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Geachte statenleden,

Ter kennisgeving onderstaand bericht:

Het UNESCO Werelderfgoedcomité heeft besloten de nominatie van de Koloniën van 
Weldadigheid aan te houden als geheel van vrije en onvrije Koloniën in Nederland en 
België.  

Bijgaand ontvangt u ter informatie:
- Het persbericht, zoals dat is opgesteld in overleg met het ministerie van OCW.
- Het aangenomen amendement, zoals dat is ingediend door Brazilië.

Binnenkort wordt u nader geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Evelien Alkema
Programmasecretaris Koloniën van Weldadigheid
Programme secretary Colonies of Benevolence
Provincie Drenthe
Postbus 122 | 9400 AC | ASSEN (NL)
T +31 (0)592 365691 | M +31 (0)6 31671269
www.kolonienvanweldadigheid.eu  
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Koloniën van Weldadigheid stap dichterbij 
UNESCO Werelderfgoed 


De Koloniën van Weldadigheid worden dit jaar geen UNESCO Werelderfgoed. UNESCO 


erkent de Werelderfgoedwaardigheid van de Koloniën, maar heeft aan Nederland en België 
gevraagd het nominatiedossier aan te passen en opnieuw in te dienen. Dit is nu precies 
200 jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing 
van de wet op de landloperij in België. De Koloniën van Weldadigheid zijn ’s werelds 
eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van landbouwkoloniën 
om armoede te bestrijden. Ze zijn voorlopers van onze verzorgingsstaat. Ruim een miljoen 


Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. 
 
Volgende stap 
Dat de inschrijving geen sinecure was bleek na het rapport van het internationale adviesorgaan van 
UNESCO. Dat adviseerde slechts een deel van de Koloniën in te schrijven als Werelderfgoed en 
maakte daarbij vooral een onderscheid tussen vrije en onvrije Koloniën.  
 


Cees Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de Stuurgroep Koloniën van 
Weldadigheid. “Het advies was pittig. Er moest wel wat gebeuren natuurlijk. In Bahrein waar het 
Werelderfgoedcomité bijeen is, hebben wij veel landen kunnen overtuigen van de unieke waarde van 
dit erfgoed. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet. Er is begrip voor het hele verhaal van 


de vrije én onvrije Koloniën. Het is nu zaak om de gevonden steun te verzilveren zodat de Koloniën 
werelderfgoed worden.” 
 


Gedeputeerde Inga Verhaert van Antwerpen, tevens covoorzitter van Kempens Landschap: “Wij 
hebben geen moment aan de samenhang tussen de Koloniën van Weldadigheid getwijfeld. We weten 
nu waar we mee aan de slag moeten om straks erkend te worden als werelderfgoed.”  
 
Bezoekerscentra 
Voor Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens 


Landschap, bevestigt de beslissing van het Werelderfgoedcomité de waarde van de Koloniën: “De 
Koloniën van Weldadigheid vertellen een uniek verhaal, een geschiedenis die tot nu voor velen 
verborgen is. Ondertussen worden in de Koloniën gebouwen gerestaureerd, bezoekerscentra 
ingericht, worden boeken geschreven en haken nieuwe bedrijven aan op de Koloniën-geschiedenis 
Het verhaal van deze paupers en landlopers is te ontdekken in de verschillende bezoekerscentra.” 
 







 
 


De Koloniën van Weldadigheid zijn levende landschappen 
Foto’s boven © Kempens Landschap – fotograaf: Studiovision photography  


Foto linksonder © Koloniën van Weldadigheid – fotograaf: James van Leuven  
Foto rechtsonder © Koloniën van Weldadigheid – fotograaf: Siebe Swart 


 


PERSINFO & INTERVIEWS 


 


Perscontact Nederland 


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Dolf Muller   +31 610 915 593 – d.muller@cultureelerfgoed.nl  
 


       Koloniën van Weldadigheid 
Yasmina Parodi   +31 653 344 344 – info@yascom.nl  
 
Cees Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe 
Eddy Beuker   +31 611 011 397 – e.beuker@drenthe.nl  
 
Perscontact Vlaanderen 


Philippe De Backer, directeur Kempens Landschap 
+32 478 44 83 86 – philippe.debacker@kempenslandschap.be 
 
Perscontact beleidsverantwoordelijken Vlaanderen 
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands 
Beleid en Onroerend Erfgoed 


Anne-Katrien Frans   +32 499 15 91 58 – anne-katrien.frans@vlaanderen.be 
 
Peter Bellens, gedeputeerde bevoegd voor Wonen, Sociale economie, Plattelandsbeleid en 
Europese samenwerking, provincie Antwerpen 
Johny Geerinckx   +32 485 99 72 97 – johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
 
Inga Verhaert, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs, Communicatie, Energie en ICT, provincie 


Antwerpen 
Charis De Craene   +32 486 73 24 21 – charis.decreane@provincieantwerpen.be 
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Digitale persmap 


Voor beeldmateriaal en bijkomende informatie verwijzen we u graag naar de digitale 


persmap in dropbox: https://bit.ly/2Kf4diq Voor vragen over de persmap kunt u contact 


opnemen met Yasmina Parodi +31 653 344 344.   
 


Meer informatie:  
www.kolonienvanweldadigheid.eu 
Facebook: www.facebook.com/kolonienvanweldadigheid 
Twitter: @kolonienvw 
Instagram: Kolonienvanweldadigheid 
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_________________________________________________________________________________ 


Email Rapporteur :    wh-rapporteur@unesco.org 


World Heritage 42 COM 


AMENDMENT  
Item of the Agenda 42 COM 8B.25 


Amended Draft Decision 42 COM  


Amendment submitted  
by the Delegation of…. 


Brazil 


Date  29/06/2018 


TEXT  


The World Heritage Committee,  


1. Having examined Documents WHC/18/42.COM/8B and WHC/18/42.COM/INF.8B1,  


2. Defers the examination ofRefers the nomination of Colonies of Benevolence, Belgium and 
Netherlands, to the World Heritage List, in order to allow back to the States Parties, with the 
advice of ICOMOS and the World Heritage Centre, if requested,  in order to:  


a) Refocus Adapt the nomination on one or two by focusing on the well-preserved cultural 
landscapes of the free and unfree cColonies, both understood to that could clearly reflect the 
ideals relating to a single utopian model of poverty reduction that guided their foundation and 
evolution, 


b) Ensure that the nominated free and unfree Colonies reflect the scope and careful planning 
of the agricultural settlements and their ordered buildings and how these were integrated as a 
whole, and offered an approach to the idea of improvement of individual over 150 years, 


c) Re-draft Adapt the Management Plan so that it aims to evoke, through adequate protection 
and through careful management and presentation, both the positive and the negative 
approaches of these colonies, their overall organisation, and the lives of their inhabitants; 


3. Recommends the State Parties to Cconsiders that any revised nomination would need to 
be considered by aninviting an ICOMOS expert advisory mission to the component sites, if 
needed;  


4. Also Rrecommends that the States Parties give consideration to the following:  


a) Provide more detailed plans of the colonies, identifying all buildings, 


ba) Providing a better rationale for the delineation of buffer zones, 


cb) Strengthen planning controls to ensure the Provide detailed information on how the whole 
landscape of the colonies is protected, 


dc) Complete the monitoring system to include indicators related to the attributes of the 
proposed Outstanding Universal Value. 
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Koloniën van Weldadigheid stap dichterbij 
UNESCO Werelderfgoed

De Koloniën van Weldadigheid worden dit jaar geen UNESCO Werelderfgoed. UNESCO 

erkent de Werelderfgoedwaardigheid van de Koloniën, maar heeft aan Nederland en België 
gevraagd het nominatiedossier aan te passen en opnieuw in te dienen. Dit is nu precies 
200 jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing 
van de wet op de landloperij in België. De Koloniën van Weldadigheid zijn ’s werelds 
eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van landbouwkoloniën 
om armoede te bestrijden. Ze zijn voorlopers van onze verzorgingsstaat. Ruim een miljoen 

Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. 

Volgende stap 
Dat de inschrijving geen sinecure was bleek na het rapport van het internationale adviesorgaan van 
UNESCO. Dat adviseerde slechts een deel van de Koloniën in te schrijven als Werelderfgoed en 
maakte daarbij vooral een onderscheid tussen vrije en onvrije Koloniën. 

Cees Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de Stuurgroep Koloniën van 
Weldadigheid. “Het advies was pittig. Er moest wel wat gebeuren natuurlijk. In Bahrein waar het 
Werelderfgoedcomité bijeen is, hebben wij veel landen kunnen overtuigen van de unieke waarde van 
dit erfgoed. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet. Er is begrip voor het hele verhaal van 

de vrije én onvrije Koloniën. Het is nu zaak om de gevonden steun te verzilveren zodat de Koloniën 
werelderfgoed worden.” 

Gedeputeerde Inga Verhaert van Antwerpen, tevens covoorzitter van Kempens Landschap: “Wij 
hebben geen moment aan de samenhang tussen de Koloniën van Weldadigheid getwijfeld. We weten 
nu waar we mee aan de slag moeten om straks erkend te worden als werelderfgoed.” 

Bezoekerscentra 
Voor Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens 

Landschap, bevestigt de beslissing van het Werelderfgoedcomité de waarde van de Koloniën: “De 
Koloniën van Weldadigheid vertellen een uniek verhaal, een geschiedenis die tot nu voor velen 
verborgen is. Ondertussen worden in de Koloniën gebouwen gerestaureerd, bezoekerscentra 
ingericht, worden boeken geschreven en haken nieuwe bedrijven aan op de Koloniën-geschiedenis 
Het verhaal van deze paupers en landlopers is te ontdekken in de verschillende bezoekerscentra.” 
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Perscontact Nederland 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Dolf Muller   +31 610 915 593 – d.muller@cultureelerfgoed.nl 

 Koloniën van Weldadigheid 
Yasmina Parodi   +31 653 344 344 – info@yascom.nl 

Cees Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe 
Eddy Beuker   +31 611 011 397 – e.beuker@drenthe.nl 

Perscontact Vlaanderen 

Philippe De Backer, directeur Kempens Landschap 
+32 478 44 83 86 – philippe.debacker@kempenslandschap.be

Perscontact beleidsverantwoordelijken Vlaanderen 
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands 
Beleid en Onroerend Erfgoed 

Anne-Katrien Frans   +32 499 15 91 58 – anne-katrien.frans@vlaanderen.be 

Peter Bellens, gedeputeerde bevoegd voor Wonen, Sociale economie, Plattelandsbeleid en 
Europese samenwerking, provincie Antwerpen 
Johny Geerinckx   +32 485 99 72 97 – johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 

Inga Verhaert, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs, Communicatie, Energie en ICT, provincie 

Antwerpen 
Charis De Craene   +32 486 73 24 21 – charis.decreane@provincieantwerpen.be 
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Digitale persmap 
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AMENDMENT 
Item of the Agenda 42 COM 8B.25 

Amended Draft Decision 42 COM 

Amendment submitted 
by the Delegation of…. 

Brazil 

Date 29/06/2018 

TEXT 

The World Heritage Committee, 

1. Having examined Documents WHC/18/42.COM/8B and WHC/18/42.COM/INF.8B1,

2. Defers the examination ofRefers the nomination of Colonies of Benevolence, Belgium and
Netherlands, to the World Heritage List, in order to allow back to the States Parties, with the
advice of ICOMOS and the World Heritage Centre, if requested,  in order to:

a) Refocus Adapt the nomination on one or two by focusing on the well-preserved cultural
landscapes of the free and unfree cColonies, both understood to that could clearly reflect the
ideals relating to a single utopian model of poverty reduction that guided their foundation and
evolution,

b) Ensure that the nominated free and unfree Colonies reflect the scope and careful planning
of the agricultural settlements and their ordered buildings and how these were integrated as a
whole, and offered an approach to the idea of improvement of individual over 150 years,

c) Re-draft Adapt the Management Plan so that it aims to evoke, through adequate protection
and through careful management and presentation, both the positive and the negative
approaches of these colonies, their overall organisation, and the lives of their inhabitants;

3. Recommends the State Parties to Cconsiders that any revised nomination would need to
be considered by aninviting an ICOMOS expert advisory mission to the component sites, if
needed; 

4. Also Rrecommends that the States Parties give consideration to the following:

a) Provide more detailed plans of the colonies, identifying all buildings,

ba) Providing a better rationale for the delineation of buffer zones, 

cb) Strengthen planning controls to ensure the Provide detailed information on how the whole 
landscape of the colonies is protected, 

dc) Complete the monitoring system to include indicators related to the attributes of the
proposed Outstanding Universal Value.




