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Geacht College, 
 
De staatssecretaris van OCW heeft op 11 maart 2010 Stichting Boogbrug Vianen op de hoogte 
gesteld van haar herziene aanpak van de nieuwe voorlopige lijst Werelderfgoed. 
In 2004 heeft de stichting een verzoek gedaan om de 12 bruggen uit het Rijkswegenplan 1927 
als ensemble voor te dragen als Nederlands Werelderfgoed.  
Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris dit verzoek nu wil opnemen in de nieuwe voorlopige 
lijst. 
 
Hierbij stuur ik u een kopie van de brief ter ondersteuning van de aanvraag tot aanwijzing 
Gemeentelijk Monument van de boogbrug over de Lek bij Vianen-Nieuwegein d.d. 5 januari 
2010 in de hoop dat u deze brief wilt toevoegen.  
 
Graag zou ik een bevestiging van deze e-mail willen ontvangen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
is getekend namens Stichting Boogbrug Vianen 

 
W.J. van Sijl 

 

 

Stichting Boogbrug Vianen 
 

Walkade 15 
3401 DR IJsselstein 

tel/fax 030 6872934 
kvk 30150201 

ING bank 67.54.19.484 
info@wimvansijl.eu 
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herziening voorlopige lijst Werelderfgoed

Geachte heer Van Sijl,

In 2010 herzie ik, samen met minister Verburg van LNV, de voorlopige lijst van
culturele en natuurlijke werelderfgoederen voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Met deze voorlopige lUst geven wij aan welke erfgoederen Nederland, Aruba en de
NederlanCse Ant i l len de komende jaren w! l len nomineren voor de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Werelderfgoedcom it6 van UNESCO vraagt de
lidstaten iedere tien jaar de voorlopige lijst opnieuw samen te stellen.
De afgelopen jaren heb ik van veel organisaties suggestie ontvangen voor de
opname van erfgoederen op de nieuwe voorlopige lijst waaronder het ensemble
van bruggen van het Rijkswegenplan 1927. Als betrokken partij wil ik u
informeren over de aanDak.

Het Koninkr i jk  der Neder landen is s inds 1992 l idstaat van het
Werelderfgoedverdrag van UNESCO. Samen met 185 andere lidstaten zet het
Koninkr i jk  der Neder landen zich in voor het behoud van natuur l i jk  en cul tureel
erfgoed van uitzonderlijke universele waarde.
Het plaatsen van erfgoederen op de Werelderfgoedlijst is een van de onderdelen
van het verdrag. Inmiddels staan 890 erfgoederen op de Werelderfgoedlijst
waaronder de Vi f ia les Val le i  in Cuba, de piramides in Egypte,  de Olympiade in
Griekenland en het Yellowstone Park in de Verenigde Staten. Nederland telt acht
Werelderfgoederen. Recent plaatste het Werelderfgoedcomit6 de Nederlands-
Duitse Waddenzee op de Werelderfgoedlijst. In juli 2010 besluit het comit€ over
de plaatsing van de grachtengordel van Amsterdam.

Over de herziening van de voorlopige lijst laat ik mij adviseren door een
onafhankel i jke commissie onder het voorzi t terschap van mevrouw ir .  J.M.
Leemhuis-Stout. De commissie bestaat uit deskundigen uit het vakwereld van
cultureel erfgoed en natuur. Prof. dr. R.P.M. Bak, dr. H. coedkoop, prof. ir. D.F.
Si jmons en prof .  dr .  V.V. St issi  hebben zi t t ing in deze commissie.
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Uitgangspunt voor de adviesvraag aan de commissie zijn de richtlijnen van het
Werelderfgoedcomite (Werelderfgoedverdrag en de Operational Guidelines for the
implementation of the World Heritage Convention) en de global strategy voor een
representatieve, evenwichtige en geloofwaardige Werelderfgoedlijst. De
commissie vraag ik om in haar overwegingen de nadruk te leggen op erfgoederen
op de Nederlandse Antillen en Aruba, natuurlijk erfgoed, mixed-sites (combinatie
van cultureel en natuurlijk erfgoed) en op voorstellen met andere landen.

Ik heb de commissie gevraagd de suggesties, waaronder het ensemble van
bruggen van het Rijkswegenplan 1927, voor een nieuwe voorlopige lijst die de
ministeries van LNV en OCW de afgelopen jaren heeft ontvangen, mee te nemen
in haar overweg ingen.
Ik streef naar een goed afgewogen voorlopige lijst die voldoet aan de richtlijnen
van het Werelderfgoedcomite en die te gemoet komt aan de grote belangstelling
voor een plaatst op de Werelderfgoedlijst.

Ik hecht grote waarde aan het draagvlak voor de opname van een erfgoed op de
voorlopige lijst bij de betrokken overheden en beheerders. Ik heb de commissie
daarom gevraagd hierover met de direct betrokken partijen in gesprek te gaan.
De commissie brengt haar advies in de zomer van 2010 uit. De nieuwe voorlopige
lijst wil ik samen met minister Verburg voor 1 februari 2011 vaststellen en
overhandigen aan het Werelderfgoedcomit6.

Met vriendelijke groet.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
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