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Beste leden, 
 
U leest nu de eerste woorden van de eerste ledenbrief van een nieuw kalenderjaar☺. 2011 Is 
het Jaar van de Vrijwilliger. Het HGVU-bestuur wenst u het beste voor dit nieuwe jaar en hoopt u 
vaak te mogen begroeten! 
 
Op de tweede dinsdag van januari geven Dré van Marrewijk en Joost van den Boogert een 
lezing over 

Werelderfgoed in Nederland 

 
In de lezing besteden Dré en Joost aandacht aan de werelderfgoederen in Nederland, de 
selectie van de toekomstige Nederlandse werelderfgoederen, werelderfgoed internationaal en 
het Nederlandse werelderfgoedbeleid. 
 
Nederland is sinds 1992 lid van het 
Werelderfgoedverdrag van UNESCO. 
Lidstaten spreken af zich gezamenlijk in te 
zetten voor de instandhouding van natuurlijk 
en cultureel erfgoed van uitzonderlijke 
universele waarde. Erfgoed dat uniek is in 
de wereld, dat behouden dient te blijven 
voor toekomstige generaties. Landen dienen 
onder meer een erfgoedstelsel op te zetten, 
elkaar te hulp te schieten bij behoud en 
beheer van erfgoed, voorlichting te geven 
aan inwoners en ze kunnen erfgoederen 
voordragen voor de Werelerfgoedlijst. De 
Werelderfgoedlijst is de blikvanger van het 
verdrag. In iedere reisgids nemen 
werelderfgoederen een prominent plaats in. 
Lidstaten van het Werelderfgoedverdrag zijn 
zeer gebrand een erfgoed op de 
prestigieuze Werelderfgoedlijst te krijgen. 
 
De grachtengordel van Amsterdam is afgelopen juli geplaatst op de Werelderfgoedlijst. Het is 
het laatste erfgoed dat is voorgedragen uit de ronde die Nederland in de jaren ‘90 samenstelde. 
Met de samenstelling van een nieuwe voorlopige lijst maakt Nederland zich nu op voor een 
volgende ronde van voordrachten. Een commissie bestaande uit Dirk Sijmons, Hans Goedkoop 
Vladimir Stissi, Rolf Bak en Joan Leemhuis publiceerde hierover in november een advies. 
 
Dré van Marrewijk en Joost van den Boogert zijn beleidsmedewerkers Werelderfgoed van het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dré werkt bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort, Joost bij de Beleidsdirectie cultureel erfgoed in Den Haag.  
 

 

Waar:    De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum:  dinsdag 11 januari 2011 
Tijd:  20:00 uur 
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MEDEDELINGEN 

 
WEEKENDEXCURSIE 2011 
De HGVU-weekendexcursie gaat dit jaar naar Kent in Engeland. De excursie duurt 3 of 4 dagen (nog ter 
beslissing aan de organisatie). Dit kan vanwege het Hemelvaartweekend (2 - 5 juni 2011). Zondag 5 juni 
is in ieder geval de laatste dag. David Koren heeft vanuit het bestuur de leiding. Wie helpt hem mee met 
de organisatie? Meld je aan via excursie@hgvu.nl. Vrijblijvend aanmelden als deelnemer kan ook via 
excursie@hgvu.nl. Of geef het door bij de volgende lezing. 
 
30 JAAR HGVU 
Haal bij de lezing je eigen exemplaar van het Lustrumboekje op. 


