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Advies expertgroep over nominatie Sanatorium Zonnestraal
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Geachte heer Kastje,
De afgelopen 30 jaar is er met grote inzet van restauratie-architecten, overheden,
eigenaars en talloze andere betrokkenen gewerkt aan de revitalisering van
Sanatorium Zonnestraal. Tevens werd er gewerkt aan een onderzoek naar de
nominatie van Zonnestraal voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het
ministerie van OCW plaatste Zonnestraal in 1995 en 2011op de voorlopige lijst
van nominaties voor werelderfgoed.
De "Expertgroep beoordeling werelderfgoednom¡naties 2018" adviseerde in het

advies "Zon, lucht en water" (juni 2018) desgevraagd de ministers van LNV en
OCW over de onderbouwing van de uitzonderlijke universele waarde van drie
kandidaat werelderfgoederen. De expertgroep toetste de rapportages van de
kandidaten Sanatorium Zonnestraal, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en

Bonaire en Curaçao Mar¡ene Parken aan de eisen van het Werelderfgoedcomité
Het advies van de expertgroep vindt u in de bijlage.
Het advies van de expertgroep over Sanatorium Zonnestraal neem ik over. Ik
moet u dus helaas melden dat ik Sanatorium Zonnestraal niet voordraag voor de
Wereldertgoedlijst. De Voorlopige lijst werelderfgoed pas ik hierop aan.
Santorium Zonnestraal is sinds de bouwtijd een internationaal hoog gewaardeerd

en iconisch monument. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO stelt echter
strenge eisen aan de opname op de Wereldertgoedlijst. Het erfgoed dient van
uitzonderlijke universele waarde te zijn. De expertgroep geeft aan dat het
monument Zonnestraal niet voldoet aan deze kwalificatie.
Zonnestraal is en blijft een internationaal icoon. Het vertelt het bijzondere verhaal
over zorg en re-integratie, crowd-funding en solidariteit en over architectuur en
restauratie van het Nieuwe Bouwen.
Zonnestraal geldt als pionier op zowel het vlak van architectuur, zorg als
restauratie. In de afgelopen 30 jaar is een groot deel van de gebouwen en het
landschap onder begeleiding van een team van erfgoedprofessionals en
architecten zorgvuldig en met grote inzet gerestaureerd en herbestemd.
Dankzij het uitgebreide onderzoek dat u verrichte voor de nominatie, zijn er ook
nieuwe inzichten en kennis verkregen over de sociale betekenis van Zonnestraal,
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ook voor de medische wetenschap. Lessen uit het verleden die in de huidige tijd
nog altijd actueel zijn.
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De gemeente Hilversum speelde een belangrijke en doorslaggevende rol bij het
behoud en de restauratie van Zonnestraal. Door de grote betrokkenheid en inzet

van de gemeente kan het bijzondere verhaal van Zonnestraal nog beter verteld
worden. Bovendien heeft de gemeente nieuwe verbindingen gelegd met relevante
sectoren zoals de internationale tuberculosebestrijding. Zonnestraal is voor de
huidige bestrijding van deze ziekte een belangrijke inspiratiebron.
De gezamenlijke visie die de gemeente in het kader van de revitalisatie
ontwikkelde met haar partners, blijft van essentieel belang voor toekomstige
opgaven. Mijn Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet graag de samenwerking
met de gemeente Hilversum en de eigenaar ób¡dos Vastgoed BV onverminderd
voort.
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