de tijd
van Vauban. Er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van traditionele materialen voor metselwerk,
zoals bakstenen en hout, ronde torens, enz.
Het idee voor de SvA als een groot, doorlopend geheel ontstond naar aanleiding van de
Europese crises in de jaren 1860-1870 (Europese oorlogen in verband met de eenwording van
Duitsland en Italië, Frans-Duitse oorlog van 1870). Het is bedoeld als afronding en versterking
van de NHW door een nieuwe veiligheidszone aan te leggen rond de Nederlandse hoofdstad,
als een tweede ‘vesting’ (Amsterdam) binnen de reeds bestaande (Holland).

Figuur 2: Overzichtskaart van het wereld-erfgoed
na uitbreiding zoals voorgesteld door Nederland
(september 2015)
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De SvA en NHW samen tonen het geheel van het verdedigingssysteem, dat in dezelfde
historische periode van begin 19e tot midden 20e eeuw is gebouwd. De bouwtechnieken zijn niet
hetzelfde en laten duidelijk de overgang zien tussen de late periode van klassiek militair
ontwerp, met hoofdzakelijk baksteenmetselwerk, en de nieuwe bouwstijl op basis van beton en
gewapend beton met lage en deels ondergrondse constructies. De latere toevoeging van tal van
schuilplaatsen is ook een bewijs van de nieuwe manier van materiaalgebruik in het
verdedigingssysteem. Dit zou een belangrijke invloed hebben op het militaire ontwerp van
verdedigingslinies in de 20e eeuw: de Ligne Maginot (Frankrijk, jaren 1830), de Atlantikwall
(Duitsland, Europa, jaren 1940).
Het voorgedragen geheel zal een seriële nominatie zijn, waarvan de onderdelen vrijwel
aaneengesloten doorlopen vanaf Droogmakerij de Beemster in het noorden (al sinds 1999 op de
Werelderfgoedlijst, nr. 899) tot aan de Rijndelta in het zuiden.

Beoordeling ICOMOS van ToR 1: algemeen
Uitbreidingen van ingeschreven werelderfgoederen met een vergelijkbaar of groter
oppervlak dan de oorspronkelijke nominatie (in dit geval is het oppervlak van de
voorgestelde uitbreiding ongeveer 65-70% van de SvA) zijn niet uitzonderlijk. Enkele
voorbeelden zijn:
o De Rammelsbergmijnen, het historische centrum van Goslar en de Oberharzer wasserwirtschaft (Duitsland, nr. 623ter). De oorspronkelijke nominatie betrof alleen de ertsmijn
Rammelsberg en de stad Goslar (1990). Met de uitbreiding werd het werelderfgoed
uitgebreid tot het gehele mijn- en waterkrachtsysteem in de Harz (2010). De
oorspronkelijke inschrijving betrof ongeveer 363 ha en de uitbreiding meer dan 1000 ha,
terwijl de uitbreiding van de bufferzone ook zeer significant was. Dit werd zowel door
ICOMOS als door de Commissie voor het Werelderfgoed volledig geaccepteerd en kan
als referentie worden beschouwd.
o Het Loiredal tussen Sully-sur-Loire en Chalonnes (Frankrijk, nr. 933) werd in 2000
ingeschreven. Het uitgestrekte cultuurlandschap van dit lange rivierdal omvat een site
die reeds (sinds 1981) op de Werelderfgoedlijst stond: het kasteel van Chambord. Dit
leidde tot een geheel nieuwe nominatie met wijziging van de criteria en de typologie
(van monument en site naar cultuurlandschap).
Uitbreidingen van nominaties met nieuwe soorten bouwwerken en nieuw bewijs:
o Levoča, Spišský Hrad en gerelateerde culturele monumenten (Slowakije). Het
oorspronkelijke, in 1993 ingeschreven werelderfgoed werd in 2009 uitgebreid met de
stad Levoča, met belangrijke nieuwe materiële en immateriële attributen op de schaal
van een hele stad.

-

6

-

Figuur 3: Forten van de NHW illustreren het militaire bouwparadigma van de 19e eeuw, met
baksteenmetselwerk, ronde lijnen en een relatief hoge constructie (dit fort werd begin 20e eeuw
verlaagd; oorspronkelijk was het een niveau hoger).

In andere contexten heeft ICOMOS het Werelderfgoedcomité reeds een aantal grote
uitbreidingen in termen van oppervlak en/of kenmerken en kwaliteiten aanbevolen. Dit is volledig
conform het hoofdstuk ‘Significant modifications to the boundaries’ in de Operational Guidelines
(2015, par. 165-167).
Een ICOMOS-beoordeling kan echter sterk de nadruk leggen op de samenhang tussen het
werelderfgoed en de uitbreiding, in de zin van geografische continuïteit of nabijheid en in de zin
van complementaire attributen en betekenissen. Iedere voorgestelde uitbreiding moet concreet,
zichtbaar en duidelijk bijdragen aan de OUV van het reeds ingeschreven werelderfgoed.

Beoordeling ICOMOS van ToR 1: de SvA uitgebreid met de NHW
Op basis van de uitgevoerde voorlopige beoordeling van de integriteit en authenticiteit lijkt de
NHW, als voorgestelde uitbreiding van de SvA, te voldoen aan alle in de vorige paragraaf
genoemde algemene eisen. De huidige missie heeft slechts een beperkt aantal symbolische
voorbeelden oppervlakkig onderzocht; de staat van instandhouding, de authenticiteit en de
integriteit van de bezochte onderdelen lijken echter in orde.
De bijdrage van de NHW ligt volledig in het verlengde van het reeds ingeschreven
werelderfgoed SvA. Het is een historische en militaire uitbreiding van het oorspronkelijke
Nederlandse verdedigingssysteem.
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ICOMOS is van mening dat de naam van het geheel zou kunnen worden heroverwogen, met
name omdat de associatie van de naam van de uitbreiding (Nieuwe Hollandse Waterlinie) met
de naam van het reeds ingeschreven werelderfgoed (Stelling van Amsterdam) ten onrechte de
indruk zou kunnen wekken dat de uitbreiding, de NHW, van latere datum is dan de SvA. Het
omgekeerde is echter waar, hoewel NHW de oorspronkelijke historische naam is uit de tijd dat
hij werd gebouwd! Als de voorgestelde uitbreiding wordt goedgekeurd, zou men de naam van
het gehele werelderfgoed kunnen heroverwegen.
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Aspecten van behoud en beheer met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, ToR 2

ToR 2: De context van de uitbreiding Nieuwe Hollandse Waterlinie en het bestaande
werelderfgoed Stelling van Amsterdam, inclusief aspecten van behoud en beheer met
betrekking tot stedelijke ontwikkeling
Beschermende wet- en regelgeving zijn regelmatig bijgewerkt en kennelijk aanzienlijk
aangescherpt. Voor het ingeschreven werelderfgoed SvA is de situatie goed in kaart gebracht
ten aanzien van de significante stedelijke ontwikkeling en economische groei. Al bijna 20 jaar,
sinds de inschrijving van de SvA, vertoont de regio Amsterdam en omgeving een belangrijke
stedelijke groei en economische ontwikkeling, soms binnen het werelderfgoed zelf. De
algemene beschermingsmaatregelen van het rijk zullen ook worden toegepast op de uitbreiding,
en de afstemming tussen provinciale en gemeentelijke regels zal verlopen volgens het BARRO
(2011).
Algemene context voor bescherming – overzicht
Er is een omvangrijk geheel aan wettelijke beschermingsmaatregelen. Sommige zijn algemeen
van aard en hebben betrekking op zowel de SvA als de NHW, en zijn uitgevaardigd door
uiteenlopende overheden. Sommige hebben specifiek betrekking op de monumenten en het
landschap van de SvA. De regio [Provincie Noord-] Holland heeft op het gebied van ruimtelijke
ordening sinds eind jaren 1990 steeds meer specifieke regelgeving ingevoerd en aangescherpt.
De situatie van de NHW is vergelijkbaar, maar deze valt daarnaast ook nog eens onder drie
verschillende provincies. Evenals voor de SvA gelden er voor de NHW nu steeds meer
beschermingsregels om na het nominatieproces het maximale niveau van nationale
bescherming te bereiken. Er moet ook rekening worden gehouden met andere regelgeving, bijv.
natuurwetgeving.
De van kracht zijnde wettelijke bescherming is als volgt:
oude militaire zone waar bouwen verboden was; dit was een zone met een straal van 1
km rond de batterijen, zowel voor SvA als NHW, waar niets mocht worden gebouwd;
deze is bepalend geweest voor het grondgebied van veel dorpen en steden en ligt
tegenwoordig zowel binnen het werelderfgoed als binnen de bufferzone; deze wordt in
veel gemeentelijke bestemmingsplannen gerespecteerd als gebied waar bouwen
verboden is;
objectbescherming van erfgoed op basis van nationale, provinciale en gemeentelijke
regelgeving en planningsvoorschriften: rijksmonumenten (forten), provinciale
monumenten (forten en andere objecten), beschermde stads- en dorpsgezichten, enz.;
2004: Stelling van Amsterdam (SvA) aangewezen als een van de twintig ‘nationale
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landschappen’ in Nederland;
2005-2007: speciaal programma voor de SvA als werelderfgoed met betrekking tot de
implementatie van grenzen met gerelateerde regels en voorschriften opgenomen in het
provinciaal ruimtelijk beleid;
2011: SvA als werelderfgoed opgenomen in het nationaal ruimtelijk beleid als ‘nationale
beleidsprioriteit’;
2011: BARRO (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) stelt regels voor de
implementatie van verdere ruimtelijke beschermingsmaatregelen, onder meer voor de
SvA en de NHW;
2015: het managementplan zal een opzet voor de implementatie van het BARRO
omvatten;
2017: de nieuwe Omgevingswet zal nadere regels en voorschriften voor werelderfgoedsites omvatten.
Gekeken is ook naar de geografische ligging van de erfgoederen in relatie tot hun sociale,
economische en natuurlijke omgeving. Er is sprake van positieve langtermijneffecten op de
bescherming, regelgeving en het beheer van de erfgoederen, met name:
polder- en waterbeheer door de diverse waterschappen (een van de oudste Nederlandse
instituties) en de recente ontwikkeling om uiterwaarden te gebruiken als nieuwe
inundatiegebieden in verband met de klimaatverandering (Rijndelta);
het belang (aantal en oppervlak) van natuurreservaten als wetlands in Holland;
SvA als groene gordel rond Amsterdam die wordt gebruikt als recreatiegebied.
Deze sociaal-economische algemene trends kunnen op de lange termijn ook negatieve effecten
hebben op de bescherming, regelgeving en het beheer van de erfgoederen, met name
vanwege:
de forse, voortdurende stedelijke ontwikkeling van Amsterdam als grote Europese stad
en van de randgemeenten dichtbij de SvA (Heemskerk, Beverwijk, Velsen-Zuid,
Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, enz.); in beperktere mate de stedelijke ontwikkeling van
de stad Utrecht voor de NHW;
de gelijktijdige behoefte aan infrastructuur voor vervoer over land en de bijbehorende
voorzieningen (parkeerterreinen, treinstations e.d.);
luchthaven Schiphol heeft nationale economische prioriteit maar bepaalt ook de hoogte
van bouwwerken met het oog op de veiligheid;
het belang van de huidige vervoer over kanalen in de SvA (Noordzeekanaal) en de NHW
(Merwedekanaal).

Bouwwerken en civieltechnische werken die de SvA beïnvloeden of bedreigen
Sinds een jaar of twintig leidt de stedelijke en economische ontwikkeling van de regio
Amsterdam tot een toename van de bedreigingen met een aanzienlijk effect op de integriteit
van het landschap. Van de bezochte plaatsen die daarmee te maken hebben (voor en na
inschrijving) zijn de belangrijkste:
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Vóór inschrijving (1996): noordoosten van de SvA, omgeving Fort bij Veldhuis en Fort aan de
St-Aagtendijk, binnen het huidige werelderfgoed: de bouw van een aantal gebouwen die
zeer duidelijk in het landschap aanwezig zijn; hiervoor was vóór de inschrijving van het
werelderfgoed reeds vergunning verleend; binnen het gehele erfgoed lijkt dit een vrij
uitzonderlijke situatie; in dit deel van het werelderfgoed staat ook één moderne windturbine.
Na inschrijving (vanaf 1996): aanleg van de snelweg A9 binnen het werelderfgoed (noordoosten van SvA); thans ook enkele andere projecten met gevolgen voor het werelderfgoed
(noordoosten van SvA, tussen Fort bij Krommeniedijk en Fort bij Veldhuis): nieuwe
verbinding tussen A8 en A9 en nieuw opstelterrein voor treinen langs de spoorlijn; Nederland
heeft een beoordeling van de visuele effecten van deze twee projecten laten uitvoeren en
ingediend bij het World Heritage Center, waarna ICOMOS in november 2015 een technische
beoordeling heeft ingediend).

Figuur 4: De diverse onderzochte oplossingen voor de nieuwe A9verbinding en het opstelterrein langs bestaande spoorlijn

In het gebied rond Schiphol is sprake van een reeks bouwwerken en transformaties in
verband met de ontwikkeling van de luchthaven, de bijbehorende voorzieningen en de
nabijgelegen plaatsen Hoofddorp en Schiphol-Rijk. Deze liggen soms binnen het
werelderfgoed zelf en zeer dichtbij het kernattribuut van de Geniedijk en het bijbehorende
kanaal. De ontwikkeling van de luchthaven lijkt volledig los te staan van de cultuurwaarde
van de omgeving. De omgeving biedt simpelweg ruimte voor uitbreiding, met alleen sociaaleconomische beperkingen en functionele kansen.
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Figuur 5: Werk in uitvoering binnen het werelderfgoed SvA in de buurt van
Schiphol Airport met een zeer zichtbaar effect op het landschap
Civieltechnische werken die de NHW beïnvloeden of bedreigen
De herinrichting van de toegang tot het Merwedekanaal en het nieuwe sluizencomplex bij
de kruising met de Lek; er wordt een uitgebreide beoordeling van de visuele effecten
uitgevoerd om de beste oplossing te vinden voor de noodzakelijke verbetering van deze
binnenvaartverbinding tussen Rotterdam en Amsterdam.

Algemeen beleid voor behoud en beheer
Deze paragraaf kan worden gezien als contextualisering voor de beschouwing van ToR 2.
Alleen de belangrijkste trends worden aangestipt.
De 45 forten vertonen een verscheidenheid aan beheerssituaties sinds het wegvallen van hun
militaire functie. Ze zijn verkocht aan particuliere eigenaars of soms overgedragen aan lokale
civiele autoriteiten (gemeenten, provincies, NGO’s). Eerst was het idee om defensie de kans te
geven om zich van het verouderde verdedigingssysteem te ontdoen. Later werd het mogelijk om
de forten voor allerlei doeleinden te gaan gebruiken en creatieve projecten langs de SvA te
realiseren, aansluitend bij de steeds belangrijkere rol van de SvA als recreatiegebied en groene
gordel rond Amsterdam. Begin jaren 2000 ontstond er uit het beheersbeleid voor de forten een
weloverwogen beleid voor erfgoedbeheer, met samenwerking tussen particuliere eigenaars en
erfgoedinstellingen. Dit is nog steeds van kracht en berust op twee pijlers:
het opknappen van de forten, soms op grote schaal, is toegestaan voor zowel particuliere
als publieke eigenaars, maar alleen onder toezicht van Monumentenzorg; het doel is om bij
de restauratie en aanpassing van de forten en hun herbestemming een hoge mate van
integriteit en authenticiteit te behouden;
forten en gerelateerde sites moeten ‘levende plekken’ zijn; zowel publieke als private
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projecten worden gestimuleerd om bezoekers een breed scala aan voorzieningen te bieden,
zoals puur erfgoedbehoud, musea en bezoekerscentra, centra voor kunst of cultuur, hotels
en restaurants, spa’s, enz.

Figuur 6: Fort aan de Nekkerweg, tegenwoordig door een
particuliere eigenaar omgevormd tot een hotel en spa, met
ingrijpende verbouwingen binnenin het fort
De missie heeft niet geleid tot een volledige beoordeling van het beleid in termen van met name
integriteit en authenticiteit (de missie heeft slechts een beperkt aantal forten bezocht). De
bezoeken hebben wel een idee gegeven van het algemene instandhoudingsbeleid, dat is gericht
op het behoud van de visuele authenticiteit van de forten, alsook van de sociaal-economische
trend om forten, dijken en kanalen te ontwikkelen en bezoekers en inwoners een groot geheel
van ‘levende plekken’ te bieden.
Er zijn renovatiewerkzaamheden verricht met veel particulier geld en een beperkt bedrag aan
subsidie (van de overheid). Zo is Fort aan de Nekkerweg door de particuliere eigenaar onlangs
volledig gerestaureerd en heringericht tot een toeristisch complex met een hotel, restaurant en
grote spa (voor een bedrag van naar schatting circa € 10 miljoen). Het uiterlijk van het fort is
heel goed bewaard, maar de binnenruimte is ingrijpend verbouwd en heringericht, met een
aantal binnen- en buitenzwembaden en een nieuwe kelderverdieping voor ondersteunende
diensten en voorraden. De renovatie van het fort is positief geweest voor de economische
activiteit in het gebied, waaronder nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie, nieuwe
werkgelegenheid en nieuwe bronnen van inkomsten.
Toch hebben op dit moment nog niet alle forten een nieuwe bestemming gekregen en liggen er
nog tal van onbeantwoorde vragen over zaken als eigendom, keuze van activiteiten, vorming
van een competent managementteam en geld voor restauratie.
Het landschapsbeheer voor de SvA en de NHW is afhankelijk van een aantal algemene en
lokale omstandigheden met betrekking tot zowel de natuurlijke als de culturele dimensie van
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polders. Gewezen kan worden op het constante, blijvende belang van het waterbeheersysteem
als fundamenteel en gemeenschappelijk kenmerk van alle locaties van de SvA en de NHW. De
inundatiegebieden, dijken, sluizen en kanalen vormen samen de reeks van waterbouwkundige
attributen die rechtstreeks samenhangen met de OUV.

Figuur 7: Volledige restauratie van een van de drie sluizen van Fort Everdingen
(NHW); het waterbouwkundige doel is om het voormalige militaire
inundatiegebied te gebruiken als nieuw bergingsgebied bij eventuele
overstromingen van de Lek; de restauratie wordt uitgevoerd met veel aandacht
voor de authenticiteit (ontwerp, materiaal, uiterlijk en functie).

Beoordeling ICOMOS van ToR 2: implementatie van de regelgeving binnen de context
Al sinds de inschrijving (1996) is de SvA een plek waar twee tegengestelde krachten
voortdurend met elkaar botsen: instandhouding van cultureel erfgoed en cultuurlandschap
versus stedelijke en economische ontwikkeling. In het nominatiedossier werd het behoud van de
site reeds gepresenteerd als een uitzonderlijk goed voorbeeld van de nabijheid van een van de
belangrijkste steden van Europa. Dit zorgt voor een krachtenveld dat constant meespeelt bij het
beoordelen van de implementatie van de regelgeving en het instandhoudingsbeleid en bij het
verkrijgen van inzicht in de praktische resultaten van dat beleid, inclusief successen en
mislukkingen – nu, in de toekomst en in het verleden.
Een analyse van dit krachtenveld en van de denkwijzen van de belangrijkste stakeholders
(bedrijfsleven, gemeenten en provincies) is van belang om inzicht te krijgen in de situatie en om
zich een beeld te vormen van mogelijke verdere ontwikkelingen; aan de andere kant is iedere
lokale situatie anders en moeten er lokale belangengroepen worden gevormd en specifieke
debatten worden georganiseerd over elk afzonderlijk geval. Tegen die achtergrond moeten alle
belanghebbenden uitgebreide maatregelen met elkaar delen. Maatregelen kunnen ook een
bepaalde mate van flexibiliteit inhouden die door lokale overheden, eigenaars en aannemers
moet worden besproken, uitgewerkt en daadwerkelijk worden uitgevoerd.
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Bij elke concrete definitieve keuze voor een bepaald project binnen het werelderfgoed moet
worden gestreefd naar een minimaal effect op de attributen van de OUV, inclusief visuele
effecten (hoogte, omvang, kleur, kwaliteit van het ontwerp, enz.), en moet aan de geldende
regels worden voldaan. Bij de implementatie van de regels moet afstemming tussen de diverse
overheidsniveaus voorop staan. Bij ingrijpende projecten zou, voordat er een besluit wordt
genomen, standaard een cultuurhistorische effectrapportage (HIA) moeten worden uitgevoerd.
Mogelijkheden voor inspraak over projecten en kwaliteit van voorbereidende werkzaamheden
(architectuur, cultuurhistorische effectrapportage om te zorgen voor aansluiting bij de OUV, enz.)
moeten door de overheid voortdurend worden gestimuleerd en ondersteund. Dit
beheerssysteem vraagt om een specifieke werkgroep die de informatievoorziening aan
belanghebbenden en bijeenkomsten over specifieke projecten organiseert.
De vastgestelde attributen van de OUV en de beperkingen in verband met het behoud van
werelderfgoed moeten goed worden gecommuniceerd aan eigenaars en aannemers.
Aanbevolen wordt om in moderne projecten het belang van de betekenis van werelderfgoed en
de gebruiksmogelijkheden ervan te laten zien, zodat er meer aandacht komt voor de omgeving
en de waarde ervan. (Een voorbeeld: enkele jaren geleden vroeg de luchthaven van Ottawa een
kunstenaar om dwars door de hele aankomsthal en het trappenhuis een bas-reliëf te maken van
de loop van het Rideau Canal, nog voordat het kanaal werelderfgoed was).
De verdere instandhouding en duurzame ontwikkeling van de SvA en de NHW wordt sterk
ondersteund door een aantal sociaal-economische krachten:
-waterschappen en waterbergingsprojecten,
-toerisme en recreatie in ide buurt van een belangrijke stad (groene gordel rond Amsterdam),
-behoud van natuur en biodiversiteit in wetlands, enz.
De trend om forten een nieuwe recreatieve of toeristische bestemming te geven, vormt ook een
belangrijke economische impuls voor dorpen langs het hele werelderfgoed.
4

Hoe de gewenste aanpassingen van de begrenzing van de SvA realiseren? (ToR 3)

ToR 3: Het eventueel doorvoeren van enkele kleine aanpassingen van de begrenzing van het
werelderfgoed Stelling van Amsterdam, en het effect daarvan op de nominatie van de uitbreiding
Op dit moment (september 2015) heeft het Rijk samen met gemeenten en provincies een aantal
mogelijke ‘kleine aanpassingen’2 van de begrenzing van het werelderfgoed SvA onderzocht. Er
ligt een voorstel voor 17 kleine aanpassingen – of zelfs meer dan 20 als de subpunten 16a t/m
16e apart worden meegeteld. Volgens het voorstel zullen bepaalde plekken waar sprake is van
verlies van waarde worden geschrapt, waardoor het bestaande werelderfgoed hier en daar
kleiner zou worden, maar het is ook de bedoeling om bepaalde uitbreidingen van het
werelderfgoed voor te stellen, met name landschapsgebieden. Ook is er sprake van een aantal

2

In de zin van het Werelderfgoedverdrag, zie Operational Guidelines, 2015, Minor modifications, par. 163, 164 en
bijlage 11.
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correcties vanwege een zekere discrepantie tussen het goedgekeurde dossier en de officiële
inventarisatie.
Door deze kleine aanpassingen, die tegelijkertijd vergrotingen en verkleiningen omvatten,
verandert de huidige begrenzing van de SvA wellicht niet ingrijpend. ICOMOS zal echter op
basis van een volledig dossier voor ‘kleine aanpassingen’ bepalen of het in zijn totaliteit om een
‘kleine aanpassing’ gaat of niet, en hoe deze moet worden ingediend bij het
Werelderfgoedcomité.
Een kleine aanpassing mag geen afbreuk doen aan de basale parameters van de
oorspronkelijke definitie van het werelderfgoed, die uitgaat van de attributen waarin de OUV tot
uiting komt, zoals:
de materiële attributen, die staan voor de belangrijkste kenmerken en de geschiedenis van
de verdedigingslinie: dijken, kanalen, hydraulische installaties, forten, aan- en afvoerroutes,
enz.
de inundatiezone langs de hele verdedigingslinie als zodanig, d.w.z. het belangrijkste
oppervlak van het werelderfgoed met een aaneenschakeling van verdedigingselementen
(polders, waterbeheer, waterbouwkundige kennis, enz.).
De invloed van de voorgestelde ‘kleine wijzigingen’ van de SvA op de nominatie van de NHW is
vooral van methodologische aard. Om de begrenzing van de NHW af te bakenen, is de
stuurgroep uiteraard op dezelfde manier te werk gegaan, uitgaande van dezelfde regels voor de
inventarisatie van attributen en dezelfde analyse van waarden en landschap.

Casestudy SvA nabij Schiphol (Geniedijk)
De missie heeft geconstateerd dat de belangrijkste materiële attributen bij de Geniedijk als
afzonderlijke kenmerken nog in goede staat aanwezig zijn, nl. fort, kanaal en dijk met bomenrij,
maar dat de directe omgeving zeer sterk wordt aangetast door diverse projecten binnen de
begrenzing van het werelderfgoed. De zuidelijke kanaalzijde wordt aangetast door een
woningbouwproject en een groot agro-industrieel bedrijf (fig. 8); de noordelijke dijkzijde wordt
aangetast door de ontwikkeling van Schiphol Logistics Park en wordt sterk bedreigd door de
aanleg van een nieuwe landingsbaan, die direct invloed zou kunnen hebben op de attributen
(bomenrij zou een probleem kunnen vormen bij landen en/of opstijgen).
De stuurgroep stelt voor om de begrenzing van het werelderfgoed ingrijpend te verkleinen tot
een reststrook bestaande uit de dijk, het kanaal, de bomenrij en de onmiddellijke achterkant: een
groene strook van 150 m of 70 m aan de zuidkant en van 50 m aan de noordkant, inclusief een
dienstweg. Deze twee stroken zijn gevrijwaard gebleven van veranderingen omdat hier
rijkseigendommen behorende tot de voormalige militaire zone liggen voor het onderhoud van de
verdedigingslinie.
Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat het sinds de inschrijving onmogelijk is gebleken om de
visuele kwaliteit van het gehele werelderfgoed (15.000 ha / 135 km) te bewaren, vanwege
particulier grondbezit en vanwege de zeer gunstige omstandigheden voor verdere stedelijke
groei en economische ontwikkeling. Ondanks de ruimtelijkeordeningsregels is het niet gelukt om
de grote open landschappen overal intact te houden. Bij dit extreme voorbeeld van Schiphol
Airport (een van de 5 grootste luchthavens van Europa) valt de sterke economische en politieke
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rol en het strategische belang van deze grote luchthaven wel te begrijpen, maar dat geldt ook
voor de impact op de OUV, met name in landschappelijk opzicht. Aan de andere kant moet
worden erkend dat de attributen in het gebied rond Schiphol uitstekend in stand zijn gehouden.
De continuïteit van de SvA is zichtbaar gebleven. Dus hoewel het werelderfgoed hier
landschappelijk gezien sterk is aangetast (over 7-8 km), geldt toch dat de attributen van het
werelderfgoed SvA volledig worden gerespecteerd door een van de belangrijkste Nederlandse
centra van economische ontwikkeling.
In het voorstel voor ‘kleine aanpassingen’ (september 2015) is echter niet gekeken naar een
eventuele toevoeging van een bufferzone, zoals het Werelderfgoedcomité tegenwoordig
aanbeveelt. Dit is een uitvloeisel van het oorspronkelijke nominatiedossier (1995), dat dateert uit
de begintijd van bufferzones rond werelderfgoederen, toen bufferzones nog niet dringend
werden aanbevolen.

Figuur 8: Geniedijk nabij Schiphol Airport: duidelijk verlies van landschappelijke waarde maar
wel behoud van de materiële attributen van de SvA

5

Bepaling van de begrenzing van het nieuwe werelderfgoed met bufferzone, ToR 4

ToR 4: De gevolgen van bovenstaande punten voor de begrenzing van het werelderfgoed en de
uitbreiding, inclusief de mogelijkheid en de noodzaak om een bufferzone te creëren
In het reeds beschreven proces, waarbij wordt uitgegaan van ‘kleine aanpassingen’ van de SvA,
berust de begrenzing van de nu geplande toevoeging van de NHW op dezelfde concepten als
twintig jaar geleden bij de SvA. Bij de NDW gaat het om grote inundatiegebieden, die met name
worden bepaald door hun historische functie (militair gebruik en hydraulische voorzieningen). Dit
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sluit aan bij het beoordelingsrapport van ICOMOS uit 1995, waarin sprake is van een ‘militair
cultuurlandschap’:
De Stelling van Amsterdam, als ‘militair landschap’, speelt een essentiële rol in het
Nederlandse cultuurlandschap. Het militaire landschap en het agrarische en
verstedelijkte landschap gaan op een unieke manier in elkaar over. [...]
ln de zin van de categorieën erfgoederen zoals omschreven in artikel 1 van het
Werelderfgoedverdrag van 1972, is de Stelling van Amsterdam een groep gebouwen. De
Stelling kan ook worden beschouwd als een lineair cultuurlandschap zoals omschreven in
de Operational Guidelines (1995), par. 35-39.
Als bij de toevoeging van de NHW een vergelijkbare benadering zou worden gehanteerd, zou
dus een vergelijkbaar concept worden toegepast: een groot, doorlopend erfgoed dat een
verdedigingslinie (forten, dijken, kanalen e.d.) en voormalige militaire inundatiezones omvat.
Ten tijde van de inschrijving had de SvA geen bufferzone, maar zoals uit diverse ontwikkelingen
is gebleken, is er nu in sommige gebieden behoefte aan een meer formele bescherming van de
omgeving buiten de begrenzing van het werelderfgoed.
Deze benadering biedt de volgende voordelen:
relatief eenvoudig proces van ‘kleine aanpassingen’ voor de SvA;
toepassing van dezelfde definities en concepten op de begrenzing van de NHW als die
welke zijn gebruikt bij de oorspronkelijke nominatie van de SvA (1995);
afgezien van de ‘kleine aanpassingen’ voor de SvA zal het uiteindelijke dossier alleen
betrekking hebben op de toevoeging van de NWH, waarbij de definitie van de OUV wordt
verfijnd en uitgebreid en de criteria worden herijkt;
het uiteindelijke, uitgebreide werelderfgoed zal berusten op oude maar heldere
concepten, die voor beide onderdelen gelden en eenvoudig te begrijpen zijn;
eenvoudige uitbreiding van vastgelegde instandhoudingsconcepten en managementplan;
eenvoudige samenvoeging van beide managementstaven tot één groep, uitgaande van
de volledige overdraagbaarheid van de waardevolle ervaring van het SvA-team aan het
NHW-team.
Nederland heeft de werkzaamheden voor deze aanpak bijna afgerond. De projecten (kleine
aanpassingen SvA + toevoeging NHW) lijken samenhangend en relatief eenvoudig uit te voeren
(afbakening van begrenzing, regelgeving en beheer). De grote voordelen en de efficiency
hiervan moeten niet worden onderschat, maar er is nog sprake van een aantal knelpunten die
risico’s opleveren voor het toekomstige beheer (grote omvang, moeite om de
continuïteitswaarde van het werelderfgoed in het landschap te behouden, en – als het SvAmodel volledig wordt overgenomen – het ontbreken van een bufferzone).
De missie was van mening dat moet worden gekeken naar de inkadering in de omgeving
(buiten het militaire landschap), zowel voor het bestaande werelderfgoed als voor de
voorgestelde uitbreiding. Dit vereist een zorgvuldige en individuele analyse van de wijze
waarop het landschap bijdraagt aan het werelderfgoed. Daarbij moet worden nagegaan
of er plannen zijn voor hoge constructies (bijv. stedelijke of economische zone die niet
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direct zichtbaar zal zijn vanaf
windmolenparken enz.).

de SvA en NHW, agro-industriële bedrijven,

Na een dergelijke analyse kan vervolgens worden nagegaan hoe de omgeving
voldoende kan worden beschermd en waar bufferzones zouden kunnen komen.

6

Conclusie en aanbevelingen

ToR 1 is uitgebreid onderzocht, zowel in algemene zin als in de context van de SvA en de NHW,
maar er zijn geen wezenlijke bezwaren tegen de uitbreiding; alleen de naam van het geheel zou
aanpassing behoeven om verwarring te voorkomen.
Voor ToR 2 heeft de analyse van groepen belanghebbenden geleid tot inzicht in het socialeen
economische krachtenveld en tot de aanbeveling om de juiste maatregelen te treffen voor
informatieverstrekking, debat en besluitvorming, namelijk om het werelderfgoed en de
uitdrukking van de OUV te respecteren. Het is van belang om te streven naar zo veel mogelijk
draagvlak onder burgers en belanghebbenden. Verder worden ook specifieke maatregelen met
betrekking tot het bedrijfsleven aanbevolen, namelijk om het concept ‘OUV’ beter te
communiceren en managers te stimuleren om de link tussen verleden en heden te leggen en de
waarde van de plek te benadrukken in hun bedrijfscommunicatie; dat is van belang om de SvA
en de NHW ook in de toekomst in stand te houden.
Als praktisch gevolg van de sociaal-economische veranderingen zal het beheersbeleid voor het
werelderfgoed ongetwijfeld in lichte mate maar wel blijvend moeten worden aangepast en zal
regelmatig moeten worden nagegaan wat er gebeurt in de ‘echte landschappen’ van de SvA en
de NHW, zowel binnen het werelderfgoed als eromheen.
Als gevolg van de kwetsbare en veranderlijke situatie kan op sommige plaatsen een aanzienlijk
verlies van waarde worden geconstateerd, vooral met betrekking tot het cultuurlandschappelijke
aspect van het werelderfgoed.
Ten aanzien van ToR 3 blijkt na bestudering van de ‘kleine aanpassingen’ van de kernzone van
de SvA dat de technische staf zijn werk goed heeft gedaan, dit onder het voorbehoud van
goedkeuring van het definitieve dossier door ICOMOS en het Werelderfgoedcomité. Enerzijds is
het een efficiënte methode die vrijwel volledig door is geïmplementeerd (september 2015);
anderzijds roept deze wel belangrijke vragen en opmerkingen op over de werkelijke kwaliteit en
betekenis van sommige landschappen, het zichtbaar maken van de continuïteit, het ontbreken
van een bufferzone enz. Tot slot biedt een oorzaak-en-gevolg-benadering mogelijkheden voor
een volwaardige methodologische aanpak waarbij het oorspronkelijke concept van de nominatie
van 1996 opnieuw wordt toegepast op de toevoeging van de NHW.
Een specifiek aandachtspunt voor ICOMOS betreft de kwestie van bufferzones bij de SvA en de
NHW, gezien de recente aanbeveling van het Werelderfgoedcomite en het gebruik van
bufferzones bij verreweg de meeste nieuwe nominaties.
Er moet een inventarisatie worden gemaakt van de omgeving van het werelderfgoed en de
zichtlijnen.
ICOMOS is van mening dat, na een duidelijke afbakening van de omgeving van het bestaande
werelderfgoed en de voorgestelde uitbreiding, de mogelijkheid van bufferzones - in ieder geval
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voor de kwetsbare gedeelten van beide onderdelen - moet worden onderzocht.
Voorwaarde voor het voorstellen van een bufferzone voor de SvA (opnemen als aanvullende
‘kleine aanpassing’) en de NHW: instrumentarium en regelgeving moeten hetzelfde zijn; ten
aanzien van deze lastige opgave voor de SvA suggereert de missie om alle bestaande regels
voor de directe omgeving van het hele bestaande werelderfgoed in kaart te brengen en
onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een bufferzone door het samenvoegen van
bestaande beschermingsmaatregelen (lokale bescherming via gemeentelijke of provinciale
bestemmingsplannen is aanvaardbaar).
Als er noch voor de SvA noch voor de NHW een bufferzone wordt voorzien, moeten daarvoor
goede argumenten worden aangevoerd en moet ook duidelijk worden gemaakt hoe het
werelderfgoed dan wel zal worden beschermd tegen eventuele visuele effecten vanuit de
omgeving.

ICOMOS, december 2015
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Annex A: Mission Programme
Date:

21 - 23 September 2015

Venue:

Defence Line of Amsterdam and New Dutch

Waterline PROGRAMME

Monday 21 September 2015 (evening programme)
17.40

Meeting in the Central Hall of Schiphol airport/train station (red-white meeting point)

18.00 - 19.00

Travel by car from Schiphol to Fort Resort Beemster

19.30 - 20.15

Start evening programme; welcome and introduction to the location from Joke Geldhof (Deputy of
the Province of Noord-Holland)

20.15 - 22.00

Dinner with an introduction to the Defence Line of Amsterdam and New Dutch Waterline

Tuesday 22 September 2015 (day programme)
9.00 - 10.30 Morning programme; objectives and context of the mission and introduction into the spatial
developments and conservation challenges of the Defence Line of Amsterdam and New Dutch
Waterline
10.30 - 11.50

Excursion from Fort Resort Beemster to Fort Veldhuis (HIA locations)

11.50 - 14.00

Travel to Villa Westend for lunch, short introduction to developments at Fort benoorden
Spaarndam over lunch.

14.00 - 15.00

Excursion to Geniedijk en Schiphol area with a stop at Aalsmeerderweg for an introduction to the
development plans around Schiphol Airport

15.00 - 16.00

Bus journey to Fort Kijkuit

16.00 - 17.30

Discussion on the challenges of the Defence Line of Amsterdam

17.30 - 18.30

Travel to the Malie Hotel, Utrecht for the evening programme

Tuesday 22 September 2015 (evening programme)
18.30 - 20.00

Freshen up at the hotel and (19.30) going to dinner location

20.00-22.00

Dinner and a welcome from Mariëtte Pennarts (Deputy of the Province of Utrecht) and short
presentation from Josan Meijers (Deputy of the Province of Gelderland and chair of the Linie
Commission)

22.1 – 22.30

Back to the hotel

Wednesday 23 September 2015 (day programme)
8.45-9.00

Start programme with a short introduction to the day programme

9.00-10.00

Excursion to Fort Everdingen, tour of the fort with an explanation of the water management
system of the New Dutch Waterline in past and present
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10.00-11.45

Cross the Rhine by ferry to Fort Honswijk, tour of the fort and explanation of the ensemble,
building phases and overall workings of the military system

11.45-12.15

Travel to lunch location, Vechten

12.15-13.15

Lunch at Vroeg with a short presentation on the World Heritage Volunteers

13.15- 15.30

Walk to Fort Vechten and discussion on the key questions relating to the nomination of the New
Dutch Waterline as an extension of the DLA

15.30- 16.30

Short introduction to the Waterline Museum and end of the Upstream Assistance

Mission 16.30- 17.30

Travel to Schiphol airport/train station
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Annex B: Mission Participants
Date:

21 September - 23 September 2015

Venue:

Defence Line of Amsterdam and New Dutch Waterline

Monday 21 September 2015 (evening programme):
Michel Cotte (ICOMOS)
Dré van Marrewijk (national focal point for World Heritage/OCW),
Nanette van Goor (Defence Line of Amsterdam, province of Noord-Holland)
Joke (or Joanne) Geldhof (vice-governor of the Province of Noord-Holland, Defence Line of Amsterdam)
Caroline Bugter (New Dutch Waterline, province of Utrecht),
Loes van der Vegt (New Dutch Waterline)
Gail Higginbottom (Observer ICOMOS)
Tuesday 22 September 2015 (day programme)
Michel Cotte (ICOMOS)
Dré van Marrewijk (national focal point for World Heritage/OCW )
Lodewijk van Roij (cultural heritage office, State government/OCW)
Joost van den Boogert, only afternoon (cultural heritage office, State government/OCW)
Nanette van Goor (Defence Line of Amsterdam, province of Noord-Holland)
Caroline Bugter (New Dutch Waterline, province of Utrecht)
Loes van der Vegt (New Dutch Waterline)
Gail Higginbottom (Observer ICOMOS)
Tuesday 22 September 2015 (evening programme)
Michel Cotte (ICOMOS)
Dré van Marrewijk (national focal point for World Heritage/OCW)
Nanette van Goor (Defence Line of Amsterdam, province of Noord-Holland)
Caroline Bugter (New Dutch Waterline, province of Utrecht)
Mariette Pennarts (vice-governor of the Province of Utrecht)
Josan Meijers (vice-governor of the Province of Gelderland)
Jaap Ruiter (New Dutch Waterline, province of Gelderland)
Gail Higginbottom (Observer ICOMOS)
Wednesday 23 September 2015 (day programme)
Michel Cotte (ICOMOS)
Dré van Marrewijk (national focal point for World Heritage/OCW )
Joost van den Boogert, only afternoon (cultural heritage office, State government/OCW)
Nanette van Goor (Defence Line of Amsterdam, province of Noord-Holland)
Caroline Bugter (New Dutch Waterline, province of Utrecht)
Loes van der Vegt (New Dutch Waterline)
Alex Bishop (New Dutch Waterline)
Roland Blijdenstijn, only in the morning (New Dutch Waterline, province of Utrecht)
Menno Smit, only in the morning (New Dutch Waterline, municipality of Utrecht)
Sander Booms (municipality of Culemborg), only joined us at Fort Everdingen
Arie Bassa (Waterboard), only joined us at Fort Everdingen
Bas Krueger (Waterline-museum), only joined us at visiting the museum
Gail Higginbottom (Observer ICOMOS)
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Contact details of all the participants of the three days:
Michel Cotte: cotte.michel@orange.fr
Dré van Marrewijk: D.van.Marrewijk@cultureelerfgoed.nl
Joost van den Boogert: j.vandenboogert@minocw.nl
Lodewijk van Roij: L.Roij.van@cultureelerfgoed.nl
Nanette van Goor: goorn@noord-holland.nl
Caroline Bugter: Caroline.Bugter@provincie-utrecht.nl
Loes van der Vegt: loesvandervegt@land-id.nl
Alex Bishop: axbishop@gmail.com
Roland Blijdenstijn: Roland.Blijdenstijn@provincie-utrecht.nl
Menno Smit: menno.smit@utrecht.nl
Sander Booms: s.booms@culemborg.nl
Arie Bassa: a.bassa@wsrl.nl
Bas Krueger: bas.krueger@waterliniemuseum.nl
Joke (Joanne) Geldhof: geldhofj@noord-holland.nl
Mariette Pennarts: secretariaatpennarts@provincie-utrecht.nl
Josan Meijers: j.meijers@gelderland.nl
Jaap Ruiter: j.ruiter@gelderland.nl
Gail Higginbottom: gail.higginbottom@anu.edu.au
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