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Drie projecten uit Nederland winnen de  

EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs 2016  
 

 

Brussel / Den Haag, 7 april 2016 - De Europese Commissie en Europa Nostra hebben vandaag de winnaars van 
de 2016 Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs  – Europa’s hoogste eerbetoon op het 
gebied van erfgoed – bekend gemaakt. De 28 laureaten uit 16 landen zijn verkozen vanwege hun exemplarische 

prestaties in de sectoren Instandhouding, Onderzoek, Toegewijde dienstverlening en Opleiding, scholing en 
bewustmaking. Onafhankelijke jury ’s van experts hebben een totaal van 187 projecten, die door organisaties en 
personen in 36 landen vanuit heel Europa waren ingediend, beoordeeld en daaruit de winnaars gekozen. Burgers 

in de hele wereld kunnen nu de winnaar van de Publieksprijs online kiezen, en steun mobiliseren voor de 
prijswinnende projecten uit hun eigen of een ander Europees land. 
 

De door de jury’s uitgekozen projecten zijn voortreffelijke voorbeelden van creativiteit, innovatie, duurzame 
ontwikkeling en maatschappelijke deelname in de erfgoed sector in heel Europa. Onder de opmerkelijke, in 2016 
bekroonde initiatieven bevinden zich de renovatie van een hangende wandelweg, die gebouwd is op de steile 
kanten van een kloof, die een natuurgebied van geweldige schoonheid voor het publiek heeft geopend en zo een 

nieuwe golf toeristen naar deze regio (in Spanje) trekt; de ontwikkeling van een industriële manier van 
digitalisering, die de digitalisering van 9 miljoen zoologische, botanische en geologische specimens in heel Europa 
en daarbuiten mogelijk maakte, hetgeen van enorm belang is voor onderzoekers in de hele wereld (Nederland); 

de toewijding van de medewerkers van een nationaal museum, die drie jaar hard werkten zonder betaling en 
onder moeilijke politieke omstandigheden teneinde het museum open te houden (Bosnië en Herzegovina); en een 
bewustmakingsproject, dat burgers aanspoort monumenten van cultureel en historisch belang in hun 

gemeenschap te “adopteren”, ervoor te zorgen en ze weer in gebruik te stellen (Finland). Voor de eerste keer is 
een prijs toegekend aan een bijzonder project in IJsland: de rehabilitatie van het Franse Ziekenhuis in 
Faskrudsfjordur en ombouw tot een museum. 

 
“Ik  wens de winnaars en hun teams van harte geluk  met hun buitengewone prestaties. Dankzij hun talent en 
toewijding zijn talrijke Europese cultureel erfgoed schatten bewaard gebleven en weer op peil gebracht voor de 

huidige en toekomstige generaties. Hun projecten versterken het bewustzijn dat cultureel erfgoed een strategische 
bron is voor de gemeenschap en voor de economie van Europa. Cultureel erfgoed brengt mensen bij elkaar, en 
het bouwt bruggen tussen het verleden, het heden en de toekomst. Tegelijkertijd genereert het economische 

groei, bevordert het duurzame ontwikkeling en koestert het de maatschappelijke deelname en het erbij horen – 
hetgeen vandaag aan de dag van meer belang is dan ooit. Dat is precies waarom wij de Prijs en andere erfgoed 
projecten door middel van ons Creative Europe programma steunen en dit zullen blijven doen,” stelde Tibor 

Navracsics, Europese Commissaris for Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport.  
 
“Al deze prijswinnende prestaties bewijzen dat erfgoed van groot belang is voor Europa en haar burgers. Cultureel 

erfgoed is een drijfveer voor duurzame ontwikkeling en een bundelende kracht voor onze multiculturele 
gemeenschappen, hetgeen ten volle wordt onderschreven door de EU instellingen, en tevens duidelijk  wordt 
aangetoond in het recente rapport ‘Cultureel Erfgoed telt voor Europa’. Het doet me groot genoegen dat de 

Prijsuitreik ingceremonie dit jaar in mijn geboortestad Madrid plaats vindt, en dan nog wel in zo’n speciale erfgoed 
locatie als het Zarzuela Theater,” voegde Plácido Domingo, de beroemde operazanger en de President van 
Europa, toe. 

 
De winnaars van de Europese Erfgoed Prijzen 2016 zullen worden geëerd gedurende een bijzonder evenement 
dat op 24 mei ’s avonds gezamenlijk door EU Commissaris Navracsics en Maestro Plácido Domingo zal worden 

geleid in het historische Zarzuela Theater te Madrid. De Europese Erfgoed Prijsuitreikingceremonie zal ca. 
1.000 mensen bij elkaar brengen, waaronder erfgoed beroepsbeoefenaars, vrijwilligers en supporters uit heel 
Europa, als ook hooggeplaatste vertegenwoordigers van EU instellingen, het gastland en ander Lidstaten. Tijdens 

de ceremonie zullen ook de zeven Grand Prix winnaars, die ieder € 10.000 zullen ontvangen, en de Publieksprijs 
winnaar worden bekend gemaakt.  
 

De prijswinnaars zullen hun opmerkelijke erfgoed verrichtingen toelichten tijdens de Excellence Fair die ’s 
morgens op 24 mei plaats vindt in het hoofdkwartier van het College van Architecten in Madrid, en zij zullen ook 
deelnemen aan de verschillende netwerk activiteiten die deel uitmaken van het Europese Erfgoed Congres in 

Madrid (22-27 mei), dat door Europa Nostra georganiseerd wordt in het kader van haar netwerk project 
‘Mainstreaming Heritage’, hetgeen ook de steun van het Creative Europe programma van de Europese Unie 
heeft. 

http://vote.europanostra.org/


 

 
CONTACTEN 

 
Europa Nostra 
Joana Pinheiro +31 70 302 40 55  

Elena Bianchi +31 70 302 40 58   
Europese Commissie 
Nathalie Vandystadt +32 2 2967083 

Axel Fougner +32 2 2957276 
Museum Oud Amelisweerd 
Raymond Bijen +31 30 286 0229 

Fort Kijkuit 
Annelies Spanhaak +31 35 655 97 31 
Digitalisering van de collectie van Naturalis Biodiversity Center 

MEER INFORMATIE 

 
www.europanostra.org/news/748 
Twitter: @europanostra     
 

Over ieder winnend project: 
informatie en jury commentaar,  
high resolution foto’s en video’s 

 
Creative Europe website  
Twitter: @europe_creative  

Commissioner Navracsics website 
 

 

Kirsten van Hulsen +31 71 751 9319 
 

 

2016 Prijswinnaars 
(op alfabetische volgorde per land) 

 

Categorie Instandhouding 

▪ Conversion of De Hoorn brewery into a creative hub, Leuven, BELGIUM 
▪ Byzantine Church of St. Peter in Kastania, Mani, GREECE 
▪ Traditional Watermill in Agios Germanos, Prespes, GREECE  
▪ The French Hospital in Faskrudsfjordur, ICELAND 
▪ The Diocletian Baths: charterhouse and open-air pool, Rome, ITALY 
▪ Museum Oud Amelisweerd in Bunnik, Utrecht, THE NETHERLANDS  
▪ Fort Kijkuit in Kortenhoef, Noord-Holland, THE NETHERLANDS 
▪ Cathedral and Diocesan Museum in Santarém, PORTUGAL 
▪ The King's Little Pathway in El Chorro gorge, Malaga, SPAIN 
▪ Six Churches in Lorca, Murcia, SPAIN  
▪ Knockando Woolmill in Aberlour, Moray, UNITED KINGDOM 
▪ Wimpole Hall’s Gothic Tower in Wimpole, Cambridgeshire, UNITED KINGDOM 

 
Categorie Onderzoek 
▪ Preservation of underwater archaeological sites, European project coordinated in Copenhagen, DENMARK  
▪ ‘Granaries of Memory’, Bra, ITALY 
▪ Digitisation of the Naturalis Biodiversity Center’s collection in Leiden, THE NETHERLANDS  
▪ Conservation study of the village Gostuša in Pirot district, SERBIA 
▪ Prehistoric Picture Project. Pitoti: Digital Rock-Art, Cambridge, UNITED KINGDOM 

 
Categorie Toegewijde dienstverlening 

▪ Employees and Activists of the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo, BiH 
▪ Mrs. Giulia Maria Crespi, Milan, ITALY 
▪ Friends of the Storfjord, Sunnmøre, NORWAY 

 

Categorie Opleiding, scholing en bewustmaking 
▪ ‘The Great War through the eyes of a child’, Roeselare, BELGIUM 
▪ ‘Star in School’, Karlovac, CROATIA 
▪ ‘Adopt a Monument’, Tampere, FINLAND 
▪ Preserving and promoting dance heritage, Berlin, GERMANY 
▪ ‘The Little Museum of Dublin’, Dublin, IRELAND 
▪ Cultural Heritage Education Programme: “Apprendisti Ciceroni”, Milan, ITALY 
▪ Sustainable Development of Mourela Plateau, Peneda-Gerês National Park, PORTUGAL 
▪ ‘Heritage Schools’, Bristol, UNITED KINGDOM 

 
Verder wordt een Europa Nostra Prijs toegekend aan een bijzondere prestatie in een Europees land dat niet 
deelneemt aan het EU Creative Europe programma.  

 
Categorie Toegewijde dienstverlening  
▪ National Historical and Cultural Museum-Reserve "Niasvizh", Niasvizh, BELARUS 
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Museum Oud Amelisweerd in Bunnik, Utrecht 

 
Oud Amelisweerd is een landhuis gelegen aan de rand van de stad Utrecht. Hoewel de geschiedenis van het 
landgoed al in de 13e eeuw begint, is het huidige landhuis gebouwd in 1770. Nadat particuliere bewoning 

eindigde in 1989, stond het vervallen gebouw leeg, terwijl het landgoed eromheen in trek bleef bij bezoekers. In 
2011 begon de restauratie van het landhuis, waarna ook het koetshuis aan het voorplein en de zeer zeldzame 
Chinese behangsels in de salon volgden. Het museum functioneert nu als een tentoonstellingsruimte voor de 

zeldzame behangsels en een moderne kunstcollectie.  “De relatie tussen Europa en China in het begin van de 
18e en 19e eeuw, die tot uitdrukk ing komt in de  prachtige behangsels in het landhuis, is buitengewoon goed 
behouden,” aldus de jury.  

De jury maakte ook gewag van de uitmuntende conserverings- en museologische aspecten in het project, 
getuige de uitspraak ‘de technische innovaties op het gebied van klimaatbeheersing zijn een mooie toevoeging, 
die een verantwoorde tentoonstelling van de papieren en textielbehangsels mogelijk maken. De educatieve 

kwaliteit van het museum is discreet maar zelfbewust, de kwaliteit van tentoonstellingsmeubilair is uitnemend. 
“De moderne aanvullingen zijn goed in de historische context ingepast. Het monument zelf is van groot belang 
en de authenticiteit van het 18e eeuwse landhuis is intact gebleven, dankzij de aandacht die de restaurateurs 

hebben besteed aan alle details,” benadrukte de jury. 
 

 
Fort Kijkuit in Kortenhoef, Noord-Holland 

 
Militair Erfgoed is alom aanwezig in Europa, maar de mogelijkheden tot eigentijds gebruik zijn niet altijd 

duidelijk en soms moeilijk te verzinnen. Dergelijke bouwwerken liggen vaak vele jaren verlaten te wachten op 
een nieuwe bestemming. Fort Kijkuit is een voorbeeld van een frisse aanpak als het gaat om het behoud en de 
herbestemming van Europa's militaire erfgoed.  
Dit Noord-Hollandse fort werd voor militaire doeleinden gebruikt tot aan de Tweede Wereldoorlog, maar werd 

achterhaald door de nieuwe methoden van oorlogsvoering. Voor de restauratie had het fort geen duidelijk nut 
meer en de conditie van het complex ging jaarlijks achteruit.  
In 2013 nam Natuurmonumenten het initiatief om Fort Kijkuit te restaureren en een nieuwe bestemming te 

geven. In 2015 werd het project opgeleverd waarbij het fort meerdere functies kreeg: een kantoorruimte voor 
Natuurmonumenten, een expositieruimte voor bezoekers, een uitkijkplatform en plekken voor fietsers en 
wandelaars om uit te rusten en van het omringende landschap te genieten. 
“De herbestemming van Fort Kijkuit vormt een succesvol hergebruik  van een militair gebouw, hetgeen voor 
erfgoed- en restauratiedeskundigen vaak uitdagend is. Deze herbestemming is een voorbeeld voor toekomstige 
herbestemmingen van vergelijkbare objecten. De eigentijdse nieuwe architectuur sluit perfect aan op de 

oorspronkelijke structuur van het fort met gebruikmaking van inventieve technieken ten behoeve van de 
toelating van daglicht in het anders zeer ondoordringbare gebouw. De aanpassingen zijn zorgvuldig 
doorgevoerd en hebben het oorspronkelijke karakter van het gebouw niet aangetast. Het project heeft dit 

belangrijke UNESCO Wereld Erfgoed bouwwerk  weer een goede functie gegeven,” stelt de jury.  
Fort Kijkuit ligt in een natuurgebied met bijzondere biodiversiteit. In het ontwerp voor de herbestemming is dit 
meegenomen door de realisatie van een uitkijkplatform voor de vele bezoekers die van het landschap komen 

genieten, maar ook door het besluit om de kazemat niet te restaureren of aan te passen, zodat de flinke 
bevolking aan vleermuizen zijn huisvesting behield. De jury stelde vast dat “De herbestemming een prachtige 
interactie creëert met het omliggende landschap en daarmee goed inhoud geeft aan de ligging in het 

natuurgebied. Door de publieke openstelling van dit bijzondere complex mag dit belangrijke culturele erfgoed 
zich op hernieuwde waardering verheugen”. 

 

 
Digitalisering van de collectie van Naturalis Biodiversity Center in Leiden 
  
De collectie van Naturalis Biodiversity Center telt meer dan 37 miljoen zoölogische, botanische en geologische 

objecten uit alle windstreken. Daarmee is het een van de grootste en meest diverse natuurhistorische collecties 
ter wereld. De digitalisering van bijna 9 miljoen van deze objecten is daarom van onschat bare waarde voor 
onderzoekers wereldwijd. 

De activiteiten in dit project richtten zich op de digitalisering van natuurhistorisch erfgoed op industriële schaal. 
Onderzoekers ontwikkelden negen ‘digistraten’, gestandaardiseerde digitaliseringsprocessen, elk 
geoptimaliseerd voor de digitalisering van een specifiek collectietype. Via deze methodologie werden door een 

enthousiast team van hardwerkende professionals in vijf jaar 8.665.000 objecten gedigitaliseerd: 23 procent 
meer dan de oorspronkelijke doelstelling van 7 miljoen. 
De jury prees “het potentieel van dit ambitieuze project om toekomstige onderzoeksprogramma’s te faciliteren 

door een belangrijk  deel van deze collectie vrij toegankelijk  te maken voor onderzoekers en het grote publiek  
via Europeana en een API (een geavanceerde online dataportal). Dit is een uitzonderlijk  genereuze wijze om 
projectresultaten te verspreiden en een schoolvoorbeeld van een best practice in collectiedigitalisering.”  De jury 

was bovendien buitengewoon onder de indruk van “de selectie van objecten uit zo’n enorme collectie en de 
planning en uitvoering van het project.” 
 



 

 
Achtergrond 

 
EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs 
 
De Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs is door de Europese Commissie in 2002 

ingesteld en wordt sindsdien door Europa Nostra jaarlijks georganiseerd. De Prijs eert en bevordert best practices 
op het gebied van erfgoed instandhouding, onderzoek, management, vrijwilligers, opleiding en communicatie. 
Zodoende draagt de Prijs bij aan een sterkere publieke waardering voor cultureel erfgoed als strategische 

hulpbron voor Europa’s economie en gemeenschap. De Prijs wordt door het Creative Europe programma van de 
Europese Unie ondersteund. 
 

In de afgelopen 14 jaar hebben organisaties en personen uit 39 landen in het totaal 2.540 aanmeldingen voor de 
Prijzen ingediend. Uitgaande van het aantal aanmeldingen per land staat Spanje aan de top met 480 projecten, 
gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 276. Italië volgt op de derde plaats met 239, Duitsland is vierde met 

190, en Frankrijk vijfde met 114 aanmeldingen. Per categorie kreeg Instandhouding de meeste inzendingen 
(1.524). Daarop volgt Opleiding, scholing en bewustmaking (378), dan Onderzoek (319) en tenslotte Toegewijde 
dienstverlening (297). 

 
Sedert 2002 hebben deskundige Jury’s 426 prijswinnende projecten uit 34 landen uitgekozen. Analoog aan 
het aantal aanmeldingen staat Spanje bovenaan met 59 prijzen. Het Verenigd Koninkrijk staat op de tweede 

plaats met 58, Italië is derde (33), Duitsland vierde (28) en Griekenland vijfde (25). Per categorie telt 
Instandhouding de meeste winnaars (256), gevolgd door Toegewijde dienstverlening (63), Opleiding, scholing en 
bewustmaking (55) en tenslotte Onderzoek (52). 

 
Een totaal van 88 Grand Prix van ieder € 10.000 is uitgereikt aan prominente erfgoed initiatieven die uit de 
prijswinnende projecten zijn gekozen. 

 
De EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs heeft de hoedanigheid van de erfgoed sector in Europa 
versterkt door best practices in de schijnwerpers te zetten, grensoverschrijdende uitwisseling van kennis aan te 

moedigen en de diverse belanghebbenden in bredere netwerken bij elkaar te brengen. De Prijs heeft ook 
belangrijke voordelen voor de winnaars afgeworpen, zoals grotere (internationale) bekendheid, additionele 
financiële steun en toenemende aantallen bezoekers. Bovendien heeft de Prijs het besef dat wij ons erfgoed 

delen, bij het grote publiek versterkt door de Europese eigenwaarde te benadrukken. De Prijs is daarom een 
cruciaal instrument om Europa’s erfgoed te bevorderen.  
 

 
Europa Nostra 
 
Europa Nostra is de pan-Europese federatie van erfgoed NGO’s, en wordt ook door een groot netwerk van 

publieke instanties, bedrijven en personen ondersteund. Door 40 landen in Europa te bestrijken is de organisatie 
de stem van de burgermaatschappij die begaan is met het beschermen en bevorderen van Europa’s culturele en 
natuurlijke erfgoed. Gesticht in 1963 wordt Europa Nostra heden ten dage erkend als het meest representatieve 

netwerk op erfgoed gebied. Plácido Domingo, de operazanger, is de President van de organisatie. Europa 
Nostra voert campagne voor het behoud van Europa’s bedreigde monumenten, locaties en landschappen, met 
name door middel van het ‘The Seven Most Endangered’ programma. Uitmuntendheid wordt geëerd met de EU 

Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs. Europa Nostra levert ook bijdrage aan het formuleren en 
implementeren van Europese strategieën en beleidsvormen op het gebied van erfgoed door middel van een 
gestructureerde dialoog met de Europese Instituties en de coördinatie van de Europese Erfgoed Alliantie 3.3.   

 
 
Creative Europe 
 
Creative Europe is het nieuwe EU programma ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren, en stelt 

hen in staat hun bijdrage aan banen en groei te vergroten. Het programma voor 2014-2020 ondersteunt met een 
budget van € 1,46 miljard organisaties op het gebied van erfgoed, podiumkunsten, kunst, interdisciplinaire kunst, 
publiceren, film, TV, muziek en video games, als ook tien duizenden artiesten, culturele en audiovisuele 

beroepsbeoefening. Financiering stelt hen in staat in geheel Europa te werken, nieuwe publieken te bereiken en 
de in het digitale tijdperk benodigde vaardigheden te ontwikkelen.  
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