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Onderwerp: UNESCO werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

De Koloniën van Weldadigheid zijn op 26 juli 2021 UNESCO Werelderfgoed ge

worden. Hiermee erkent het Werelderfgoedcomité van UNESCO de uitzonderlijke 

en universele waarde van het cultuurlandschap van de Koloniën van Weldadig

heid (zie bijlage 1). De Koloniën van Weldadigheid zijn wereldwijd nu één van de 

1.154 locaties die Werelderfgoed zijn, en één van de 42 grensoverschrijdende 

Werelderfgoederen. De site bestaat uit Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veen

huizen in Drenthe, en Wortel in Vlaanderen, België. Een klein deel van de kolonie 

Frederiksoord-Wilhelmaoord is gelegen in de provincie Fryslän. 

Dit prachtige resultaat is het gevolg van een meerjarig nominatieproces, dat de 

provincie sinds 2012 getrokken heeft. Drenthe en de Koloniën van Weldadigheid 

zijn hiermee ruim en heel divers aan bod gekomen in de nationale en andere 

media. (zie bijlage 2). Nu de Koloniën van Weldadigheid de Werelderfgoedstatus 

verworven hebben, breekt voor de provincie als siteholder een andere fase aan. 

Met deze brief willen wij u hierover nader informeren. 

Taken en verantwoordelijkheden 

De Koloniën zijn het eerste Werelderfgoed in Nederland dat geheel van onderop 

tot stand is gekomen, onder eindverantwoordelijkheid van de Staat. Ook voor 

het Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid blijft de staat eindverantwoor

delijk, en ziet toe op het nakomen van de internationale verdragsverplichtingen. 

Zij heeft echter haar taak voor de instandhouding van het erfgoed gedelegeerd 

aan de provincie Drenthe als siteholder voor het Werelderfgoed. Ook bij de an

dere Werelderfgoederen in Nederland werkt dit zo. De provincie Antwerpen/ 

Kempens Landschap is siteholder voor het Vlaamse deel van het werelderfgoed. 
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De status van UNESCO Werelderfgoed verplicht ons als provincie in de rol van 

siteholder om er zorgvuldig mee om te gaan. De siteholder-taken zijn tijdens het 

nominatieproces vastgelegd in een Managementplan voor de komende tien jaar. 

Dit plan is door UNESCO geaccordeerd. In het kort zijn wij nu als siteholder ver

antwoordelijk voor: 

• het langjarig beschermen en uitdragen van de waarden van het Werelderf

goed;

• het op een integrale wijze beheren van het Werelderfgoed op basis van de

OUV. De 'OUV' (outstanding universa! value) ofwel 'uitzonderlijke en univer

sele waarde' is vanaf nu leidend voor ontwikkelingen in het gebied;

• het tijdig reageren op mogelijke bedreigingen en ontwikkelingen die een

impact kunnen hebben op de OUV van het Werelderfgoed;

• het zorgdragen voor de benodigde communicatie, afstemming, coördinatie en

samenwerking tussen de Koloniën;

• het tijdig inschakelen van onze partners bij het behouden, versterken en ver

der uitdragen van het Werelderfgoed;

• het uitvoeren van het Managementplan conform de cyclus: plannen, imple

menteren en uitvoeren, monitoring evalueren en bijsturen. Jaarlijks zal een

transnationaal werkplan en een nationaal werkplan worden gemaakt;

• het nakomen van de periodieke rapportageverplichtingen naar UNESCO;

• organiseren van de omgang met het UNESCO-logo en merk.

Dit betekent dat de provincie opereert op internationaal niveau samen met 

België en naar UNESCO, op nationaal niveau met de Koloniën van Weldadigheid 

in Nederland op het grondgebied van Drenthe (82%) en Friesland (18%), en op 

Drents niveau wat betreft de instandhouding van het werelderfgoed. 

Consequentie voor de provincie hiervan is dat wij de inspanningsverplichting 

hebben om het Werelderfgoed op een integrale wijze te beheren en uit te 

dragen, vanuit één visie. Dit betekent, dat binnen de provincie naast het culturele 

domein ook het ruimtelijk-economische domein, natuur, water, bodem, milieu en 

verkeer en vervoer hiervoor mee verantwoordelijk zijn. 

Aanvullend op de taken in het Managementplan heeft het Werelderfgoedcomité 

van Unesco in de besluitvorming over de inschrijving van de Koloniën als 

Werelderfgoed enkele voorwaarden meegegeven, die uitgevoerd dienen te 

worden. De belangrijkste daarvan is het opnieuw indienen van Werelderfgoed

bufferzones voor 1 februari 2023. 

Wij hebben in het kader van het siteholderschap ook bestuurlijke taken met be

trekking tot Werelderfgoed, waaronder het lidmaatschap van de Stichting 

Werelderfgoed Nederland, die de bewustwording van Werelderfgoed vergroot, 

belangen behartigt en kennis deelt. Daarnaast zijn we voorzitter van de 

Nederlands-Vlaamse Stuurgroep voor in ieder geval de komende drie jaar. 

Marketing en duurzaam toerisme 

De in 2021 gestarte marketing van de oorspronkelijke zeven Koloniën van 

Weldadigheid in België en Nederland wordt voortgezet. Doel hiervan is dat er 

vanuit één toekomstperspectief, één ambitie en met één specifieke uitstraling 

wordt gewerkt aan het verstevigen van de identiteit en bekendheid van de 

Koloniën als geheel, waarbij wordt ingezet op zowel de waarde van de UNESCO 
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werelderfgoedstatus als het in maart 2020 door de musea in de Koloniën ver

worven Europees Erfgoed Label. Dit brengt een economische motor voor de 

regio: cultuurtoeristen, het creëren van werkgelegenheid en groei en spreiding 

van bestedingen gedurende het jaar door een bij de Werelderfgoedstatus pas

sende aanbod- en vraagontwikkeling. Plus een vitale leefomgeving door 

behoud en ontwikkeling van voorzieningen. 

Financiën 

Voor de invulling van het siteholderschap en de ontwikkeling van de Koloniën 

van Weldadigheid staan twee structurele posten op de begroting, zoals vastge

steld in de Cultuurnota 2021-2024. Voor het siteholderschap is€ 150.000,-- per 

jaar beschikbaar en voor de gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 

€ 200.000,-- per jaar. 

Betrokkenheid 

Wij zullen u informeren over de voortgang en ontwikkeling van het Werelderf

goed Koloniën van Weldadigheid via de reguliere PC-cyclus, en via werkbezoeken 

of bijeenkomsten naar behoefte. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter 

Bijlagen: 

1. Besluit UNESCO Werelderfgoedcomité inschrijving Koloniën van

Weldadigheid

, secretaris 

2. Nieuwsoverzicht inschrijving Koloniën van Weldadigheid op UNESCO

Werelderfgoedlijst

wa.coll. 
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k) Ensuring that Heritage lmpact Assessments are used routinely for assessing the
impact of proposed changes that might impact on component parts or their settings,
and ensuring that all projects that might have an impact on Outstanding Universal
Value are submitted to the World Heritage Centre for review by ICOMOS, in line with
paragraph 172 of the Operational Guidelines;

Requests the States Parties to submit to the World Heritage Centre, by I December 2022,
an adjusted nomination of the Frontiers of the Roman Empire - The Danube Limes (Western
Segment);

Also requests the States Parties to submit to the World Heritage Centre, by 1 December
2023, a report on the implementation of the above-mentioned recommendations for
examination by the World Heritage Committee at its 47th session;

Further requests ICOMOS to adjust the Evaluation Report of the Frontiers of the Roman
Empire - The Danube Limes (Western Segment) and the recommended Statement of
Outstanding Universal Value; the defined statement of Outstanding Universal Value should
be coherent with the current inscribed property and will ensure possible future extensions;

lnvites the World Heritage Centre to facilitate a process of further amendment of the
Operational Guidelines in order to ensure clarification and specification of conditions
governing the nomination process in relation to serialtransnational nominations.

Decision: 44 GOM 88.25

The World Heritage Committee,

1. Havino examined Documents WHC121144.COM/88 and WHC/21l44.COMllNF.8B1,

2. lnscribes the Golonies of Benevolence, Belgium and the Netherlands, on the World
Heritage List as a cultural landscape on the basis of criteria (ii) and (iv);

3. Adopts the following Statement of Outstanding UniversalValue:

Brief synthesis

The Colonies of Benevolence were an Enlightenment experiment in social reform which
demonstrated an innovative, highly influential model of pauper relief and of settler colonialism
- the agricultural domestic colony. Beginning in 1818, the Society of Benevolence founded
agricultural colonies in rural areas of the United Kingdom of the Netherlands (now the
Netherlands and Belgium). The Colonies of Benevolence created a highly functional
landscape out of isolated peat and heath wastelands through the domestic colonisation of
paupers. ln the process, colonists would become morally reformed ideal citizens, adding to
the nation's wealth and integrating marginal territories in emergent nation states.

Over a seven-year period, almost 80 square kilometres of wastelands, domestic territory
considered unfit for settlement, were reclaimed in Colonies. The colonies featured orthogonal
roads, ribbons of houses and small farms, and communal buildings. From 1819 onwards,
'unfree'colonies were also founded, the last in 1825; these featured large institutions and
larger farms again set in an orthogonal pattern of fields and avenues, and housed particular
groups of disadvantaged people with support from the State. At their peak some 18,000
people lived in the colonies, including those within the property.

The process of transforming its poorest landscapes and citizens through a utopian process of
social engineering went on until well into the 20th century. After í918, the colonies lost their
relevance and evolved into 'normal'villages and areas with institutions for custodial care.

The property comprises four former colonies in three component parts: the free colonies of
Frederiksoord and Wilhelminaoord, the colony of Wortel which was a free colony that
evolved into an unfree colony, and the unfree colony of Veenhuizen.

Decisions adopted during the extended 44th session
of the World Heritage Committee

9.

WHC|21|44.COM/í8, p. 354



Griterion (ii): The Colonies of Benevolence bear testimony to an exceptional and nationwide
Enlightenment experiment in social reform, through a system of large agricultural home
colonies. They proposed a model of social engineering based upon the notion of 'productive
labour', with the aim of transforming poor people into 'industrious' citizens and uncultivated
'wastelands' into productive land. ln addition to work, education and moral upliftment were
considered essential contributions to the aim of transforming poor people into self-reliant
citizens.

The Colonies of Benevolence were developed as systematic self-sustaining agricultural
settlements with state-of-the-art social facilities. As such, the Colonies of Benevolence
pioneered the domestic colony model, attracting considerable international attention. For
more than a century, they exerted an influence on various types of custodial care in Western
Europe and beyond.

Criterion (iv): The Colonies of Benevolence are an outstanding example of domestic
agricultural colonies created in the 19th century with the social aim of poverty alleviation.
Deliberately cultivated as 'islands' in remote domestic heath and peatland areas, the
Colonies implemented the ideas of a panoptic institution for the poor in their functional and
spatial organisation.

They are an outstanding example of a landscape design that represents an agricultural home
colony with a social aim. The landscape patterns reflect the original character of the different
types of Colonies and their subsequent evolution, and illustrate the extent, the ambition and
the evolution of this social experiment in its flourishing period (1818-1918).

lntegrity

The property contains all the attributes which convey the Outstanding Universal Value. lt
includes key examples of both free and unfree colonies. All component parts consist of a
combination of relict landscape layers which together illustrate the flourishing period of the
Colony model. ln the case of the free colonies, attributes include the long ribbons of houses
and small farms set in a pattern of orthogonal roads and fields. The unfree colonies include
larger building complexes, housing, and larger farms set in an orthogonally organised
landscape of avenues and fields. Features of the landscapes include their orthogonal
structure with roads, avenue plantings, other plantings, meadows, fields and forests, and with
the characteristic houses, farms, institutions, churches, schools and industrial buildings.

While there have been changes and evolution over time, the property reflects the best-
preserved cultural landscapes of the free and unfree colonies.

Authenticity

The authenticity of the property is based on its location, form and design, and materials. The
distinctive cultural landscape with its structured form, plantings, surviving buildings and
archaeological sites from the period when the colonies were created and flourished, truthfully
and credibly tell the story of the Colonies of Benevolence and reflect the Outstanding
UniversalValue.

The use of the Colonies for agriculture and the social objectives formulated by the Society of
Benevolence over two centuries were mainly continued and supplemented with new
functions, which redefined the original social significance of the Colonies, in the spirit of the
Colonies and adapted to changing times. The connecting factor is not one single 'authentic'
period, but the landscape structure which has developed in two determining phases: the first
phase of the creation (1818-1859), the phase of the further evolution, the phase of state
institutions and privatisation (1 860-191 8).

Protection and management requirements

The property is protected by various and very different tools that range in scale from national
laws to municipal codes, covering both natural and cultural values. These provide sectorial
guidelines or criteria for intervention and conservation of the property.

Decisions adopted during the extended 44th session
of the World Heritage Committee

WHC|21 l44.COM/'l8, p. 355



Legal protection is adequate for individual buildings. ln both countries, representative
buildings have been granted monument status and are protected. This includes a number of
buildings and building ensembles within the colonies which are protected as individual
monuments.

At the national level, all the Dutch colonies are fully or partially protected as villagescapes. ln
Belgium, Wortel is a protected cultural heritage landscape. Consideration should be given to
ensuring the national villagescape protection should cover the full extent of Wilheminaoord.

ln the Netherlands, a new Environment & Planning Act will enter into force in 2021 to
regulate the protection oÍ heritage values, replacing the existing Spatial Planning Act. The
new Act provides opportunities for the integral protection of Outstanding Universal Value,
and for the assessment of new developments.

The organisation of the management system for the property seems effective. This includes
an intergovernmental committee to address issues between the States Parties, a
transnational steering group, the designation of site holders in each country, a technical
advisory committee, site managers and staff.

There is a management plan consisting of a main document related to the whole property, as
well as three specific plans for the component parts. The focus of the management plan is
the preservation and reinforcement of the Outstanding Universal Value for the series as a
whole and for the individual colonies. Risk preparedness is addressed through existing
mechanisms rather than a speciÍic strategy.

Visitor management is achieved through a range of measures including visitor centres,
interpretive materials and support facilities, and further measures are planned. Traffic
management is recognised as an issue.

Local communities and residents are closely involved in the management of the property
through formal and other means.

An ongoing challenge will be to manage the property as a unified whole, especially to ensure
that conservation approaches evolve in the same direction.

Recommends that the States Parties give consideration to the following:

a) Establishing a buffer zone, in order to ensure the protection of the component parts
from any potential threats, through a minor boundary modification process, to be
submitted to the World Heritage Centre by 1 February 2023,

b) Ensuring the national villagescape protection for the full extent of Wilheminaoord,

c) Ensuring the Íorm, scale and placement of new buildings closely adheres to those of
the original buildings in each component part,

d) Ensuring the conservation of the grid dimensions that characterize each colony,

e) Ensuring management of the property as a unified whole, especially that conservation
approaches evolve in the same direction,

f) Enhancing the mapping of the property to document current ownership patterns and
the extent of the existing prisons and state institutions.

Decision: 44 COM 88.26

The World Heritage Committee,

1. Havino examined Documents WHC21\44.COM/88 and WHC/21t44.COMllNF.8B1,

2. lnscribes the Rosia Montaná Mining Landscape, Romania, on the World Heritage List as a
cultural landscape on the basis of criteria (ii), (iii) and (iv);

Decisions adopted during the extended 44th session
of the World Heritage Committee
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Eerst zien dan geloven maakte langzaam plaats voor trots op Drents Werelderfgoed Frederiksoord

N
Hoogste eer voor de havelozen van de Koloniën

27 juli 2021

a een jarenlange campagne kregen de Koloniën van

Weldadigheid eindelijk de Werelderfgoedstatus.

IN FREDERIKSOORD

Om de voormalige Koloniën van Weldadigheid te begrijpen, zou je eigenlijk

per luchtballon over Drenthe moeten varen. Boven Frederiksoord,

Wilhelminaoord en, iets noordelijker, Veenhuizen heeft het landschap de gedaante van een

Excel-sheet. Rechte wegen en identieke percelen die als een raster over de zandgronden

liggen. Ze vormen de weerslag van een grote gedachte, die hier twee eeuwen geleden in de

aarde werd uitgezet. Afgelopen week werden de Koloniën, na een lange campagne, beloond

met de Werelderfgoedstatus

(https://www.ewmagazine.nl/cultuur/article/2016/07/werelderfgoedkoorts-op-de-

hollandse-forten-2836989W/) van UNESCO. De hoogste eer.

29-07-2021 14:20
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De Koloniën van Weldadigheid kregen internationaal aandacht, 

stonden in alle landelijke Nederlandse kranten, werden in de Belgische 

pers volop genoemd en natuurlijk ook in de Noordelijke media.
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De Koloniën van Weldadigheid: van utopie naar plek van verdriet

„Ze liepen ver vooruit op de rest van Nederland”, zegt Bob 
Veldman, voorzitter van Weldadig Oord, een stichting met 
ruim honderd ondernemers en instellingen in de voormalige 
koloniën. „Lang voordat Willem Drees met z’n AOW kwam, 
hadden de bejaarden hier al een uitkerinkje. Dit was in feite 
de kiem van wat later de verzorgingsstaat zou worden.”

„Het vooruitstrevende idee voor de koloniën was op zichzelf 
geweldig. Later bleken grote groepen de kolonie nooit meer te 
kunnen verlaten, omdat ze de schulden niet konden terugbe-
talen. Ze zaten vast. Al met al geeft het bestaan van de koloniën 
blijk van zo’n waanzinnige en wonderbaarlijke poging om het 
volk te verheffen, dat je daar ook wel weer trots op kunt zijn.”

Een plek op de Werelderfgoed lijst is zowel lust als last

“Plaatsing is een lust en een last. Het stimuleert vaak het 
toerisme. Maar het levert een land geen financiële of andere 
ondersteuning op van de Verenigde Naties bij het behoud 
ervan (…).”

NRC Handelsblad 27 juli 2021

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/26/de-kolonien-van-weldadigheid-van-utopie-naar-plek-van-verdriet-a4052424
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/26/plaats-op-werelderfgoedlijst-is-zowel-lust-als-last-a4052422


Erfgoed blijft kwetsbaar,  
al staat dit op een wereldlijst
“De titel is misschien mooi voor 
het koffietafelboek met meer 
dan duizend cultuur- en natuur-
erfgoederen, en trekt misschien 
buitenlandse toeristen – die naast 
Kinderdijk en de Amsterdamse 
grachtengordel nu nog meer 
keuze hebben. Maar het gaat in 
eerste instantie om het behoud 
van plekken voor de toekomst. 
Daarvoor moet blijvend moeite 
worden gedaan.”

NRC Handelsblad 28 juli 2021

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/28/erfgoed-blijft-kwetsbaar-al-staat-dit-op-een-wereldlijst-a4052605
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/28/erfgoed-blijft-kwetsbaar-al-staat-dit-op-een-wereldlijst-a4052605


BEZOEK
HET

PAUPER
PARADIJS,
BEGRIJP

HOE
DE HEL
WERKT

“Dus ja, laten we de Koloniën van 
Weldadigheid massaal gaan bekijken. 
Maar dan als symbool van de 
zoektocht naar een waardig bestaan 
voor iedereen, om niet te vergeten 
hoe we daarbij keer op keer de mist in 
gaan. In de hoop dat we toch iets van 
de geschiedenis willen leren.”

NRC Handelsblad 18 augustus 2021

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/18/bezoek-het-pauperparadijs-begrijp-hoe-de-hel-werkt-a4055126


Koloniën onderdeel van een lange lijst
“Wil je als land een monument toevoegen aan de werelderfgoedlijst, dan 
moet je aan flinke voorwaarden voldoen. Belangrijk onderdeel van het 
dossier dat ingeleverd wordt bij Unesco is de uitleg over onderhoud en 
instandhouding van het monument. Die moet ook op de langere termijn 
gewaarborgd zijn met behulp van wet- en regelgeving in de regio of het 
land zelf. Unesco legt daar zelf geen regels voor op.”

Dagblad van het Noorden 23 juli 2021
Dagblad van het Noorden 24 juli 2021

D-day Koloniën van Weldadigheid

“Zowel in Frederiksoord als in 
Veenhuizen komen de betrokken 
bestuurders in kleine groepen 
samen om via de livestream op 
een beeldscherm de vergadering 
van de Unescocommissie in de 
Chinese stad Fuzhou te volgen.”

https://dvhn.nl/drenthe/Zondag-is-D-day-voor-de-Koloni%C3%ABn-van-Weldadigheid-26953307.html


‘Fantastisch,

maar dit is nog maar

het begin’

“’Door het Unesco-traject hebben 
we de verstandhoudingen tussen 
alle overheden, inwoners, boeren en 
ondernemers enorm verbeterd. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat we op deze 
voet door kunnen.’ (…) Klaas Smid, 
burgemeester van Noordenveld, 
denkt dat de Koloniën met de wereld-
erfgoedstatus nog beter bewaard en 
gepromoot kunnen worden. Het doet 
hem vooral deugd dat de toekenning 
zonder aan- of opmerkingen en met 
volledige steun van de toekennings-
commissie tot stand is gekomen. (…) 
Zo denkt burgemeester Rikus Jager
van Westerveld ook over de Unesco-
status. „Dit is nog maar het begin. De 
status zorgt voor naamsbekendheid
en enorme kansen voor dit gebied. 
Financieel-economisch, maar ook 
sociaal. Als gemeente is het nu zaak 
nog meer samenwerking te zoeken 
met onder meer de agrarische sector 
en ondernemers.”

Dagblad van het Noorden 27 juli 2021

https://dvhn.nl/drenthe/Koloni%C3%ABn-van-Weldadigheid-benoemd-tot-werelderfgoed-Fantastisch-maar-dit-is-nog-maar-het-begin-26959859.html
https://dvhn.nl/drenthe/Koloni%C3%ABn-van-Weldadigheid-benoemd-tot-werelderfgoed-Fantastisch-maar-dit-is-nog-maar-het-begin-26959859.html
https://dvhn.nl/drenthe/Koloni%C3%ABn-van-Weldadigheid-benoemd-tot-werelderfgoed-Fantastisch-maar-dit-is-nog-maar-het-begin-26959859.html


DE PROEF
KOLONIE
MOET AL

‘NEE’
VERKOPEN
“Het is de moeite waard dit verhaal 
beter op de kaart te zetten. Omdat de 
schijnwerpers erop staan is er nu al
extra aandacht. Eerder wisten mensen in 
dorpen tien kilometer verderop niks van 
de Koloniën van Weldadigheid.
Dat wordt beter.”

Dagblad van het Noorden 28 juli 2021

https://dvhn.nl/drenthe/Feeststemming-in-Frederiksoord-museum-de-Proefkolonie-moet-al-nee-verkopen-26961473.html
https://dvhn.nl/drenthe/Feeststemming-in-Frederiksoord-museum-de-Proefkolonie-moet-al-nee-verkopen-26961473.html
https://dvhn.nl/drenthe/Feeststemming-in-Frederiksoord-museum-de-Proefkolonie-moet-al-nee-verkopen-26961473.html
https://dvhn.nl/drenthe/Feeststemming-in-Frederiksoord-museum-de-Proefkolonie-moet-al-nee-verkopen-26961473.html
https://dvhn.nl/drenthe/Feeststemming-in-Frederiksoord-museum-de-Proefkolonie-moet-al-nee-verkopen-26961473.html


Trouw | De Verdieping 23 juli 2021

https://www.trouw.nl/verdieping/kolonien-in-eigen-land-voor-de-armen-en-het-uitschot-vroeger-was-je-niet-trots-als-je-hier-woonde-nu-wel~bffe5cbd/
https://www.trouw.nl/verdieping/kolonien-in-eigen-land-voor-de-armen-en-het-uitschot-vroeger-was-je-niet-trots-als-je-hier-woonde-nu-wel~bffe5cbd/


Trouw | De Verdieping (vervolg) 23 juli 2021

https://www.trouw.nl/verdieping/kolonien-in-eigen-land-voor-de-armen-en-het-uitschot-vroeger-was-je-niet-trots-als-je-hier-woonde-nu-wel~bffe5cbd/
https://www.trouw.nl/verdieping/kolonien-in-eigen-land-voor-de-armen-en-het-uitschot-vroeger-was-je-niet-trots-als-je-hier-woonde-nu-wel~bffe5cbd/


Elsevier 27 juli 2021

Hoogste eer voor de havelozen 
van de Koloniën

“Om de voormalige Koloniën van 
Weldadigheid te begrijpen, zou 
je eigenlijk per luchtballon over 
Drenthe moeten varen. Boven 
Frederiksoord, Wilhelminaoord en, 
iets noordelijker, Veenhuizen heeft 
het landschap de gedaante van 
een Excel-sheet. Rechte wegen 
en identieke percelen die als een 
raster over de zandgronden liggen. 
Ze vormen de weerslag van een 
grote gedachte, die hier twee 
eeuwen geleden in de aarde werd 
uitgezet.”

https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/07/hoogste-eer-voor-havelozen-van-de-kolonien-239467w/
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/07/hoogste-eer-voor-havelozen-van-de-kolonien-239467w/


STATUS
VOOR

UNIEKE
OBJECTEN
“De provincie heeft een grote betrok-
kenheid gehad bij de voordracht – en 
uiteindelijk de toewijzing – van de 
koloniën Veenhuizen, Frederiksoord en 
Wilhelminaoord. Een vorige voordracht 
mislukte. Niet omdat de koloniën 
niet interessant genoeg waren, maar 
omdat onderbouwing van de juiste 
 bescherming ontbrak.”

Telegraaf 27 juli 2021

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150391073/ons-land-is-erfgoed-rijker-we-staan-met-champagne-in-de-hand
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150391073/ons-land-is-erfgoed-rijker-we-staan-met-champagne-in-de-hand
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150391073/ons-land-is-erfgoed-rijker-we-staan-met-champagne-in-de-hand
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150391073/ons-land-is-erfgoed-rijker-we-staan-met-champagne-in-de-hand


Drenthe is blij: na 15 jaar 
lobbyen krijgen de Koloniën 
van Weldadigheid de status 
van Unesco Werelderfgoed 

Volkskrant 27 juli 2021

Eindelijk Werelderfgoedstatus voor Drentse armenkoloniën 

“’Het verhaal van de Koloniën 
verdient het om bekend te zijn 
en steeds opnieuw verteld te 
worden’ zegt Bijl over het belang 
van de erkenning. Volgens 
hem had Drenthe de primeur in 

 systematische armoede bestrijding. 
‘En dat thema is nog steeds 
actueel. Van den Bosch zei niet: u 
bent arm, we geven u brood. Maar: 
u bent arm, we leren u graan te 
verbouwen.’”

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eindelijk-werelderfgoedstatus-voor-voormalige-drentse-armenkolonien~b15a1668/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eindelijk-werelderfgoedstatus-voor-voormalige-drentse-armenkolonien~b15a1668/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eindelijk-werelderfgoedstatus-voor-voormalige-drentse-armenkolonien~b15a1668/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eindelijk-werelderfgoedstatus-voor-voormalige-drentse-armenkolonien~b15a1668/


Uitzending Jeugdjournaal 27 juli 2021

Deze Nederlandse huisjes staan op dezelfde lijst als de Chinese Muur 

play

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2391087-deze-nederlandse-huisjes-staan-op-dezelfde-lijst-als-de-chinese-muur.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2391087-deze-nederlandse-huisjes-staan-op-dezelfde-lijst-als-de-chinese-muur.html


play

Uitzending Een Vandaag 23 juli 2021

Na 12 jaar eindelijk erkenning voor de Drentse Koloniën van Weldadigheid? 
‘Grote kans dat ze dit jaar wél op de Werelderfgoedlijst komen’

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/529177/
https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/529177/


BOEREN KOLONIËN

VAN WELDADIGHEID

HOPEN MEE TE 

PROFITEREN VAN

UNESCOSTATUS

“De Unesco-status voor de Koloniën van 
Weldadigheid is niet alleen een boost 
voor de toerismesector, ook boeren in het 
gebied kunnen ervan profiteren. Zij zouden 
een financiële impuls moeten krijgen van 
het Rijk, vindt  burgemeester Rikus Jager 
van de gemeente Westerveld.”

RTV Drenthe 28 juli 2021

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/172269/Boeren-Kolonien-van-Weldadigheid-hopen-mee-te-profiteren-van-Unesco-status
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/172269/Boeren-Kolonien-van-Weldadigheid-hopen-mee-te-profiteren-van-Unesco-status
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/172269/Boeren-Kolonien-van-Weldadigheid-hopen-mee-te-profiteren-van-Unesco-status
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/172269/Boeren-Kolonien-van-Weldadigheid-hopen-mee-te-profiteren-van-Unesco-status
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/172269/Boeren-Kolonien-van-Weldadigheid-hopen-mee-te-profiteren-van-Unesco-status


“WELKE SPOREN UIT HET VERLEDEN 

VIND JE NU NOG TERUG IN DIE 

VOORMALIGE KOLONIËN? EN WAT 

KUNNEN WE ER TWEEHONDERD 

JAAR LATER EIGENLIJK VAN 

LEREN? AAN DE HAND VAN DEZE 

VRAGEN PROBEREN DE MAKERS 

HET BIJZONDERE MAAR COMPLEXE 

VERHAAL VAN DE KOLONIËN VOOR 

EEN ZO BREED MOGELIJK PUBLIEK 

TOEGANKELIJK TE MAKEN.”

Dagblad van het Noorden | Podcast De Koloniën
2 augustus 2021

https://dvhn.nl/drenthe/DVHN-lanceert-podcast-De-Koloni%C3%ABn.-Aflevering-1-Wat-maakt-dat-generaal-Johannes-van-den-Bosch-de-Koloni%C3%ABn-van-Weldadigheid-w%C3%A9l-van-de-grond-krijgt-26970261.html


UNESCO 

WRÂLDERFGOEDSTATUS 

FOAR KOLONIËN 

VAN WELDADIGHEID 

MEI IT FRYSKE 

OOSTVIERDEPARTEN

Omrop Fryslân 26 juli 2021

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1080348-unesco-wralderfgoedstatus-foar-kolonien-van-weldadigheid-mei-it-fryske-oostvierdeparten
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1080348-unesco-wralderfgoedstatus-foar-kolonien-van-weldadigheid-mei-it-fryske-oostvierdeparten
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1080348-unesco-wralderfgoedstatus-foar-kolonien-van-weldadigheid-mei-it-fryske-oostvierdeparten
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1080348-unesco-wralderfgoedstatus-foar-kolonien-van-weldadigheid-mei-it-fryske-oostvierdeparten
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1080348-unesco-wralderfgoedstatus-foar-kolonien-van-weldadigheid-mei-it-fryske-oostvierdeparten
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1080348-unesco-wralderfgoedstatus-foar-kolonien-van-weldadigheid-mei-it-fryske-oostvierdeparten


OMMERSCHANS 

HOOPT STIEKEM 

MEE TE KUNNEN 

PROFITEREN 

VAN STATUS 

WERELDERFGOED

“Ommerschans, Willemsoord en het 
Vlaamse Merksplas vielen al eerder 
buiten de boot, omdat er te weinig 
bewaard bleef van die koloniën. 
,,Logisch’’, reageert voorzitter Jan 
Smits van de historische vereniging 
de Ommerschans, ,,er is bijna niks 
meer van te vinden.’’ Toch hoopt Smits 
dat de schans kan meeprofiteren van 
de extra naamsbekendheid.”

De Stentor 28 juli 2021

https://www.destentor.nl/ommen/ommerschans-hoopt-stiekem-mee-te-kunnen-profiteren-van-status-werelderfgoed~ae2ae1e1/
https://www.destentor.nl/ommen/ommerschans-hoopt-stiekem-mee-te-kunnen-profiteren-van-status-werelderfgoed~ae2ae1e1/
https://www.destentor.nl/ommen/ommerschans-hoopt-stiekem-mee-te-kunnen-profiteren-van-status-werelderfgoed~ae2ae1e1/
https://www.destentor.nl/ommen/ommerschans-hoopt-stiekem-mee-te-kunnen-profiteren-van-status-werelderfgoed~ae2ae1e1/
https://www.destentor.nl/ommen/ommerschans-hoopt-stiekem-mee-te-kunnen-profiteren-van-status-werelderfgoed~ae2ae1e1/
https://www.destentor.nl/ommen/ommerschans-hoopt-stiekem-mee-te-kunnen-profiteren-van-status-werelderfgoed~ae2ae1e1/


Weergaven op sociale media van eerste post na inschrijving op Werelderfgoedlijst

Provincie Drenthe Koloniën van Weldadigheid

Twitter 85.539 121.032

Facebook 4.329 84.505

Instagram 1.177 775

LinkedIn 56.525




