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Beste leden,
Op de tweede dinsdag van december komt Rob Zakee ons vertellen over:
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie: een Nationaal Landschap, een Nationaal Project, het grootste
Rijksmonument en op de Voorlopige Lijst voor UNESCO-werelderfgoed. Een verdedigingslinie
uit de 19e eeuw krijgt een tweede jeugd onder het motto "behoud door ontwikkeling".
Wat was die Linie nu eigenlijk, waarom en wanneer werd hij gebouwd, hoe ging dat in zijn werk?
Wat is de betekenis er nu nog van, wat betekent de status van Rijksmonument?
Hoe isbhet Nationale Project nu georganiseerd, welke instanties werken eraan, hoeveel geld
gaat er in om? Om een tipje van de sluier op te lichten: 5 ministeries, 5 provincies, 25
gemeenten en nog heel veel andere partijen werken direct of indirect aan de Waterlinie. Dat is
natuurlijk een nogal complexe organisatie....
En hoe zorg je ervoor dat het een maatschappelijk
draagvlak krijgt en behoudt? Eén van de speerpunten van
het project is het in de hoofden en harten krijgen van de
Waterlinie. Maar wat moet je daarvoor doen? Op de
website www.hollandsewaterlinie.nl is een aantal filmpjes
met verhalen van ooggetuigen te zien. Dat is één van de
middelen die worden ingezet om de naamsbekendheid van
de Waterlinie te vergroten, maar er gebeurt veel meer...
Rob Zakee is projectmanager bij het Nationale
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. In zijn
presentatie zal hij ingaan op de geschiedenis van de
Waterlinie, de manier waarop het Nationale Project is
georganiseerd, wat er voor resultaten zijn behaald en hoe
de toekomst van het project eruit ziet.
Fort Honswijk (dec 2003)
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Haal bij de lezing je eigen exemplaar van het Lustrumboekje op.
CONTRIBUTIE VOLDOEN
Wil eenieder die de contributie voor het verenigingsjaar 2010-2011 nog niet betaald heeft, dat alsnog doen,
naar de bekende girorekening 4331136.

