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INLEIDING
Ook het afgelopen jaar heeft Stichting Werelderfgoed 
Nederland zich weer ingezet om de tien werelderf-
goederen van het Koninkrijk der Nederlanden nog 
bekender te maken. We kijken terug op een succesvol 
jaar waarin we als collectief een extra impuls kregen 
door een schenking van de BankGiro Loterij en  
Zabawas waarmee we alle bezoekerscentra begin 
2019 hebben kunnen verrijken met een exhibit over  
de tien erfgoederen en hun onderlinge samenhang.

Daarnaast vonden er diverse inspirerende bijeenkom-
sten plaats, was de stichting weer aanwezig op de 
Fiets- en Wandelbeurs, waren we onderdeel van het 
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en organi-
seerden we samen met UNESCO en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed een bestuurdersdag.  

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten 
die de Stichting in 2018 heeft ondernomen om de 
bewustwording over het werelderfgoed in Nederland 
te vergroten, de belangen van het werelderfgoed te 
behartigen en kennis te delen.

ê  Stichting Werelderfgoed Nederland neemt de cheque in ontvangst van Albert Verlinde.

3 



4 

KENNISVERSPREIDING

EDUCATIE
Doel
Vergroten kennis van het werelderfgoed bij jongeren, 
educatiemedewerkers, bezoekers en buurtbewoners. 

Resultaat
In 2018 hebben er twee trainingen deskundigheidsbe-
vordering plaatsgevonden waaraan afgevaardigden van 
de werelderfgoederen hebben deelgenomen. De eerste 
bijeenkomst vond plaats op 26 juni in Amsterdam en de 
vervolgbijeenkomst was op 19 juli bij Schokland. Zee-
man en De Regt (onderwijskundigen) hebben tijdens de 
training toelichting gegeven op het educatiemateriaal van 
de stichting en er is training gegeven over didactische 
en pedagogische aanpakken. Vanuit de aanwezigen is er 

ê  Educatie in het Woudagemaal

enthousiast op de trainingen gereageerd (met name op 
de uitwisseling die er tussen de werelderfgoederen tot 
stand is gekomen) en is er om een vervolg gevraagd. Het 
materiaal zal door Zeeman en De Regt digitaal ontsloten 
worden, zodat het breder raadpleegbaar is. Daarnaast 
wordt het educatiemateriaal van de stichting op diverse 
onderwijskundige platforms gedeeld. Met Zeeman en De 
Regt is daarnaast gesproken over het vervolg, waarbij de 
focus zal liggen op het betrekken van scholen in de om-
geving van de werelderfgoederen, het geven van gast-
lessen en het creëren van een binding met het onderwijs. 
Ook wordt verder onderzocht hoe we PABO’s en docen-
ten aan het werelderfgoed kunnen binden. 
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KENNISVERWERVING 

ê  Educatie in het Woudagemaal

Speerpunt in 2018: Verdiepen en verankeren van kennis aangaande  
behoud en beheer van het Nederlands werelderfgoed.

CAPACITY BUILDING
Op 7 november was er op initiatief van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst voor be-
stuurders van verschillende Nederlandse werelderf-
goederen. In de Van Nellefabriek in Rotterdam gingen 
burgemeester Aboutaleb en minister Van Engelshoven 
met elkaar in gesprek over het beheer en behoud van 
werelderfgoed, onder leiding van de voorzitter van de 
Nederlandse UNESCO Commissie Andrée van Es. 

Vraagstukken die aan de orde kwamen waren: hoe kan 
werelderfgoed benut worden? En welke verantwoorde-
lijkheden heb je ervoor? In een daaropvolgende dis-
cussie stond de vraag centraal: welke belangen spelen 
bij de keuzes van de bestuurders? Van Engelshoven: 
“Juist in een dichtbevolkt land als Nederland kunnen we 
niet alleen een hek om ons erfgoed heen zetten en het 
zo met rust laten: het moet meebewegen met nieuwe 
ontwikkelingen en een functie hebben die voor onze tijd 
relevant is. Het is een dubbele opgave om te behouden 
en te ontwikkelen.”
De bijeenkomst voor bestuurders van UNESCO werel-
derfgoederen is het resultaat van de samenwerking tus-
sen de Nederlandse UNESCO Commissie, de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, de Gemeente Rotterdam en 
de Stichting Werelderfgoed Nederland. 

KENNIS EN STRATEGIE- 
BIJEENKOMSTEN
In 2018 zijn er drie kennisuitwisselingsbijeenkomsten ge-
houden. De eerste kennisbijeenkomst was een combina-
tie van een strategiebijeenkomst en kennisbijeenkomst. 
De ochtend werd geopend door voorzitter Boris van der 
Ham en in de strategiebijeenkomst stond het inventarise-
ren van de wensen en uitdagingen met betrekking tot de 
stichting en het eigen Werelderfgoed centraal.
In de middag stond in het Centraal Museum het onder-
werp sponsoring centraal en kwamen diverse experts 
aan het woord. Zo vertelde manager Sponsorship van de 
Rabobank, Tom van Kuyk over succesvolle partnerships 
en uit eigen gelederen schetste directeur van Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Peter de Haan de ma-
nieren waarop een culturele instelling duurzame partner-
ships kan opbouwen.

De tweede kennisbijeenkomst was gepland op 3 oktober 
in Leeuwarden, waarbij de social media strategie van de 
stichting en de individuele erfgoederen centraal stond. 
Hier gaf Kirstin Doornbosch van het Centraal Muse-
um een inspirerende best practise over social media 
voor het Rietveld Schröderhuis. Omdat dit onderwerp 
erg aansprak is besloten om op 13 december met alle 
(operationele) communicatiemedewerkers van de indivi-
duele erfgoederen en de stichting een kennisbijeenkomst 
social media aan het programma toe te voegen.

PUBLIEKSONDERZOEK
In december 2018 heeft de kick-off van het publieks-
onderzoek plaatsgevonden dat verder in 2019 wordt 
uitgewerkt door studenten van InHolland. Naast de 
kick-off eind december, presenteerden de studenten ook 
een Hackaton waarvoor ze één week de tijd hadden ge-
had. Opdracht was om ideeën voor een event in de Van 
Nellefabriek te bedenken en volledig uit te werken in een 
productievoorstel, een financieel overzicht en een mar-
ketingplan voor een jong publiek, waarbij ook aandacht 
gegeven moest worden aan alle werelderfgoederen van 
de Stichting. Er waren verrassende goede uitvoerende 
ideeën bij. Onder andere een idee om kleuters het con-
cept werelderfgoed uit te leggen en een escaperoom in 
het thema werelderfgoed in de Van Nellefabriek.

ê Vraaggesprek in aanwezigheid van minister Van Engelshoven
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MARKETING EN COMMUNICATIE

Speerpunt: Duidelijk neerzetten kernboodschap: ‘Ons werelderfgoed is 
wereldberoemd, binnenkort ook in Nederland’

WEBSITE, SOCIAL MEDIA EN 
NIEUWSBRIEF

De website (www.werelderfgoed.nl) is een belangrijk 
middel om het werelderfgoed in het Koninkrijk der  
Nederlanden onder de aandacht te brengen. Vandaar  
dat er ook veel aandacht naartoe gaat. De basisinforma-
tie over de werelderfgoederen is in 7 talen beschikbaar. 
Dit jaar lag de focus erop om de website mobielvrien-
delijker te maken en heeft de website tevens een soft-
ware-update gehad. 

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

Verder wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van 
de social media, zoals Twitter, Instagram en Facebook. 

Stand van zaken social media eind 2018:
Aantal Facebook-volgers: 705
Aantal Twitter volgers: 959
Aantal Instagram volgers: 938
Aantal nieuwsbrief abonnees: 1.627

PROGRAMMADOELEN  
VOOR 2018
In 2018 richtte marketing en communicatie zich op het 
voortzetten van het verkrijgen van een grotere bekend-
heid van het Nederlandse werelderfgoed. Stichting 
Werelderfgoed Nederland wil met marketing- en commu-
nicatieactiviteiten over de UNESCO-werelderfgoederen 
het bestaan, de kennis, draagvlak en de beleving van en 
over het Nederlands werelderfgoed vergroten. Dit moet 
leiden tot:

1.  Uitdragen kernboodschap ‘Ons werelderfgoed is we-
reldberoemd, binnenkort ook in Nederland’;

2.  Meer bekendheid over de UNESCO-Werelderfgoed-
conventie, en over het Nederlands Werelderfgoed in 
het bijzonder, via de gezamenlijke website en folder-
materiaal;

3.  Meer bekendheid over het Nederlands werelderfgoed 
via aanwezigheid op beurzen, door publicaties, de 
exhibit en door aanwezigheid in This is Holland.
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In totaal kwamen er 26.613 bezoe-
kers op onze website. 84% van onze 
bezoekers komt uit Nederland, waarbij 
we een hele mooie spreiding hebben 
over ons land. De meertaligheid is 
ook terug te zien in de geografie van 
bezoekers. Buiten Nederland kwamen 
de bezoekers vooral uit Verenigde 
Staten (44% toegenomen ten opzichte 
van vorig jaar), België (15%), Curaçao 
(10%)  en Duitsland (8%). 
De campagne ‘Ons werelderfgoed 
is wereldberoemd, binnenkort ook in 
Nederland’ uit 2016 hebben we ook in 
2018 verder ingezet. Het is een uiterst 
efficiënte manier om het werelderf-
goed onder de aandacht van het grote 
publiek te krijgen. 

é  Grafiek social media Stichting Werelderfgoed Nederland

é  Campagne-analyse sterspots juli 2018: netto bereik, GCF en GRP’s

Aangezien er geen werelderfgoed-
weekend was in september is er voor 
gekozen de spotjes in 2018 in te zetten 
voor de zomervakantie in plaats van 
september om ook optimaal gebruik 
te maken van de werelderfgoederen 
die dan allemaal te bezoeken zijn. De 
sterspotjes zijn 2 keer uitgezonden in 
juli 2018. Hiermee bereikten we bijna 4 
miljoen kijkers ouder dan 6 jaar.

Daarnaast blijft deze campagne het 
uitgangspunt van de andere uitingen 
van de Stichting, zoals de nieuwsbrief, 
brochure en de flyer voor de Fiets- en 
Wandelbeurs.

De informatiezuilen die dateren uit 
2014 hebben onderhoud  gehad 
maar zullen zodra de exhibit opera-
tioneel wordt vervangen worden. De 
erfgoederen kunnen er dan zelf voor 
kiezen deze zuilen te behouden, af te 
schrijven of te doneren aan een ander 
erfgoed.
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FIETS- EN WANDELBEURS
Doel
Het Nederlandse werelderfgoed onder de aandacht 
brengen van een breed publiek dat zich oriënteert op 
een dagje uit. Dit op de beurs in Nederland maar ook  
in België. Daarvoor is ten behoeve van de beurs een 
budget nodig voor de ontwikkeling van een gezamenlijke
Fiets- en Wandelbrochure. Tevens werd ook meer inge-
stoken op het bereiken en informeren van de pers en  
het breder inzetten van communicatiemiddelen

Resultaat
In 2018 heeft de Stichting voor de tweede keer deelge-
nomen aan de Fiets- en Wandelbeurs. De ervaring is 
dat de bezoekers van de Fiets- en Wandelbeurs geïn-
teresseerd zijn in het werelderfgoed; zeker ook omdat 
de werelderfgoederen Fiets- en Wandelroutes te bieden 
hebben. 

MARKETING EN COMMUNICATIE
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ê  De stand van de Werelderfgoederen  
tijdens de Fiets- en Wandelbeurs 2018.

Er waren weer vele vrijwilligers van de werelderfgoede-
ren die door hun enorme inzet het werelderfgoed onder 
de aandacht hebben gebracht. Een bijkomend voordeel 
is dat de werelderfgoederen zelf ook een moment heb-
ben 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.
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PARTNERSHIPS EN  
EXTERNE FINANCIERING

In februari 2018 resulteerde een gezamenlijke aanvraag bij de 
BankGiro Loterij in een toekenning van € 325.000,- voor het 
realiseren van tien exhibits op de werelderfgoederen. Daarnaast 
kende het Zabawasfonds € 10.000,- toe voor hetzelfde doel. 
Hiermee kon de stichting in 2018 de start maken met de realisatie 
van deze exhibit. Hiervoor werd een projectleider (Esther Lubber-
ding) aangesteld die samen met bestuur, projectteam en externe 
partijen de opdracht kreeg om de exhibit uit te werken. 

Voor de uitvoering van dit project is het Utrechtse bureau  
Podium uitgekozen. De pitch voor de AV-productie is gewonnen 
door Plus One en het ontwerp van het expomeubel werd ge-
maakt door Pronk in samenwerking met Brandwacht en Meijer. 
De techniek wordt verzorgd door MAV techniek. In de looptijd 
van het project is besloten een 11e expomeubel op te leveren 
voor gebruik op beurzen en andere eventlocaties. Deze exhibit 
werd gelanceerd tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht op 
1 maart 2019.

De exhibit op locaties van het Wouda- 
gemaal en het Rietveld Schröderhuis è
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MOBIELE NEDERLANDS WERELD- 
ERFGOED SOUVENIRHUISJE

In 2018 heeft het mobiele werelderf-
goed souvenirhuisje een opknapbeurt 
gehad en is verplaatst naar het Wou-
dagemaal. In 2019 kan worden geke-
ken op welke manier het object kan 
worden ingezet op de locaties van een 
van de werelderfgoederen.

Het Souvenirshuisje wordt verplaatst è

WERELDERFGOEDBOEK

In 2018 is gestart met de productie van het boek van de Van Nellefabriek nadat in Willemsstad 
problemen waren ontstaan aangaande de beschikbare auteurs en de kosten daarvan. 

Voor de Van Nellefabriek geldt dat de meeste hoofdstukken onderverdeeld zijn en de auteurs 
zijn  begonnen. Ook is de basis gelegd van een Engelse reeks naar aanleiding van de boeken 
die reeds bestaan. Zowel het boek over de Van Nellefabriek als ook het begin van de Engelse 
reeks zal in 2019 worden gelanceerd.
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ge projectleider moet voldoen en heeft de taken laten 
opvangen door communicatiemedewerker Petra Gout 
en een deel van de taken bij projectleider exhibit Esther 
Lubberding onder te brengen. In 2019 wordt de nieuwe 
vacature voor projectleider uitgezet en de organisatie 
verder doorgelicht. We plannen zoveel mogelijk bijeen-
komsten op locatie waardoor je meer over elkaar te weten 
komt. Verder zijn we ook zeer blij met het feit dat we voor 
de vergaderingen van het projectteam en bestuur bij de 
RCE kunnen vergaderen. 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.

Programmadoel voor 2018 was: Een efficiënte organisatie 
van de Stichting Werelderfgoed Nederland zodat het Be-
stuur gefundeerde besluiten kan nemen. Dit moet leiden tot:

-  Duidelijke koers van de Stichting;
-  Efficiënte inzet van projectleider / secretaris en  

secretariële medewerker.

In maart 2018 werd afscheid genomen van projectlei-
der Carol Westerik, zij was jarenlang het gezicht van de 
stichting en heeft veel bijgedragen aan de professiona-
lisering van de stichting. De Stichting heeft besloten om 
in 2018 helder te krijgen aan welk profiel de toekomsti-

UITGELICHT: EUROPEES JAAR  
VAN HET CULTUREEL ERFGOED

‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’: met die slogan 
ging in januari 2018 het Nederlandse programma van 
het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed van start 
in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum. Het doel van 
het themajaar was om meer mensen te stimuleren om 
het Europese erfgoed te ontdekken en te beleven, en zo 
meer bewust te worden van het feit dat wij al eeuwen-
lang behoren tot een grensoverstijgende samenleving, 
met diverse culturele waarden en tradities onder één 
paraplu. De Europese Commissie riep, op verzoek van 
de lidstaten, het Erfgoedjaar uit. Het Erfgoedplatform 
Plus van Kunsten ’92 nam het initiatief voor het Neder-
landse programma. Daarbij was het uitgangspunt dat 
elke Nederlandse erfgoedorganisatie aan het themajaar 
kon deelnemen en bijdragen.  

Onderdeel van dit erfgoed-jaar waren enkele werkbe-
zoeken waarvoor Grachtengordel Amsterdam, Stel-
ling van Amsterdam, het Woudagemaal, maar ook 
op-weg-naar-werelderfgoed de Koloniën van Weldadig-
heid werden geselecteerd en die in het najaar van 2018 
plaatsvonden. De uitkomsten van deze werkbezoeken 
werden meegenomen in een toekomstagenda ‘Erfgoed 
en Europa’, die eind 2018 door het Europese Jaar van het 
Cultureel Erfgoed werd gepresenteerd aan de minister 
van OCW. Daarnaast werd een themamaand uitgeroepen 
waaraan verschillende werelderfgoederen meededen. 
Met het thema ‘Erfgoed is van ons allemaal!’ werden 
er diverse activiteiten extra uitgelicht. De verslagen zijn 
terug te lezen via https://www.werelderfgoed.nl/nl/ 
kennisuitwisseling.

ORGANISATIE

https://www.werelderfgoed.nl/nl/kennisuitwisseling
https://www.werelderfgoed.nl/nl/kennisuitwisseling
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UITGELICHT: SAMENWERKING  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT

De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) heeft 8 sep-
tember 2018 het Schokland Vijfje onthuld. Deze typisch 
Nederlandse  
herdenkingsmunt staat symbool voor de Nederlandse 
strijd tegen het water en is de zevende uitgave in de serie  
‘Nederlands Werelderfgoed’ (2012-2021). Doel van de 
serie is meer aandacht te vragen voor de tien wereld- 
erfgoederen van Nederland, waaronder Schokland. 
Prinses Marilène verrichtte de eerste officiële slag tij-
dens de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2018 
in Schokland. Met het Schokland Vijfje wil de KNM het 
voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder 
in de schijnwerpers zetten. Door de eeuwen heen was 
Schokland een mysterie: soms land, soms eiland en 
soms moeras.
Schokland is rijk aan archeologische bodemschatten en 
herbergt Nederlands langste bewoningsgeschiedenis. 
Zij symboliseert de eeuwenoude relatie van de Neder-
landers met het water. Op Schokland zijn sporen van 
menselijke bewoning aanwezig die teruggaan tot ver in 
de prehistorie. Het is een archeologisch monument dat 
ruim 8000 jaar bewoningsgeschiedenis beslaat. Tijdens 
de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 ver-
anderde Schokland in een vier kilometer lang eiland op 
het droge. Sinds 1995 staat de locatie op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst.

In 2019 zal Droogmakerij de Beemster een herden-
kingsmunt krijgen, Ir. D.F. Woudagemaal in 2020 en 
Willemstad in 2021.
 

é  Presentatie Schokland-vijfje
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