
Activiteitenverslag 2017 van de  

Stichting Werelderfgoed Nederland 

   

Kennisuitwisselingsbijeenkomst Curaçao, november 2017 

Maart 2018  



Activiteitenverslag Stichting Werelderfgoed Nederland 2017

Activiteitenverslag 2017 van de  

Stichting Werelderfgoed Nederland 

Het werk van de Stichting Werelderfgoed Nederland en haar partners heeft resultaat; het 
Nederlands werelderfgoed wordt steeds bekender. Hier heeft de campagne ‘Ons 
werelderfgoed wereldberoemd, binnenkort ook in Nederland’ zeker toe bijgedragen. Deze 
campagne is ook in 2017 weer ingezet en genereerde weer veel aandacht.  

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten die de Stichting in 2017 heeft 
ondernomen om de bewustwording van het werelderfgoed in Nederland te vergroten, de 
belangen van het werelderfgoed te behartigen en kennis te delen. 

Kennisverwerving : onderling, nationaal en internationaal 

Programmadoelen voor 2017: 

1. Betere samenwerking tussen de afzonderlijke Nederlandse Werelderfgoederen en, 
indien relevant, de buitenlandse werelderfgoederen;  

2. Het delen van kennis en kunde tussen de diverse Nederlandse (toekomstige) 
werelderfgoederen en buitenlandse werelderfgoederen. Capacity building is 
hierbij een belangrijk aspect;  

3. Meer inhoudelijke verdieping van een onderwerp op strategisch niveau;  
4. Meer financiële armslag door externe financiering. Meer bekendheid van het 

werelderfgoed in Nederland via het Werelderfgoed Podium. 

Kennisuitwisselingsbijeenkomsten 

In 2017 hebben we twee kennisuitwisselingsbijeenkomsten gehouden. De eerste 
bijeenkomst, op 8 februari, had als thema ‘Bedreigingen voor het Werelderfgoed’. Ten 
behoeve van deze bijeenkomst heeft elk werelderfgoed van te voren aangeven welke 
bedreigingen zij ziet ten aanzien van hun OUV. Op basis van deze inventarisatie van 
bedreigingen zijn tijdens deze kennisbijeenkomst de bouwstenen voor een brief ten 
behoeve van het nieuwe kabinet opgesteld. In deze brief hebben we het kabinet meegeven 
welke potentiële bedreigingen wij zien voor het werelderfgoed in Nederland. Hierin vraagt 
de Stichting specifiek aandacht voor vier zaken: 
 
    1)  Borging van de bescherming van het werelderfgoed in beleid; 
    2)  Draagvlak voor en bewustwording van het werelderfgoed; 
    3)  Ontwikkelingen in en rondom het werelderfgoed; 
    4)  Onderhoud van het werelderfgoed. 

Zie https://www.werelderfgoed.nl/nieuws/appel-van-de-stichting-werelderfgoed-
nederland voor meer informatie over deze brief.  

De tweede bijeenkomst had een bijzonder karakter aangezien het plaatsvond in het kader 
van een werkbezoek aan Curaçao (van 16 tot 22 november). Het doel was om tijdens dit 
werkbezoek nader kennis te maken met de problematiek waar Curaçao mee te maken 
heeft bij het beheer van haar werelderfgoed (Willemstad) als ook met het nominatieproces 
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van de Plantages op Curaçao. Bovendien was Willemstad in 2017 20 jaar werelderfgoed, en 
is er deelgenomen aan The third Caribbean Conference of National Trusts and Preservation 
Societies dat in deze periode in Willemstad plaatsvond. Daarnaast zijn ook de ervaringen 
met het beheer en behoud van werelderfgoed in Nederland, Vlaanderen en Curaçao 
gedeeld. Aan het werkbezoek hebben in totaal 18 mensen deelgenomen waarvan 5 
bestuursleden van de Stichting en 4 deelnemers vanuit Vlaanderen. Het verslag, met 
deelnemerslijst, van het werkbezoek is terug te vinden op https://www.werelderfgoed.nl/
kennisuitwisseling.  

Capacity Building 

Deze activiteit is een samenwerkingsverband van de Vlaamse en Nederlandse UNESCO 
Commissie, Het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Het is opgezet voor de Vlaamse en Nederlandse werelderfgoederen. Op 9 en 10 
oktober was er in Antwerpen een tweedaagse training, Stepping stones for safeguarding 
World Heritage. De enquête na afloop gaf aan dat de deelnemers het prettig vonden dat 
de training mogelijkheid bood tot het delen van ervaring en om meer te leren over het 
werk van ICOMOS, monitoring en risk preparedness. Suggesties ter verbetering waren onder 
andere meer informatie over bestuursinstantie/management plannen en meer 
trainingsmateriaal om nadien mee aan de slag te gaan. In 2018 komt er een vervolg in de 
vorm van een terugkomdag per land. 

Strategiebijeenkomst 

De strategiebijeenkomst van 2017 stond in het teken van het Programmaplan 
2018-2019-2020: staan we met zijn allen achter dit plan en hoe kan het verder uitgewerkt 
worden? Het Programmaplan is ook belangrijk voor het inzetten op externe financiering 
aangezien hier instaat waar we ons als Stichting de volgende drie jaar op willen richten en 
dus ook waar we financiën voor zoeken. Er was in zijn algemeenheid overeenstemming 
over het Programmaplan en het werken met jaarthema’s aangezien dit duidelijkheid en 
structuur aan de werkzaamheden geeft.  

Er is ook duidelijk ingestemd met dit plan als basis voor de aanvraag van externe 
financiering, zoals bij de BankGiro loterij. Bij deze aanvraag gaat het over het inrichten 
van bezoekerscentra: het overkoepelend verhaal van het Nederlands werelderfgoed, de 
OUV’s  en het maatwerk dat per werelderfgoed nodig is.  

Tijdens de strategiebijeenkomst kwam ook naar voren dat er meer duidelijkheid van de 
RCE gewenst is met betrekking tot hun (financiële) commitment naar de Stichting 
Werelderfgoed Nederland en bijdragen aan het programmaplan.  

Er is ook besloten om het werelderfgoedweekend te laten vervallen vanaf 2018 en in te 
zetten op het werelderfgoed festival (zie hier meer over onder het kopje 
‘werelderfgoedweekend’). De invulling van het werelderfgoed festival is dat dit getrokken 
wordt door een aantal werelderfgoederen en dat jaarthema’s worden aangehouden. De 
volgende jaarthema’s zijn vastgelegd: 

o 2018 – water: Ir. D.F. Woudagemaal en de Waddenzee 
o 2019 – social (mensen in het werelderfgoed): Schokland en omgeving en 

Amsterdamse Grachtengordel (eventueel Koloniën van Weldadigheid indien 
werelderfgoed geworden) 
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o 2020 – design: Rietveld Schröderhuis, Van Nellefabriek en Droogmakerij de 
Beemster. 

Partnerships 

De Stichting heeft een partnership met This is Holland, een ‘edutainment’ waar aandacht 
wordt besteed aan de hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis en waar de 
Nederlandse werelderfgoederen een centrale plek hebben. Het hoogtepunt is het 
vliegende theater waar je in 9 minuten over 22 bijzondere (werelderfgoed) plekken van 
Nederland vliegt. This is Holland is in het najaar ‘zachtjes’ open gegaan en de publieke 
opening is in februari 2018.  

!  

Een beeld van het vliegende theater bij This is Holland.  

Met een andere partner van This is Holland, EMS, heeft de Stichting Werelderfgoed 
Nederland een werelderfgoedkalender uitgegeven. Dit is voor het eerst dat een 
jaarkalender (2018) met alle Nederlandse werelderfgoederen door heel Nederland te koop 
is.  
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De werelderfgoedkalender 2018.  

Verder is er in 2017 een aanvraag gedaan bij de BankGiro loterij, Zabawas, het VSB Fonds 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ondersteuning van de activiteiten van de 
Stichting. Hierbij was het Programmaplan 2018-2019-2020 een goed uitgangspunt. Zo is er 
bij de BankGiro Loterij bijvoorbeeld een bijdrage gevraagd voor het realiseren van een 
exhibit in alle afzonderlijke werelderfgoederen om zo het verhaal van het werelderfgoed 
te kunnen vertellen. Hierbij is benadrukt dat om de werelderfgoederen te behouden voor 
komende generaties het van groot belang is dat de kennis en bewustwording over deze 
unieke locaties blijvend onder de aandacht wordt gebracht. In februari 2018 wordt bekend 
of de aanvragen succesvol zijn. 

Kennisverspreiding 

Programmadoelen voor 2017: 

1. De boodschap van het werelderfgoed heeft de jongeren bereikt;  
2. Meer bekendheid van Stichting Werelderfgoed Nederland en daarmee meer 

bekendheid en draagvlak voor de Nederlandse Werelderfgoederen. 

Educatie 

In 2017 is het lesmateriaal van de Stichting Werelderfgoed Nederland op andere platforms 
zoals Wikiwijs en de Reisgids Digitaal Leermateriaal digitaal/online beschikbaar gemaakt. 
Het is essentieel om het lesmateriaal zo breed mogelijk te delen. Niet iedereen weet de 
weg naar onze website nog te vinden, ook al werken we daar hard aan. Vandaar dat we er 
ook voor gekozen hebben om breder zichtbaar te zijn om zo het verhaal van het 
Nederlandse werelderfgoed zo breed mogelijk te verspreiden.  

Daarnaast hebben we een spreekbeurtpakket ontwikkeld, deze staat op de website. Er 
kwam regelmatig een vraag van scholieren dat ze graag een spreekbeurt over het 
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werelderfgoed wilde houden en daar materiaal voor wilde hebben. Ook wisten ze vaak niet 
hoe te beginnen. Dit spreekbeurtpakket moet aan deze vraag voldoen. 

In 2017 is er een didactisch ontwerp aangeleverd voor deskundigheidsbevordering van de 
educatief medewerkers van de werelderfgoederen. Naast het belang van e-learning zal het 
ook belangrijk worden om een fysieke cursus te geven en e-learning op te starten. Dit zal 
in 2018 verder worden uitgewerkt.  

   

Voorbeelden van het spreekbeurtpakket (https://www.werelderfgoed.nl/educatie/
spreekbeurt). 

Werelderfgoedweekend 

Ook dit jaar was er weer een werelderfgoedweekend. Het uitgangspunt was de 
werelderfgoed campagne Ons werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in 
Nederland. Voor dit weekend was de in 2016 ontwikkelde campagne iets aangepast zodat 
er specifiek aandacht voor het werelderfgoedweekend was (zie voorbeeld hieronder). De 
filmpjes zijn weer opnieuw op de nationale tv uitgezonden, wat ook dit jaar weer tot veel 
reacties heeft geleid. Verder zijn er vanuit de Stichting berichten gestuurd via de website,  
nieuwsbrieven, persberichten, Facebookberichten en Twitterberichten. Daarnaast heeft 
ieder werelderfgoed zelf lokaal communicatie inzet geleverd. 
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De aankondiging van het werelderfgoedweekend; het uitzendschema van de filmpjes en 
een voorbeeld van een screenshot van de campagne, speciaal gericht op het 
werelderfgoedweekend.  

Desondanks is vastgesteld dat het organiseren van een werelderfgoedweekend veel tijd 
kost en dat het niet altijd de extra aandacht oplevert waar op gehoopt was. Het 
samenvallen met de Open Monumentendag zorgde er soms ook voor dat het lastig was om 
specifiek aandacht voor het werelderfgoed te krijgen. Uiteindelijk is het besluit genomen 
om geen werelderfgoedweekend meer te organiseren maar een werelderfgoed festival. Dit 
mede naar aanleiding van de ervaring met het Klokhuis werelderfgoeddag. Bij het festival 
presenteer je alle werelderfgoederen gezamenlijk waardoor de boodschap ook krachtig 
gedeeld kan worden.   

Fiets- en wandelbeurs 

In 2017 heeft de Stichting voor het eerst deelgenomen aan de fiets- en wandelbeurs. 
Eerdere jaren waren we aanwezig op de vakantiebeurs maar de ervaring was dat het lastig 
was om het publiek echt geïnteresseerd te krijgen voor het werelderfgoed. Vandaar dat de 
Stichting op zoek is gegaan naar een andere doelgroep. De ervaring is dat de bezoekers van 
de fiets- en wandelbeurs meer geïnteresseerd zijn in het werelderfgoed; zeker ook omdat 
de werelderfgoederen fiets- en wandelroutes te bieden hebben.   

  

De flyer met de fiets- en wandelroutes. Deze is ook digitaal te vinden op https://
www.werelderfgoed.nl/system/files/downloads/a4_fiets_en_wandel_def2.pdf 

Er waren weer vele vrijwilligers van de werelderfgoederen die door hun enorme inzet het 
werelderfgoed onder de aandacht hebben gebracht. Een bijkomend voordeel is dat de 
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werelderfgoederen zelf ook een moment hebben om met elkaar op te trekken, elkaar 
beter te leren kennen en van gedachten te wisselen.  

Veel bezoekers van de beurs hebben meegedaan met onze prijsvraag: Welke geur hoort bij 
welk werelderfgoed? Hoe ruiken de machinekamers van het Woudagemaal of de weilanden 
van de Beemster? Deelnemers maakten onder andere kans op arrangementen, dagtochten 
en toegangskaarten naar onze werelderfgoederen. Met als hoofdprijs een 
wandelarrangement op Terschelling.  

  

Een paar van de prijswinnaars.  

Het mobiele Nederlands werelderfgoed souvenirhuisje 

De mobiele werelderfgoed souvenirshop presenteert het werelderfgoed op een andere 
manier om zo ook een ander publiek te bereiken. Het mobiele huisje bevat souvenirs voor 
de 10 Werelderfgoederen. Deze zijn tot stand gekomen uit een ontwerpwedstrijd bij 
verschillende ontwerp academies, en zijn beoordeeld door Erik Kessels. De souvenirshop 
heeft niet alleen bij de werelderfgoederen gestaan maar ook op andere plekken met veel 
bezoekers zoals de Dutch Design Week en het Amsterdam Light Festival. 

  

Het souvenirhuisje bij Kunstfort bij Vijfhuizen.  
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Marketing en Communicatie 

Programmadoelen voor 2017: 

1. Uitdragen kernboodschap ‘Ons werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in 
Nederland;  

2. Meer bekendheid van de UNESCO Werelderfgoedconventie, en van het Nederlands 
werelderfgoed in het bijzonder, via de gezamenlijke website;  

3. Meer bekendheid over het Nederlands werelderfgoed via aanwezigheid in This is 
Holland;  

4. Meer bekendheid over het Nederlands werelderfgoed via aanwezigheid op beursen 
en door publicaties. 

Website 

De website (www.werelderfgoed.nl) is een belangrijk middel om het werelderfgoed onder 
de aandacht te brengen. Vandaar dat er ook veel aandacht naartoe gaat. De basis 
informatie over de werelderfgoederen is nu in 7 talen beschikbaar: Nederlands, Engels, 
Duits, Frans, Spaans, Russisch en Chinees. Deze informatie is ook doorgevoerd in de 
infozuilen en de app. Bovendien fungeert de ‘achterkant’ van de website als centrale 
plaats voor de documenten van de Stichting, zoals bijvoorbeeld de toolkit van de 
werelderfgoed campagne of de vergaderstukken.  

De website wordt up-to-date en interessant gehouden voor de bezoekers door er zo veel 
mogelijk nieuwe informatie over de werelderfgoederen op te plaatsen. De elektronische 
nieuwsbrief van de Stichting is hiervoor een belangrijk middel: door de artikelen die daarin 
staan komen de mensen vaak op de website terecht en blijven er dan ook hangen.  

  

De nieuwspagina van de website. 

Nieuw in 2017 is de donatieknop op de website (zie afbeelding hieronder). Dit jaar heeft 
de Stichting de ANBI status verkregen (meer hierover later) en willen mensen dan ook 
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actief aanmoedigen om geld te doneren voor het behoud, beheer en beter bekendmaken 
van het werelderfgoed.  

  

Voorbeeldpagina van de website van de Stichting Werelderfgoed Nederland met de 
donatieknop  

Verder wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van de social media, zoals twitter en 
facebook. Zo is er in 2017 gekozen om vooral het werelderfgoedweekend via facebook te 
promoten.  

Het is ook goed om te merken dat bezoekers van onze website ook geïnteresseerd raken in 
de website van partners, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zo zijn er 845 
unieke kliks doorverwezen naar cultureelerfgoed.nl (de grootste doorverwijzing via onze 
website), 342 kliks naar www.npo.nl (voornamelijk de klokhuisuitzendingen) en 186 naar 
thisisholand.com. De doorverwijzing naar This is Holland is opmerkelijk aangezien ze nog 
niet officieel open waren in 2017 en pas ‘online’ aanwezig waren op onze site sinds 
november 2017.  

In totaal kwamen er 36.410 bezoekers op onze website (een kleine terugloop in 
vergelijking met 2016 maar nog steeds een behoorlijk aantal in vergelijking met 2015 
(28.643) en voorgaande jaren. De meertaligheid is ook terug te zien in de geografie van 
bezoekers. Buiten Nederland kwamen de bezoekers vooral uit België (19%), Verenigde 
Staten (17%), Curaçao (15%) en Duitsland (7%). Opmerkelijk is dat door de meertaligheid 
ook bezoekers ontvangen uit Rusland (2%). 

Werelderfgoed campagne: ‘Ons werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in 
Nederland’ 
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De campagne ‘Ons werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in Nederland’ van 
2016 hebben we ook dit jaar verder ingezet. Het is een uiterst efficiënte manier om het 
werelderfgoed onder de aandacht van het grote publiek te krijgen. Zoals al vermeld onder 
het kopje ‘werelderfgoedweekend’ is de campagne dit jaar specifiek ingezet rondom het 
werelderfgoedweekend. Ter promotie van het werelderfgoedweekend is zendtijd bij de 
publieke omroep ingekocht in de laatste week van augustus en de eerste week van 
september. Alle spotjes zijn gedurende twee weken twee keer uitgezonden.  

Een voorbeeld van het uitzendschema van de filmpjes.  

Daarnaast blijft het het uitgangspunt van de andere uitingen van de Stichting, zoals de 
nieuwsbrief, brochure en de flyer voor de fiets- en wandelbeurs. Zie http://
www.werelderfgoed.nl/video voor alle filmpjes. 

Werelderfgoedboek 

 

Op 1 december is het werelderfgoedboek over de 
Droogmakerij de Beemster, Polder van wereldformaat, 
gepresenteerd. Verder is er gewerkt aan de uitgave van het 
volgende boek. Dit zou over de Van Nellefabriek gaan maar 
vanwege omstandigheden is gekozen om eerst aan het boek 
over Willemstad te werken. Dit is wel in gang gezet maar 
deze zal in 2018 klaar zijn.  

Werelderfgoed App, onderhoud informatiezuilen en update brochure 

Er is 2014 is een informatiezuil gerealiseerd, die op de verschillende werelderfgoederen te 
vinden is. De werelderfgoederen dragen zo actief bij aan het bekendmaken van collega 
werelderfgoederen. De app en infozuil hebben een update gehad zodat ook hier nu alle 
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informatie in 7 talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees en Russisch) 
beschikbaar is. Verder is ook de campagne erin meegenomen zodat er nog meer een 
uniform beeld van de Nederlandse werelderfgoederen ontstaat.  

Organisatie 

Programmadoel voor 2017: 

Een efficiënte organisatie van de Stichting Werelderfgoed Nederland zodat het Bestuur 
gefundeerde besluiten kan nemen. Dit moet leiden tot: 

-  Duidelijke koers van de Stichting;  
-  Samenwerkingsovereenkomst met het Werelderfgoed Podium;  
-  Efficiënte  inzet van projectleider / secretaris en secretariële medewerker. 

We blijven ons inzetten om de professionalisering van de organisatie door te zetten. We 
vergaderen zoveel mogelijk op locatie. Zo komen we meer over elkaar te weten. Verder 
zijn we ook zeer blij met het feit dat we voor de vergaderingen van het projectteam en 
bestuur bij de RCE kunnen vergaderen.   

In 2017 de ANBI status verkregen. Deze status moet het doneren van geld aan de Stichting 
Werelderfgoed Nederland nog aantrekkelijker maken vanwege het belastingvoordeel voor 
de schenker.  

Dit jaar was de derde bijeenkomst van Europese organisaties 
zoals de Stichting. Ditmaal was het in Lübeck, Duitsland. 
Nederland heeft een poster en presentatie over duurzaam 
toerisme gestuurd maar kon helaas door de zware storm die die 
dag over Noordelijke Europa losging niet bij de bijeenkomst 
komen. Echter, informatie over de projecten die wij hier 
uitvoeren is door de organisatie wel gepresenteerd aan de 
aanwezigen.    

De poster.  

Het is helaas niet gelukt om alle activiteiten op tijd af te ronden, maar de Stichting kijkt 
met trots terug op een zeer productief jaar. Verder is de Stichting dankbaar voor de 
prettige en constructieve samenwerking met alle partners. Dankzij deze samenwerking is 
de realisatie van alle bovengenoemde projecten en activiteiten mogelijk.
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