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Investeren in zichtbaar en toegankelijk erfgoed
Voor 2019 zal de provincie Zu id-Holland opnieuw investeren in het beleefbaar en
toegankelijk maken van het erfgoed binnen zogenoemde erfgoedlijnen. Ruim 3,2
miljoen euro wordt beschikbaar gesteld. De projecten waarvoor su bsidie kan worden
aangevraagd zijn opgenomen in het 'Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019'.
Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt
kansen voor (lokale) ondernemers. De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan
toekomstige generaties.

Bij het bekend, zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed richt de provincie zich op
groepen monumenten die aan een geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of een
trekvaart) en een verhaal vertellen. Dit zijn zeven erfgoedlijnen: Atlantikwall, Goeree
Overflakkee, Landgoederenzone, Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten,
Waterdriehoek. Het realiseren van erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Samen met
zo’n 280 externe partners werkt de provincie aan het beleefbaar maken van erfgoedlijnen via
de erfgoedtafels.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
259 6 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
9 0, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Noot voor de
redactie
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met mw. N. Harder van
de afdeling
Communicatie, telefoon
070 - 441 64 16
06- 183 09 505

Maatregelenpakket
Het provinciebestuur vindt het belangrijk dat de erfgoedtafels zo scherp mogelijk formuleren
wat hun ambitie is. De erfgoedtafels hebben bepaald wat het streefbeeld is voor hun
erfgoedlijn. Voor de realisatie van het gezamenlijke streefbeeld stellen de erfgoedtafels jaarlijks
een lijst op met geprioriteerde projecten. Deze lijst is als advies aan het provinciebestuur
aangeboden. Op 9 oktober 2018 is besloten voor welke projecten subsidie kan worden
aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland.
Subsidies kunnen ingediend worden van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 .

