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Onderwerp: verslag werkbezoek Stichting Werelderfgoed Nederland

Geachte leden,

ln mijn brief van 13 november 2017 heb ik u ge'ínformeerd over mijn deelname aan

het werkbezoek van de Stichting Werelderfgoed Nederland aan Willemstad, Curaçao,

van donderdag 16 tot en met maandag 20 november. lk heb u toen ook toegezegd

verslag te doen van deze reis. Dat doe ik met deze brief.

Omdat het Curaçaose Willemstad in 2017 2O jaar werelderfgoed was, vond hier in

november zowel de 'Third Caribbean Conference of National Trust and Preservation

Societies' plaats, als het kennisuitwisselingsprogramma van de Stichting

Werelderfgoed Nederland, waarin ook het caraïbisch erfgoed in het Koninkrijk der

Nederlanden participeert. Deze kennisuitwisselingsbijeenkomsten zijn steeds op een

andere locatie, hetzij bij een werelderfgoed of bij een locatie die op de Voorlopige

Lijst staat, waardoor er naast een inhoudelijke discussie ook aandacht is voor elkaars

erfgoed.

De Koloniën van Weldadigheid hebben als kandidaat-werelderfgoed van de

Voorlopige Lijst werelderfgoed meegedraaid in het programma en kennis opgedaan

over hoe werelderfgoed werkt in de praktijk, en het netwerk uitgebreid, internationaal

en onder bestaande werelderfgoederen.

Als voorzitter van de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid ben ik aanwezig geweest

tot en met maandag de 20" november.
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De focus van de 'Third Caribbean Conference of National Trust and Preservation

Societies'(16-f g nov.) lag op de betekenis en mogelijkheden van werelderfgoed voor

toerisme, uitdragen van waarden, en instandhouding en financiering van erfgoed. Er

waren sprekers uit vele Cara'ibische landen en eilanden, van diverse private en

overheidsorganisaties en universiteiten (bv. de inspirerende spreker Vincent Van der

Pool Wallace uit de Bahama's). Ook was er een werkbezoek aan het westelijk

plantagesysteem van Curaçao, kandidaat-werelderfgoedsite, onder meer aan het als

museum ingerichte landhuis Savonet.

De kennisuitwisselingsbijeenkomst van de Stichting Werelderfgoed Nederland stond

in het teken van dilemma's rond enerzijds het vasthouden aan het mooie oude, en

anderzijds een moderne stad of landschap zijn. Hierbijwaren sprekers van onder

meer de Stelling van Amsterdam en Brugge, en zijn de ontwikkelingen op Curaçao

van het nieuwe ziekenhuis in Otrabanda en geslaagde restauraties en

herbestemmingen in het Pietermaai district bekeken. Herbestemmingen van

monumenten en de financiering daarvan, vinden daar plaats in een soms

ingewikkelde context. Bijvoorbeeld die van veel onverdeelde boedels, waardoor

monumenten soms in zeer slechte staat raken.

De belangrijkste conclusies van de bijeenkomsten waren:

1. Werelderfgoed heeft een zeer grote aantrekkingskracht en economische betekenis.

Die is vooral goed te benutten als ze wordt gekend, beleefd en uitgedragen door de

bevolking. Want inwoners die beseffen waarom hun gebied zo bijzonder is zijn er trots

op en zijn gastvrij voor bezoekers van elders. Toerisme en economie die dáár uit

voortkomt is duurzaam en succesvol.

2. Ruimtelijke bescherming van werelderfgoed kan lastig zijn in gebieden met veel

ruimtelijke druk; belangen moeten vroegtijdig en goed worden afgewogen.

3. Goed relatiebeheer is van belang voor succes voor (wereld-) erfgoed. Dit werkt in

internationale context anders dan in Nederland en Europa.
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Zowel de ambtelijk projectleider Koloniën van Weldadigheid als ikzelf, als voorzitter

van de stuurgroep, hebben in deze dagen veel contacten en kennis opgedaan die we

de komende maanden mogelijk goed kunnen benutten in het proces rondom de

uiteindelijke besluitvorming over de UNESCO-Werelderfgoedstatus.

Cees Bijl

Gedeputeerde

Provincie Drenthe


