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Verslag Tweejaarlijks Wereldcongres Organisatie van Werelderfgoedsteden (OWHC) 
Krakow, Polen, 1-6 juni 2019 

 
Vanuit De Beemster waren de burgemeester, mevrouw J. Van Beek (3 dagen), en 
medewerker werelderfgoed mevrouw C. Westrik (alle 5 de dagen) aanwezig. 
 
Het thema van dit wereldcongres was ‘Erfgoed en Toerisme’. Het congres, wat goed 
georganiseerd was, bestond uit de volgende onderdelen: 
 

1. Lezingen over het onderwerp erfgoed en toerisme; 
2. Workshop voor zowel site managers als bestuurders over erfgoed en toerisme;  
3. Verkiezingen nieuw bestuur van de OWHC; 
4. Kiezen nieuwe algemeen secretaris van de OWHC; 
5. Regionale meeting; 
6. Algemene ledenvergadering. 

 
1. Lezingen over het onderwerp erfgoed en toerisme 

De lezingen werden door zowel professionals op het gebied van erfgoed en toerisme 
gegeven, als door de leden zelf. Sommige lezingen hadden meer diepgang dan anderen 
maar het was nuttig om de ervaring van de andere werelderfgoederen te horen. Er was ook 
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Vooral de presentatie van Dubrovnik was 
indrukwekkend. Die hebben op relatief kort termijn de negatieve impact van het toerisme 
aanzienlijk weten te verminderen door een gestructureerde aanpak, onder andere door 
samenwerking te zoeken met de cruiseschepen die daar aanmeren. Ook was er aandacht 
voor het ontwikkelen van bezoekerscentra en de UNESCO Historic Urban Landscape (HUL) 
approach.  
 

2. Workshop voor zowel site managers als bestuurder over erfgoed en toerisme 
Hier werd het door UNESCO ontwikkelde digitale instrument voor het meten van duurzaam 
toerisme toegelicht. Er was ook de gelegenheid om dit uit te proberen. Dit was voor De 
Beemster erg nuttig aangezien wij een pilot site zijn om dit instrument te gaan toepassen.  
 

3. Verkiezingen nieuw bestuur van de OWHC 
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van 8 steden, en alle 8 de plekken moesten 
opnieuw gevuld worden. De Beemster had zich hiervoor verkiesbaar gesteld. Er was veel 
competitie; 15 steden waarvan 8 uit Europa. Dit was het hoogste aantal ooit. Helaas is De 
Beemster niet gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit Brugge (België), Cuzco (Peru), 
Gyeongju (Republiek van Korea), Luxemburg (Luxemburg), Krakow (Polen) / voorzitter, 
Philadelphia (VS), San Miquel de Allende (Mexico) en Suzhou (China).  
 

4. Kiezen van een nieuwe algemeen secretaris van de OWHC 
De huidige algemeen secretaris, Denis Ricard (Canada), stopt in januari 2020. Hij zal worden 
opgevolgd door de Nederlander Robert Quarles van Ufford. Zie 
https://www.ovpm.org/2019/06/25/presentation-of-the-new-secretary-general-of-the-owhc/ 
voor meer informatie.  
 

5. Regionale meeting 
Het regionale kantoor van Noordwest Europa en Noord-Amerika wordt gevoerd door 
Regensburg (Duitsland). Zij zijn tijdens dit congres herbenoemd (geen tegenkandidaten). 
Tijdens de regionale meeting worden de projecten besproken die in onze regio ondernomen 
worden. Ook worden er nieuwe initiatieven voorgesteld. Zo is er onder andere gesproken 
over het Young Travelling Scholarship en het Werelderfgoed Receptenboekje (Droogmakerij 
de Beemster staat er ook in met een recept). Het idee achter het receptenboekje is om 
mensen op een andere manier kennis te laten maken met het werelderfgoed. Er worden ons 
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nog exemplaren toegestuurd. Deze regionale meeting is een belangrijk onderdeel voor ons 
omdat je hier mede bepaald wat er gaat gebeuren in de eigen regio.  
 

6. Algemene ledenvergadering 
Hier worden de lopende zaken besproken. Het secretariaat van de OWHC maakt hier een 
verslag van en zal deze rondsturen.  
 
Het volgende wereldcongres is in 2021 en zal in Quebec (Canada) plaatsvinden, en de 
eerstvolgende regionale bijeenkomst is in 2020 in Luxemburg. Voor beide moet het thema 
nog vastgesteld worden.  


