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Werelderfgoed vastgelegd

Vanaf deze maand kunt u het Nederlandse Unesco-werelderfgoed 
bewonderen door het venster van National Geographic. Op elk van 
de negen locaties staat een metershoog geel kader ter onder-
steuning van dit belangrijke initiatief, dat dient tot behoud van de 
schatkamers van de wereld. Door een foto van het geel omkader-
de erfgoed te delen via de sociale media, kunt u mooie prijzen 
winnen, zoals een reis naar Willemstad op Curaçao! U kunt de foto 
maken door het grote, gele kader of door een van de vele kleine, 
kartonnen kaders die op elke erfgoedlocatie verkrijgbaar zijn.

Per erfgoedlocatie wint degene die de beste foto maakt een boeken-
reeks over Unesco-werelderfgoed in Nederland. De hoofdprijs, voor de 
maker van de beste foto, is een door Arke en Sandton Kurá Hulanda 
verzorgde, negendaagse vliegreis naar Curaçao (zie de achterzijde 
van deze uitgave). Plaats je foto op de speciale actiepagina op 
Facebook. Uploaden via Instagram of Twitter kan ook. Vergeet niet 
#NGerfgoed in de omschrijving te zetten.

De wedstrijd loopt van 1 september 2013 tot 31 januari 2014. De 
overige voorwaarden vind je op nationalgeographic.nl/erfgoed

De jury wordt gevormd door Aart Aarsbergen, hoofdredacteur van 
National Geographic Nederland•België, Harry Brinkman, voorzitter van 
Stichting Werelderfgoed.nl, Hilda Boesjes-Beljon, directeur van Stichting 
ir. D.F. Woudagemaal te Lemmer, en fotograaf Frans Lemmens.
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In het jaar 2000 werd het overleg-
platform Werelderfgoed Nederland 
opgericht. In 2010 werd de naam 
gewijzigd in Stichting Werelderfgoed.nl. 
De Stichting bestaat uit de siteholders 

die in het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk zijn voor 
het behoud en beheer van het Unesco-werelderfgoed.
Zij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de bewust-
wording van het werelderfgoed te vergroten, de belangen te 
behartigen, kennis te verwerven, te ontwikkelen en te delen en 
gezamenlijk naar buiten toe op te treden. Dit alles om ervoor te 

zorgen dat de afzonderlijke erfgoedlocaties hun taken optimaal 
kunnen uitvoeren. De stichting houdt het werelderfgoed duurzaam 
in stand voor overdracht aan huidige en komende generaties. 
Vanaf september is in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat in 
Amsterdam het Werelderfgoed Podium geopend: een nationaal 
bezoekerscentrum voor alle Unesco-werelderfgoedlocaties in het 
koninkrijk. Het is dé startplek om kennis te maken met de negen 
Nederlandse werelderfgoedlocaties. Nederland is het eerste land 
ter wereld dat zo’n nationaal bezoekerscentrum kent.
 
Zie www.werelderfgoed.nl

doe mee aan de fotoWedstrijd en Win een reis

Werelderfgoed vastgelegd

Het VerHaal VaN De kaDers
National Geographic biedt al 125 jaar een 
venster op de wereld, en sinds 2009 geldt 
dat meer dan ooit. Toen verschenen in het 
landschap voor het eerst grote, gele 
kaders, het National Geographic-beeld-
merk. Op enkele van de mooiste plekken 
op Terschelling kwamen als onderdeel van 
het programma Sprekend Landschap 
kaders te staan, waardoor iedereen het 

Waddenlandschap letterlijk door de ogen 
van National Geographic kon bewonderen. 
Na twee jaar verhuisden de kaders naar 
Oost-Groningen, waar ze als onderdeel van 
het project Oost-Groningen Omlijst 
kenmerkende elementen in het landschap 
onder de aandacht brachten.
Vanaf eind augustus bieden de gele 
kaders een nieuw perspectief op alle 

plekken in Nederland die op de Unesco-
werelderfgoedlijst staan. Van Schokland tot 
Kinderdijk-Elshout en van Droogmakerij de 
Beemster tot de Amsterdamse grachten-
gordel: op elk van de locaties vindt u een 
groot, geel kader. Zelfs in Willemstad staat 
er een, naar Curaçao vervoerd met mede-
werking van de Koninklijke Marine.
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Kop

Er waait een flinke bries op de noordpunt. 
Het is vooral de wind die doet denken aan 
een eiland, nu Schokland al zeventig jaar 
volledig wordt omgeven door de groene 
vlakte van de Noordoostpolder. Het is een 
bijzonder gebied: een eiland op het droge, 
een oud cultuurlandschap dat al zesduizend 
jaar vrijwel onafgebroken wordt bewoond 
in een jonge, langs de liniaal aangelegde 
polder uit de twintigste eeuw. Het voormalige 
eiland en zijn omgeving zijn in 1995 als 
eerste Nederlandse monument op de 
Unesco-werelderfgoedlijst geplaatst. Het 
verhaal van het eiland, waarvan de bewoners 
in 1859 voor hun eigen veiligheid werden 
geëvacueerd, geldt als symbool van de strijd 
van de Nederlanders tegen het water. Toch is 
een belangrijke overweging om dit gebied op 
werelderfgoedlijst te zetten, moeilijk voor het 
publiek waarneembaar. “Schokland is vooral 
werelderfgoed vanwege de vele archeolo-
gische vindplaatsen”, vertelt Marcella 
Marinelli van de gemeente Noordoostpolder, 
de coördinator van het monument. “Het is 
een enorm rijk bodemarchief dat vanwege 
de vochtige veenbodem uitstekend is 
geconserveerd.” 

Het besef dat natuur- en cultuurschatten met 
een universeel belang internationaal moeten 
worden beschermd, ontstond toen de 

tempels van Aboe Simbel in het zuiden van 
Egypte ten prooi dreigden te vallen aan het 
Nassermeer, een stuwmeer dat ontstond bij 
de aanleg van de Aswandam. In 1959 kwam 
een grote internationale reddingscampagne 
op gang, waarin zo’n vijftig landen samen-
werkten. Nederland was er een van en kreeg 
als dank de Tempel van Taffeh, die nu in de 
entreehal van het Rijkmuseum van Oud-
heden in Leiden staat.

Unesco, de cultuurorganisatie van de 
Verenigde Naties, nam de zorg voor het 
universeel waardevolle erfgoed op zich. In 
1972 stelde Unesco het Werelderfgoed-
verdrag op, dat inmiddels door 190 staten is 
ondertekend. Werelderfgoed werd gedefini-
eerd als cultureel en natuurlijk erfgoed dat 
onvervangbaar en uniek is, en dat moet 
worden beschouwd als eigendom van de 
wereld. Sleutelwoord in het verdrag is de 
kwalificatie ‘uitzonderlijke universele waarde’. 
De ondertekenaars zeggen toe zich in te 
zetten voor het behoud van het cultureel en 
natuurlijk erfgoed in hun land. Unesco geeft 
niet, zoals vaak wordt verondersteld, 
subsidies voor het in stand houden van de 
monumenten. De organisatie verleent deze 
een internationale status, maar de landen 
zelf moeten voor onderhoud en beheer zor- 
gen. Alleen als er sprake is van een urgente 

inleiding

Van universele 
waarde

FotograFie: Frans lemmens
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bedreiging kan het Werelderfgoedfonds 
financiële hulp bieden – aan landen die zelf 
de financiële middelen niet hebben. De 
wereld telt sinds de laatste vergadering van 
de Commissie voor het Werelderfgoed, in 
2013 in Cambodja, 981 monumenten, 
waarvan er 759 een cultureel karakter 
hebben, 193 een natuurlijk (zoals het Great 
Barrier Reef in Australië) en 29 een gemengd 
(zoals de heilige berg Athos in Griekenland). 
De lijst wordt jaarlijks uitgebreid. 

Nederland, dat het Werelderfgoedverdrag 
in 1992 ondertekende, richt zich bij zijn 
voordrachten op drie thema’s die kenmer-
kend zijn voor ons land. Allereerst de strijd 
tegen het water. We hebben een lange 
geschiedenis met de zee, die vaak een 
bedreiging was, maar die ook mogelijkheden 
bood voor landaanwinning, scheepvaart en 
visserij. Vijf van onze werelderfgoedlocaties 
hebben met dit thema te maken. Een ander 
thema is Nederland als burgersamenleving. 
De nominaties moeten passen in de traditie 
van onze handelsnatie, waarvoor de 
fundamenten zijn gelegd in de Gouden 
Eeuw. Het laatste thema is Nederland als 
ontworpen land, van de inrichting van polders 
en droogmakerijen tot de modernistische 
architectuur van Gerrit Rietveld.

Opname op de werelderfgoedlijst is een 
lange, bureaucratische procedure. Deel-
nemende landen stellen zelf een voorlopige 
lijst van erfgoed op. Uit deze lijst worden 

locaties geselecteerd en als nominatie aan 
de Unesco voorgedragen. Deze nominaties 
worden beoordeeld door de adviescom-
missies van de Werelderfgoedconventie. Hun 
adviezen worden dan weer voorgelegd aan 
het Werelderfgoedcomité, dat eens per jaar 
hierover een besluit neemt.

Zo’n nominatiedossier is een serieuze zaak. 
Dat ondervond het Teylers Museum in 
Haarlem. De regering droeg het weten-
schapsmuseum in 2012 voor. In mei dit jaar 
kwam het bericht dat Unesco het nominatie-
dossier onvoldoende onderbouwd achtte. 
Het museum kon in 2013 dus niet nog op de 
werelderfgoedlijst worden opgenomen. 
Komend jaar zal de Van Nelle Ontwerpfabriek 
in Rotterdam te horen krijgen of zij zich 
officieel werelderfgoed mag noemen.

Aan het einde van mijn tocht langs de 
Nederlandse werelderfgoedmonumenten 
bezoek ik het Rietveld Schröderhuis in 
Utrecht. De woning uit 1924 is een architec-
tonisch meesterwerk, gebaseerd op de 
ideeën van de avant-gardistische kunststro-
ming De Stijl. Het pand, sinds 2000 op de 
werelderfgoedlijst, staat in hoog architecto-
nisch aanzien en trekt bezoekers van over de 
hele wereld. Maar wat mij vooral treft wan- 
neer conservator Ida van Zijl mij rondleidt, is 
de soms aandoenlijke gewoonheid van dit 
modernistische bouwwerk. Het boodschap-
penluikje in de keuken, de spreekbuis bij de 
voordeur, de uitsparing in een deurluik om 

ruimte te maken voor de klink, het slimme 
bankje bij de telefoon in de gang. Ik vind het 
mooi dat zo’n klein, intiem kunstwerk als dit 
in omvang bescheiden woonhuis op de 
werelderfgoedlijst prijkt, naast verpletterende 
wereldattracties als de piramide van Giza, 
Machu Picchu en de Chinese Muur.

National Geographic eert in dit boekje de 
negen Nederlandse Unesco-werelderfgoed-
locaties en stelt bovendien negen plekken 

aan u voor die mogelijk in de nabije toekomst 
dezelfde status krijgen. Bovendien vindt u 
vanaf eind september bij alle monumenten 
een metershoog exemplaar van ons gele 
kader, ter onderstreping van het belang van 
dit Unesco-project voor het openhouden van 
de schatkamers van de wereld.

Aart Aarsbergen
Hoofdredacteur National Geographic
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midden-beemster vormt het hart van droogmakerij de beemster, sinds 1999 op de Unesco-wereld- erfgoedlijst. eeuwenlang hielden vijftig molens het gebied droog, tot gemalen die taak overnamen.
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bezoekers van museum van loon aan de amsterdamse keizersgracht wanen zich in de 17de eeuw, 
toen willem van loon, een van de oprichters van de verenigde oost-indische compagnie, hier 

woonde. van loon was de tweede bewoner van het statige grachtengordelpand; zijn voorganger was 
schilder Ferdinand bol, een van de getalenteerdste leerlingen van rembrandt van rijn. 
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werelderFgoed sinds 1995 • eiland vanwege armoe en overstromingsgevaar 

schokland en omgeVing

eiland op het droge
Midden in de jonge Noordoostpolder ligt oude 
grond. Het voormalige eilandje schokland is bij 
uitstek een symbool van een eeuwenlange 
strijd tegen het water.

In 1984 deden archeologen in de klei bij Schok-
land een bijzondere bodemvondst. Ze stuitten op 
menselijke voetafdrukken van ruim vierduizend jaar 
oud. Na lang in privébezit te zijn geweest, werden 
deze tastbare sporen van de prehistorische mens 
onlangs geschonken aan Museum Schokland. 
Vanaf eind oktober zijn ze er permanent te zien.

vanuit de lucht zijn de 
contouren van het 
eiland schokland nog 
duidelijk te zien.

Schokland en omgeving zijn een walhalla voor 
archeologen. In het natte veen zijn werk tuigen, 
aardewerk en andere sporen van de vroegste 
bewoners goed bewaard gebleven. Die vestigden 
zich hier rond 4500 v.Chr., toen het eiland nog deel 
uitmaakte van het vasteland. Bij de drooglegging 
van de Noordoostpolder zijn zelfs sporen van de 
wolharige mammoet gevonden. 

De inwoners van Schokland hebben jarenlang 
een haat-liefdeverhouding met het water gehad. 
Hoewel de visserij de Schokkers brood op de plank 
bracht, knabbelden de stijgende zeespiegel en 

ontrUimd in 1859 • sinds 1942 deel van noordoostpolder • vier km lang, 500 m breed

“schokland kent sporen van menselijke bewoning die teruggaan tot prehistorische 
tijden. het symboliseert de heroïsche, eeuwenlange strijd van de nederlanders tegen 
het almaar oprukkende water.” – Unesco

stormvloeden steeds meer van hun grond af. Rond 
1450 werd de laatste strook land tussen Schok-
land en het vasteland weggeslagen. Met houten 
palen probeerden de eilanders zich in de eeuwen 
daarna tegen het oprukkende zeewater te 
beschermen. Met wisselend succes: bij een storm-
vloed in 1825 kwamen dertien mensen om. 

Op grond van het overstromingsgevaar, maar 
ook vanwege de extreme armoede op het eiland, 
werden de circa 650 Schokkers die op de terpen 
Emmeloord, Middelbuurt en De Zuidert woonden, 
in 1859 op bevel van koning Willem III weg-

 “de meeste schokkers, onder wie  
mijn overgrootouders, hadden nog 
lang heimwee naar het eiland en  
de Zuiderzee, ondanks het verdriet, 
de storm en de voortdurende strijd 
tegen het water.” – Janny Rieff, volbloed Schokker nazaat

gestuurd. In 1942 maakten de gemalen Smeenge 
en de Kievit definitief een eind aan het klotsen van 
het zeewater tegen de houten zeewering. Schok-
land werd onderdeel van de Noordoostpolder; de 
vissersvloot die ooit voor welvaart zorgde, was 
verleden tijd en het eiland was weer deel van het 
vasteland. 

Maar als eiland op het droge steekt Schokland 
boven het polderlandschap uit. Nog nét, want de 
bodem klinkt in doordat de veenbodem geen wa-
ter meer opneemt. Nieuw drasland rond het voor-
malige eiland moet verder inklinken voorkomen.
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werelderFgoed sinds 1996 • 135 km lange verdedigingslinie • bestaat Uit honderden 

 “een landartobject 
van enorme  
omvang, dat 
verrassend snel  
is aan gelegd.”  
– Wil Boots, Natuurmonumenten

Het is een linie vanwaaruit nooit een schot is 
gelost, maar dat doet niets af aan het unieke 
karakter van de stelling van amsterdam. Geen 
enkel ander land heeft een hoofdstad met een 
gepantserd harnas van water.

“Men kan vechten in bergen en woestijnen, maar 
niemand kan in de modder vechten”, schrijft de 
Nederlandse militair attaché Charles à Court in 
1917 aan de Britse veldmaarschalk William 
Robertson. Hij bedoelde maar: de Stelling van 
Amsterdam vormde een onneembare horde, voor 

welke vijandelijke grootmacht ook. Of het mede 
aan deze afschrikwekkende verdedigingslinie te 
danken is dat Nederland nooit betrokken is geraakt 
bij de Eerste Wereldoorlog, weten we niet. Maar 
Nederland deed in elk geval zijn best om de 135 
kilometer lange ring van forten en sluizen rond de 
hoofdstad als argument te gebruiken om de kemp-
hanen Engeland, Duitsland en Frankrijk ervan te 
weer houden hun strijd in Nederland te voeren. 

Het idee dat je de vijand buiten de deur kunt 
houden door het eigen land onder water te laten 
lopen, is een beproefd, oud-Hollands recept. 

stelling Van amsterdam 

Water als bondgenoot

slUizen, dammen, 42 Forten en vier batterijen • geboUwd tUssen 1880 en 1920

“een uitzonderlijk voorbeeld van een uitgebreid verdedigingssysteem uit de moderne 
tijd, dat goed bewaard is gebleven. bovendien bijzonder vanwege de unieke manier 
waarop de nederlandse kennis van waterbouwkunde is gebruikt.” – Unesco

In het Rampjaar 1672, toen Nederland van alle 
kanten werd belaagd, ontstond inderhaast de 
Hollandse Water linie, die liep van Muiden tot 
Gorinchem. Later volgde de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de tussen 1880 en 1920 aange-
legde Stelling van Amsterdam – elk uitgaande van 
het verdedigingsprincipe van inundatie.

Het besluit tot de aanleg van een stelsel van 
forten, sluizen, dijken en batterijen rond de hoofd-
stad werd in 1874 vastgelegd in de Vestingwet. 
Vanwege het economische belang van de stad viel 
de keuze op Amsterdam als laatste bastion waarin 
leger en regering zich konden verschansen, mocht 
de rest van het land in vijandelijke handen vallen.

Op papier leek het een goed idee, maar feitelijk 
bleek het verdedigingsmechanisme al tijdens de 
bouw achterhaald. Nadat in 1887 Fort Abcoude 

was voltooid, bleek dat de plannen voor de overige 
forten het haardvuur in konden. Bak stenen muren 
zijn immers niet bestand tegen de krachtige 
brisantgranaat die net was uitgevonden. Voor de 
andere forten werd het nieuwe bouwmateriaal 
beton gebruikt. Desondanks maakte de Eerste 
Wereld oorlog die in de buurlanden werd uit-
gevochten duidelijk dat een waterlinie weinig ef-
fectief is tegen gevechtsvliegtuigen en tanks. 

Wanneer de stelling na 1950 haar militaire func-
tie volledig heeft verloren, krijgt de natuur in en 
rondom de verlaten forten de kans zich te ontwik-
kelen. Haviken, buizerds, ijsvogels, vleermuizen, 
roer dompen en lepelaars werden de nieuwe 
bewoners van de forten en hun omgeving. Zij ma-
ken van de bouwwerken aantrekkelijke recreatie-
plaatsen: groene oasen met metersdikke wanden.

Fort Uitermeer aan de 
bevroren, besneeuwde 
vecht bij weesp.
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werelderFgoed sinds 1997 • gesticht als handelsnederzetting • 765 monUmenten 

Willemstad, curaçao 

amsterdam in kleur
De ‘nedertropische’ architectuur van Willem-
stad is net als de muziek op Curaçao be ïnvloed 
door de uiteenlopende bevolkings groepen die 
zich in de loop der eeuwen hebben gevestigd 
aan de sint anna baai.

Blauw, geel, roze, groen: alle kleuren komen voorbij 
in het oude centrum van Willemstad. Over de 
oorsprong van dit vrolijke jasje van de historische 
panden doen verschillende verhalen de ronde. Zo 
zou een gouverneur van de stad die door een 

historische huizen  
in de wijk punda, aan 
de sint annabaai.

“willemstad is een koloniale nederzetting van uitzonderlijke waarde. het is een mooi 
voorbeeld van een in drie eeuwen gegroeide multiculturele gemeenschap waarin de 
verschillende monumenten uitzonderlijk goed bewaard zijn.” – Unesco

waaronder Fort amsterdam, goUverneUrspaleis en mikvé israël-emanUelsynagoge

 “de prachtige architec tuur  
weerspiegelt de multi- 
culturele gemeenschap  
van deze stad.”  

– Avery Tracht, voorzanger Mikvé Israël-Emanuelsynagoge

oogkwaal last had van de weer kaatsing van de zon 
tegen de witte gevels, opdracht hebben gegeven 
de verfkwast ter hand te nemen. Een andere 
theorie is dat de huizen de kleur kregen van het 
handelshuis dat erin was gevestigd.

De Nederlandse band met Curaçao is terug te 
voeren op de handel, vooral die in slaven. Omdat 
het eiland centraal ligt en een natuurlijke binnen-
haven heeft, besloot de West-Indische Compagnie 
(WIC) in 1634 het op de Spanjaarden te veroveren. 
Aan de Sint Annabaai werden Fort Amsterdam en 
enkele huizen gebouwd. Daaruit ontstonden in de 
loop van driehonderd jaar vier wijken: Punda, 
Otrobanda, Pietermaai en Scharloo. 

Een van de eerste bevolkingsgroepen die zich 
op het eiland vestigden, waren vanuit Spanje en 
Portugal naar Amsterdam gevluchte Joden. Deze 
koopmansfamilies zouden een groot stempel op 
de stad drukken en onder andere de zeventiende-
eeuwse Mikvé Israël- Emanuelsynagoge bouwen. 

Maar de Joden zijn niet de enigen die de stad 
kleur geven. Hoewel Willemstad onmiskenbaar 
een Nederlands tintje heeft, zijn er invloeden van 
indianen, Afrikanen, Spanjaarden, Portugezen, 
hugenoten, Zweden en nog tal van andere groe-
pen te herkennen. Die multiculturele invloed is 
behalve in de architectuur ook in de religie, muziek 
en literatuur van het eiland terug te vinden.

Van de welvaart op het eiland is sinds de jaren 
zestig van de vorige eeuw weinig meer over en er 
volgt een trek uit de binnenstad. Op initiatief van 
de Stichting Monumentenzorg Curaçao en later de 
overheid zijn veel historische panden weer hersteld 
en trekken ze toeristen die voor inkomsten zorgen.
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werelderFgoed sinds 1998 • in 1920 geopend door koningin wilhelmina • vier 

ir. d. f. Woudagemaal 

kathedraal van stoomtechniek

 “het Wouda-
gemaal, het 
grootste 
stoomgemaal 
ter wereld, is 
een monument, 
maar zeker geen 
museumstuk.” 
– Ido Boonstra, chef-machinist

Hoewel het imposante Ir. D. F. Woudagemaal in 
lemmer een museale uitstraling heeft, is het 
nog lang niet uitgerangeerd. Bij hoogwater 
houdt deze kathedraal voor de stoomtechniek 
nog altijd de voeten droog in Friesland.

Wanneer het Ir. D. F. Woudagemaal in bedrijf is, 
waan je je in de tijd van de industriële revolutie. Het 
majestueuze gebouw aan de kust, eigendom van 
Wetterskip Fryslân, stoot dan vanuit de kelder-
roosters grote stoomwolken uit die lodderig boven 
het water blijven drijven. Vooral ’s avonds, wanneer 
de buitenlantaarns aanstaan en het licht in de 
enorme hal brandt, geeft dat het gebouw in de stijl 
van de Amsterdamse School een dickens iaanse 
allure. Binnen is een ploeg van zeker elf technici 
bezig met het vullen van de ketels met water, het 
voorverwarmen van de zware stookolie en het 
opstarten van de centrifugaalpompen. Die worden 
aangedreven door imposante stoommachines 
voorzien van grote vliegwielen en horizontaal 
liggende cilinders en zuigerstangen. 

Eigenlijk was stoom aan het begin van de 
twintigste eeuw, toen het Woudagemaal werd 
gebouwd, al ouderwets. Omdat elektriciteit in de 
hoeveelheid die het gemaal nodig had, in Lemmer 
nog niet voorhanden was en de prijs van motorolie 

net fors was gestegen, kozen de ingenieurs 
D. F. Wouda en J.C. Dijxhoorn toch voor deze in de 
 negentiende eeuw beproefde werktuigen om het 
Friese achterland te te vrijwaren van extreme 
 wateroverlast en overstromingen. 

stoommachines, acht centriFUgaalpompen • FUndering rUst op 1950 palen

“het woudagemaal is het grootste stoomgemaal dat ooit is gebouwd en kan worden 
beschouwd als een hoogtepunt van de nederlandse waterbouwkunde. een machtig 
wapen van ingenieurs om de krachten van de natuur te beteugelen.” – Unesco

Door de komst van de Afsluitdijk, de aanleg van 
het gemaal bij Stavoren en de afsluiting van de 
Lauwerszee hoeven de machinisten tegenwoordig 
minder vaak uit te rukken. Het gemaal wordt mini-
maal twee keer per jaar ingezet, opdat de technici 

vlieguren kunnen maken. De machines hebben 
zo’n acht uur nodig om op te starten, maar als de 
pompen eenmaal draaien, kunnen ze in twee 
etmalen het equivalent van het Sneekermeer leeg-
pompen – een ongekend spektakel.

het duurt acht uur eer 
de stoommachines op 
volle kracht draaien.
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werelderFgoed sinds 1999 • ingepolderd in 1612 • eerste grote droogmakerij: 

de Beemster

Versailles in de polder

 “Vanaf mijn terras geniet ik ’s avonds 
urenlang van het zicht over de weidse 
landerijen en het vee dat staat te 
grazen. je ruikt haast de adem van  
de koeien.” – Henk Mul, kaasmeester Westbeemster

kaarsrechte wegen en vierkante percelen: de 
verkaveling van de nieuwe Beemsterpolder 
gebeurde in de zeventiende eeuw volgens een 
strak plan. Daarbinnen was ruimte voor talloze 
buitens van de beau monde.

Glamour in de polder: in de Gouden Eeuw was het 
realiteit. Rijke Amsterdamse koopmansfamilies 
trokken ’s zomers naar de Beemsterpolder om de 
stank van het open riool te ontvluchten en er te 
genieten van het landelijke leven. Zij bouwden 
hiervoor talrijke mooie buitens en lust hoven, door 
de dichter Vondel “lieve lustpriëlen” genoemd. De 
stolphoeve De Eenhoorn in Middenbeemster is 
hiervan een prachtig voorbeeld.

De Beemster dankt zijn bestaan aan diezelfde 
koopmansfamilies en het kapitaal van de VOC. 

Het welvarende Amsterdam groeide. De stad had 
een graanschuur nodig en wilde gevrijwaard blij-
ven van natte voeten. Rijke kooplieden onder 
leiding van Dirck van Oss richtten daarom aan het 
begin van de zeventiende eeuw de Beemster 
Compagnie op, met als doel de inpoldering van 
het nabijgelegen Beemstermeer. Nadat enkele 
morrende burgemeesters waren omgekocht, kon 
in 1607 het inpolderen beginnen. Hiervoor waren 
uiteindelijk vijftig molens nodig. 

In 1612 was de klus 
geklaard en kwamen 
prins Maurits en prins 
Frederik Hendrik het 
resultaat bewonderen. 
De molenbouwer Jan 
Adriaenszoon mocht de 

7200 ha • de 18de-eeUwse schrijFsters betje wolFF en aagje deken woonden er

“de beemster markeert een grote stap voorwaarts in de relatie tussen mens en wa-
ter. een meesterwerk van creatieve planning waarin de idealen uit de oudheid en de 
renaissance zijn toegepast voor het aan zee onttrokken land.” – Unesco

beide prinsen bedienen. Hij vervulde een belang-
rijke rol bij de inpoldering en zette sindsdien 
‘Leeghwater’ achter zijn naam.

Het dorp Middenbeemster ligt in het midden 
van het nieuwe land, aan een kaarsrechte weg. 
Rechte lijnen en strakke bomenrijen zijn typerend 
voor het ontwerp van de droogmakerij. Naar de 
klassieke, uit de Oudheid daterende en in de 
Renaissanse opnieuw omarmde ideale getals- 
verhouding werd de grond opgedeeld in vlakken 

van 1852 bij 1852 meter  – het vierkant als toon-
beeld van perfectie, waarin bovendien wegen en 
sloten elkaar kruisen zonder enige hiërarchie.  

Een graanschuur is de Beemster nooit gewor-
den. De inklinkende bodem bleek te vochtig voor 
akkerbouw, maar koeien hebben het er wel naar 
hun zin. Het gebied is tegenwoordig vooral bekend 
vanwege de kaas die er vandaan komt. In het 
voorjaar benadrukken de eindeloze tulpenvelden 
er het strakke, rechthoekige ontwerp.

de boerderij in de 
droogmakerij, links, ligt 
beneden het waterpeil.
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werelderFgoed sinds 2000 • geboUwd in 1924 • om een boUwvergUnning te krijgen 

 “het huis gaf me 
energie. nadeel waren 
de toeristen die voor 
het raam stonden.”  

– Corrie Nagtegaal, bewoner 1983-’85

in 1964 overleed gerrit 
rietveld in het door 
hem ontworpen huis.

Het is een schilderij van Mondriaan dat tot  
leven is gekomen. Het rietveld schröderhuis is 
het eerste gebouw dat volgens de principes 
van De stijl is gebouwd en geldt als een 
wonder van architectuur en van een nieuwe 
manier van wonen.

Hoewel de vierbaans snelweg naast het huis 
detoneert, weet het Rietveld Schröderhuis aan de 
Prins Hendriklaan in Utrecht het geruis van de 
auto’s al snel te doen vergeten. De moderne, 
asymmetrische witte villa is een architectonisch 
meesterwerk: de gevels zijn opgebouwd met 
horizontale en verticale rode, gele, blauwe en 
zwarte lijnen naar de ideeën van De Stijl.

Het woonhuis werd in 1924 gebouwd in 
opdracht van Truus Schröder-Schräder, naar een 
ontwerp van architect-meubelmaker Gerrit Thomas 
Rietveld. De twee hadden een verhouding en 
gingen na de dood van Rietvelds vrouw in het huis 
samenwonen. De onderlinge interesse ontstond 
toen Rietveld een kamer voor Schröder inrichtte in 
haar toenmalige huis aan de Biltstraat. Toen 
Schröders man overleed, vroeg zij Rietveld om voor 
haar en haar drie kinderen een nieuw huis te 
bouwen, hoewel de jonge meubelontwerper geen 
architectuuropleiding had genoten. Schröder zelf 
droeg veel ideeën aan over het nieuwe bouwen.  
Zo opperde zij de schuivende panelen die van de 
open ruimte op de eerste verdieping ’s avonds 
slaapkamers maken.

Licht, lucht en ruimte waren belangrijk. De ra-
men openen naar buiten en laten de woonruimte 
doorlopen in de polder die er toen nog lag. Al dat 
licht was wel wennen. Om meer privacy te creëren, 
liet Schröder luiken voor de ramen maken. 

rietVeld schröderhuis

licht, lucht en ruimte

voor het pand paste ontwerper gerrit rietveld ‘trUcs’ in de tekeningen toe

“een icoon van de moderne beweging in de architectuur, een fenomenaal voorbeeld 
van menselijke creativiteit. door de radicale kijk op design en het gebruik van ruimte 
een voorloper in de ontwikkeling van de moderne architectuur.” – Unesco

In het huis staan originele, door Rietveld ont-
worpen meubels als de zigzagstoel en de rood- 
blauwe lattenleunstoel. Zijn tijdgenoten bleven 
hem als meubelontwerper zien, waar hijzelf graag 
een architect voor de massa wilde zijn. Om de 

hoek van het Rietveldhuis staan voorbeelden van 
de lichte, ruime en goedkoop geproduceerde ap-
partementen die hij op grote schaal wilde bouwen. 
Uiteindelijk werd Rietveld niet veel voor sociale 
woningbouw, maar juist voor villa’s gevraagd.



24 werelderfgoed 25werelderfgoed

werelderFgoed sinds 2009 • ontstaan na de laatste ijstijd • 10.000 km², langs een 

WaddenZee 

schatkamer van biodiversiteit
In geen enkele zee ter wereld brengen eb en 
vloed zo veel dynamiek als in de Waddenzee. 
De binnenzee voedt meer dan tienduizend dier- 
en plantensoorten en is het enige natuurlijke 
wereld erfgoed in Nederland.

Bij laagwater liggen zeehonden op de zandplaten 
te zonnen en zie je eidereenden en scholeksters 
foerageren op de mosselbanken of op het slikwad. 
Als het tij keert, nemen spartelende bruinvissen en 
meeuwen die de garnalenboten volgen het toneel 
over. De Waddenzee is continu in beweging.

Toeristen gaan voor hun plezier op blote voeten 
of op oude gympen het wad op, vissers gaan in 
lieslaarzen voor het legen van hun netten. Het 
Waddengebied telt bij elkaar ruim vierduizend 
vierkante kilometer droogvallende wadplaten. 
Planten en dieren moeten zich er voortdurend 
aanpassen aan de wisselende omstandigheden. 
Zo sluit de gerande schijnspurrie de witte 
bloempjes af als de plant bij vloed onder water 
komt te staan. Tussen de bloemblaadjes wordt een 
luchtbel vast gehouden, die de bloemdelen tegen 
het water beschermt.

oude zeilschepen 
varen rond terschelling.

kUststrook van 400 km in nederland en dUitsland • aantal soorten geschat op 10.000

“de wadden zijn het grootste ononderbroken systeem van getijdenzand en modder-
stromen ter wereld, waar dynamische natuurprocessen zich ongehinderd voltrekken. 
voor veel soorten een kraamkamer, pleisterplaats en overwintergebied.” – Unesco

 “geultjes die er vorig jaar lagen, kunnen 
ineens weg zijn. elke seconde dat ik er 
ben geniet ik ervan.”  

– Barbara Geertsema, visser

Het ondiepe water is een goedgevulde voor-
raadkast. Niet voor niets tanken elk jaar tien- tot 
twaalf miljoen rosse grutto’s, kanoeten en andere 
trekvogels bij in het Waddengebied. Het komen en 
gaan geldt niet alleen voor de vogels, maar ook 
voor de Waddeneilanden die ‘wandelen’. Ze 
verplaatsen zich langzaam van west naar oost. 

Bijna was de Waddenzee er niet meer geweest. 
Na de grote watersnoodramp van 1825 kregen 
ingenieurs de opdracht iets te verzinnen om het 
noorden van Nederland te beschermen tegen 
overstromingen. In het plan-Van Diggelen stelden 

zij voor om de Waddenzee in te polderen. Van-
wege twijfels over de technische haalbaarheid 
ging het plan de bureaula in, maar halverwege de 
jaren zestig van de vorige eeuw werd het er toch 
weer uitgehaald. 

Het was aanleiding voor de oprichting van de 
Waddenvereniging in 1965. Deze en andere 
natuurorganisaties zijn blij met de recente wereld-
erfgoedstatus van het gebied, maar blijven alert op 
ingrepen die de unieke rust en de ruimte kunnen 
verstoren, zoals gas- en zoutwinning of verdere 
uitdieping van vaargeulen. 
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werelderFgoed sinds 2010 • 14 km gracht, 80 brUggen • omvat 8000 monUmenten, 

 “hoewel dit een  
wereldstad is,  
kun je er tegelijk  
een dorpsgevoel 
hebben.” 
– Rosanne Jansen, 9straatjesonline.com

Behalve de stad van coffeeshops, grachten-
panden, rondvaartboten en musea is amster-
dam ook de stad van bomen. Bij de uitbreiding 
van de stad in de Gouden eeuw speelde groen 
een belangrijke rol.

De beroemdste boom van Amsterdam is ongetwij-
feld de in 2010 omgewaaide kastanje waarover 
Anne Frank schreef in haar dagboek. Maar de iep 
is beeldbepalender. Vanaf 1600 werden langs de 
grachten systematisch bomen aangeplant, voor 
levendigheid en verkoeling. Met zijn dichte blader-
dak bleek de iep hiervoor het geschiktst. Inmiddels 
telt de stad veertig iepensoorten, ruim 75.000 
bomen in totaal.

Al in de zeventiende eeuw roemden bezoekers 
het vele groen. “Een uitgestrekte lustwarande”, 
schreef de Duitse auteur Philipp von Zesen. Over 
de geur van het water waarin de ontlasting werd 
geloosd, was men minder enthousiast. Dit water 
was essentieel voor de bereikbaarheid van de 
pakhuizen en koopmanshuizen. Omdat de stad op 
handel dreef, werd hiermee bij de diverse 
uitbreidings fasen in de Gouden Eeuw rekening 
gehouden. Na de uitbreiding van de grachten had 
de stad zeven waterboezems met verschillend 
waterpeil. Een stelsel van bruggen en sluizen 
maakte het vervoer over de waterwegen mogelijk. 
De grachtengordel wordt niet voor niets gezien als 
een wonder van waterbouwkundig vernuft. 

Daarnaast is Amsterdam beroemd om zijn 
heipalen. Een onzichtbaar woud van miljoenen 
boomstammen houdt de stad overeind. Alleen al 
onder het Paleis op de Dam, gebouwd in 1648, 
gingen 13.659 houten heipalen de bodem in. Het 

grachtengordel Van amsterdam

Wonder van water

de grachten vormen 
halfronde cirkels, alle 
uitlopend op het ij.

waaronder het anne FrankhUis en hUis bartolotti van hendrick de keyser

“de grachtengordel weerspiegelt de tijd waarin amsterdam het centrum van 
handel en cultuur was. een meesterstuk van waterbouwkunde, stadsplanning 
en architectonische kennis, die model stond voor andere steden.” – Unesco

paleis, toen nog stadhuis, was een belangrijk sym-
bool van het vrijzinnige Amsterdam. In de stad 
waren vanaf de Late Middeleeuwen mensen van 
allerlei gezindten welkom: van Antwerpse diaman-
tairs tot Portugese joden en Franse hugenoten. De 

migranten gaven de economie een injectie en 
zorgden ook voor culturele impuls. Diverse 
gevluchte denkers vonden in Amsterdam een 
veilig heenkomen. Die reputatie van tolerante stad 
heeft Amsterdam tot op heden behouden.
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molencomplex kinderdijk-elshout 

draaiend erfgoed
Ze doen het mooi op ansichtkaarten en als 
toeristische trekpleister. Je zou haast vergeten 
dat de beeldbepalende molens bij kinderdijk 
decennialang de inwoners van West-Nederland 
noodzakelijke bescherming boden.

Het wereldberoemde molencomplex bij Kinderdijk 
had ook zomaar Kattendijk kunnen heten. Het 
voormalige Elshout dankt zijn naam volgens de 
overlevering aan de Sint-Elisabethsvloed van 
1421. Na de ramp spoelde daar dankzij een mee-
varende kat een wiegje met een baby veilig aan op 

de dijk. Door afwisselend van bakboord naar stuur-
boord te springen, zou het dier het wiegje op de 
golven in evenwicht hebben gehouden.

De dijk was een van de menselijke kunstgrepen 
die vanaf 1000 n.Chr werden toegepast om het 
onherbergzame veen- en moerasgebied in West-
Nederland bewoonbaar te maken. De vloed van 
1421 maakte duidelijk dat er meer moest gebeu-
ren om de veiligheid van de bewoners van de 
Alblasserwaard en de zojuist ontgonnen land-
bouwgronden te garanderen. Vanaf de veertiende 
eeuw worden ook molens gebruikt om het water 

jongens springen  
in het water bij 
kinderdijk.

werelderFgoed sinds 1997 • naast de negentien molens bij kinderdijk horen ook de 

“enig in zijn soort. nergens ter wereld staan negentien molens zo dicht op elkaar. 
een ingenieus systeem waarmee een groot veengebied kon worden bewoond en 
benut als landbouwgebied en dat na 250 jaar nog steeds functioneert.” – Unesco

 “Vanuit mijn molen zie ik de andere 
molens en de prachtige wolken-
partijen. elk raam is als een schilderij 
van de haagse school, bij elke balk die 
je aanraakt, voel je de historie.”  

– Peter Paul Klapwijk, molenaar van de Hoge Molen

met schepraderen weg te malen. Door het in- 
klinken van de polderbodem en het stijgen van het 
waterpeil in de Lek waren er steeds meer van die 
boezemmolens nodig. 

In 1738 is een rij van acht bakstenen molens 
klaar, twee jaar later volgt een rij van acht met riet 
bedekte molens. Deze zestien molens voegen zich 
bij drie al wat oudere poldermolens en staan er 
nog steeds: negentien molens in totaal, die samen 
met de dijken, boezems, sluizen en gemalen tot  
het werelderfgoed behoren en een beschermd 
dorpsgezicht vormen. 

Van een afstandje lijken de boezemmolens sterk 
op elkaar. Toch kan de alerte kijker er de hand van 
de diverse bouwmeesters in terugzien. Zo loopt de 
lengte van de wieken iets uiteen.  

De molenaarsposten waren vroeger allemaal in 
handen van de familie Hoek. Tegenwoordig wordt 
het ambt vervuld door enkele tientallen vrijwilligers, 
van wie sommigen zelfs in de molens wonen.

Hoewel volautomatische gemalen vorige eeuw 
de functie van de molens hebben overgenomen, 
zijn de molens in Kinderdijk nog steeds in zeer 
goede staat en draaien ze nog regelmatig.

dijken, boezems, slUizen, gemalen en waterschapsgeboUwen bij het erFgoed
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Werelderfgoed van morgen

Een plek op de Unesco-wereld-
erfgoedlijst wordt wel gezien als 
een soort Michelinster. Een 
notering betekent wereldwijde 
erkenning van de culturele en 
natuurlijke waarde van een 
gebouw, plaats of gebied. Vaak 
levert de status ook meer 
bezoekers op. Geen wonder dat 
er grote belangstelling was voor 
een plekje op de Nederlandse 
kandidatenlijst die in 2011 werd 
herzien. Uit de 47 aanvragen 
koos de Commissie Herziening 
Voorlopige Lijst Werelderfgoed 
tien kandidaten. Mocht er nieuw 
Nederlands werelderfgoed 
bijkomen, dan zijn deze als 
eerste aan de beurt. Over de Van 
Nelle Ontwerpfabriek valt in 
2014 al een besluit. 

Teylers Museum, Haarlem
Van machines die elektriciteit 
opwekken tot miljoenen jaren 
oude fossielen en prenten van 
Rembrandt en Michelangelo. 
Het Teylers Museum in Haarlem 
heeft liefhebbers van weten-

schap én kunst veel te bieden. 
Het is het oudste museum van 
Nederland en het enige ter 
wereld met een authentiek 
museuminterieur dat nog uit de 
achttiende eeuw dateert. 
Pronk juweel is de monumentale 
Ovale Zaal (onder).
www.teylersmuseum.nl

Van Nelle Ontwerpfabriek, 
Rotterdam
De Van Nelle Ontwerpfabriek in 
Rotterdam was de eerste dag- 
lichtfabriek in Europa. Behalve 
dat de arbeiders van de koffie-, 
thee en tabaks fabriek hun werk 
in grote, open ruimten konden 
doen, waren de douches en 
sportvelden bij het complex ook 
revolutionair. De fabriek, 
ontworpen door L.C. van der 
Vlugt van architectenbureau 
Brinkman & Van der Vlugt en 
constructeur Jan Wiebenga, 
geldt als een schoolvoorbeeld 
van het Nieuwe Bouwen en is 
gebouwd tussen 1927 en 1930. 
www.vnof.nl

Plantagesysteem 
West-Curaçao
De plantages Ascension, San 
Juan, Savonet en Knip symboli-
seren de centrale rol die Curaçao 
in de slavenhandel speelde. Zo 
begon op plantage Knip de 
beroemde slaven opstand onder 
leiding van de legendarische 
slaaf Tula. In dit landhuis is nu 
een museum gevestigd. Ook de 
andere uit koraal opgetrokken 
plantage huizen met bijbeho-
rende slavenverblijven en andere 
bijgebouwen zijn nog groten-
deels intact en te bezoeken.
www.curacao.com

Bonaire Marine Park
Carel Steensma, oud-verzets-
strijder en levenslang een goede 
vriend van prins Bernhard, was in 
1979 een van de drijvende 
krachten achter de oprichting 
van het Bonaire National Marine 
Park. Het is het oudste 
zeereservaat ter wereld en omvat 
2600 hectare koraalrif, zee- 
grassen mangrovebossen. De 
natuurbeschermers op Bonaire 
waren er sowieso vroeg bij. Sinds 
1971 geldt er een verbod op 
harpoenvissen, en in 1975 werd 
het verboden om het koraal te 
beschadigen. 
www.bmp.org

Koninklijk Eise Eisinga 
Planetarium, Franeker
Zeven jaar deed de Friese 
wolkammer en amateur-astro-
noom Eise Eisinga over de bouw 
van een nauwkeurig bewegend 
zonnestelsel in het plafond van 
de woonkamer van zijn huis in 
Franeker. Aanleiding voor Eisinga 
om zijn plafond onder handen te 

Met negen Nederlandse plekken op de werelderfgoedlijst van Unesco is het nog 
niet gedaan. er zijn tien kandidaten voor een felbegeerde plek op de lijst.

nemen waren de onheils- 
tijdingen van Eelco Alta, een 
predikant uit Bozum. Die 
beweerde in 1774 dat de wereld 
zou vergaan als gevolg van een 
samenstand van vier planeten. 
Met zijn planetarium (boven) kon 
Eisinga deze bewering 
ontzenuwen. Het is het oudste 
werkende planetarium ter wereld.
www.planetarium-friesland.nl

Koloniën van de Maatschap-
pij van Weldadigheid in 
Drenthe
De Drentse armenkoloniën 
worden wel gezien als voorloper 
van de moderne Europese 
verzorgingsstaat. In 1818 richtte 
generaal Johannes van den 
Bosch de Maatschappij van 
Weldadigheid op om de armen 
uit de steden door boerenarbeid 
te verheffen. In datzelfde jaar 
werd het eerste ‘pauperparadijs’ 
gesticht, kolonie Frederiksoord, 
later gevolgd door Willemsoord 

en Wilhelminaoord. Alle werden 
gebouwd volgens een strak 
patroon. Behalve vrije koloniën 
kwamen er ook strafkoloniën. 
Zo werden in Veenhuizen 
weesk inderen, landlopers en 
bedelaars vastgezet. Nog altijd 
zit er een gevangenis.
www.dekoloniehof.nl

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
was een verdedigingslinie van 
forten, sluizen en dijken. Water 
was het verdedigingswapen. Als 
de vijand eraan kwam, konden 
stroken weiland tussen Muiden 
en de Biesbosch onder water 
worden gezet. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie diende ter 
vervanging van de uit eind 
zeventiende eeuw daterende 
Hollandse Waterlinie en draagt 
sinds 1871 deze nieuwe naam. 
Een belangrijk verschil tussen de 
oude en de nieuwe linie is dat 
de stad Utrecht binnen de linie 
kwam te vallen.
www.hollandsewaterlinie.nl

Sanatorium Zonnestraal, 
Hilversum
Sanatorium Zonnestraal is een 
herstellingsoord voor tuber-
culosepatiënten dat tussen 1926 
en 1931 werd gebouwd aan de 
rand van het Loosdrechtse Bos 
bij Hilversum. Het ontwerp is van 
Johannes Duiker. De financiering 
kwam uit een fonds voor zieke 
diamantbewerkers, die door het 
fijne slijpstof in hun longen vaak 
tbc kregen. Het complex is 
gebouwd volgens het credo 
‘licht, lucht en ruimte’ van het 
Nieuwe Bouwen. Bij de 
restauratie bleek de ranke 

constructie fragiel. Bij de bouw 
was Duiker ervan uitgegaan dat 
tuberculose binnen dertig jaar 
zou zijn uitgeroeid.
www.zonnestraal.org

Het eiland Saba
Niet de Vaalserberg, maar de 
877 meter hoge Mount Scenery 
is het hoogste punt van 
Nederland. Dit Nederlandse 
eiland in het Caribisch gebied 
dankt zijn bestaan aan deze 
slapende vulkaan met vier 
lavakoepels. Omdat het er zo 
steil is, werd de eerste weg pas 
in 1938 aangelegd. Tot dan toe 
maakten de eilandbewoners 
gebruik van trappen om bij hun 
pittoreske woningen te komen. 
De dichtbeboste flanken van de 
vulkaan en het zeereservaat voor 
de kust maken van het eiland tot 
een groene stip op de kaart.
www.sabatourism.com

Het Neder-Germaanse  
deel van de Romeinse  
limes (met Duitsland)
In de Slag bij het Teutoburger-
woud in Duitsland werd de 
Romeinse keizer Augustus in 9 
n.Chr. verslagen door de 
Germanen van Arminius. Mede 
door deze gevoelige nederlaag 
besloot keizer Claudius in 47 
n.Chr om een noordelijke 
verdedigingslinie te bouwen. Tot 
ongeveer 400 n.Chr. vormde 
deze de noordgrens van het 
Romeinse Rijk. In het Neder-
landse en Duitse deel zijn  
indrukwekkende forten, schepen, 
wegen en burgerlijke neder-
zettingen langs de Rijn 
overgebleven.
www.museumhetvalkhof.nl
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informatie

Schokland en omgeving
Het eiland Schokland (boven) is 
vrij toegankelijk. Het museum, 
gevestigd in het voormalige 
protestantse kerkje, is van april 
t/m oktober geopend op 
dinsdag t/m zondag, de rest van 
het jaar op vrijdag, zaterdag en 
zondag. Openingstijden 11.00 
-17.00 uur. Zie www.schokland.
nl. Natuurlijk Schokland verzorgt 
rondleidingen, te voet, op de 
fiets of met de Schokkerwagen, 
www.natuurlijk-schokland.nl.
De Gesteentetuin biedt 
informatie over de ijstijd. De  
tuin is het hele jaar door open, 
de openingstijden van het 
bijbehorende bezoekerscen-
trum verschillen per jaargetijde. 
De Archeoroute is een 
rondleiding over het eiland 
langs de sporen van de 
vroegere bewoners, www.
archeoroute.nl. Op zondag-
middag worden er in het kerkje  
klassieke concerten gehouden. 

Stelling van Amsterdam
In enkele forten van de Stelling 
van Amsterdam, waaronder het 
Fort bij Edam, worden rondlei-
dingen gegeven. De meeste 
forten hebben een recreatieve 
bestemming: ze worden 
gebruikt als restaurant, bar of 
locatie voor bedrijfsuitjes. Naar 
de sauna in een fort kan sinds 
kort ook. Fort aan de Nekker-
weg is in 2012 omgetoverd  
tot Fort Resort Beemster,
www.fortresortbeemster.nl. 
Langs een ring van dijken, 
sluizen, genieloodsen, forten  
en batterijen loopt het 135 km 
lange wandelpad Stelling van 
Amsterdam. Er zijn ook kortere 
tochten mogelijk. Bovendien  
zijn er tochten voor fietsers en 
kanovaarders uitgezet. Meer 
informatie via www.stelling- 
van-amsterdam.nl. 
Meer informatie over de 
geschiedenis van de Stelling 
van Amsterdam via www.
stelling-amsterdam.nl.

Willemstad, Curaçao
Architect Anko van der Woude 
geeft rondleidingen over de 
koloniale architectuur en het 
ontstaan van de Curaçaose 
bouwstijl. Tel. (5999)-4613554 
of surf naar www.otrobanda-
pundatour.com voor meer 
wandeltours door de oude stad. 
Zakenman Jacob Gelt Dekker 
heeft 18de- en 19de-eeuwse 
koloniale Nederlandse 
gebouwen in een deel van 
Otrobanda opgeknapt en er 
onder meer een vijfsterrenhotel 
en een museum voor de 
slavernijgeschiedenis gebouwd. 
www.kurahulanda.com

Ir. D.F. Woudagemaal
Het Ir. D.F. Woudagemaal, in de 
buurt van Lemmer, beschikt 
over een nieuw bezoekerscen-
trum, waarin stoomtechniek en 
waterbeheersing in Friesland 
centraal staan. Onderdeel is 
een 3D-film over het opstarten 
van het gemaal. Zie voor 
openingstijden www.wouda-
gemaal.nl. Behalve over de weg 
is het gemaal ook over het water 
bereikbaar, zoals per rondvaart-
boot, Lemsteraak of oude 
reddingboot.

Droogmakerij 
de Beemster
In de Beemster zijn verschei-
dene wandel-, fiets-, vaar- en 
schaatsroutes uitgezet. Meer 
info via www.landvanleegh-
water.nl. In Middenbeemster 
staat een informatiecentrum, 
vanwaaruit wandelingen worden 
georganiseerd met de thema’s 
cultuur, natuur en historie. Meer 
info via www.beemsterinfo.nl.

Rietveld Schröderhuis
Een bezoek is uitsluitend 
mogelijk met een rondleiding. 
Reserveren kan via telefoon-
nummer 030 2362 310 (tussen 
11.00 en 17.00 uur) of per 
e-mail: rhreserveringen@
centraalmuseum.nl
In de Apple App Store is een 
(gratis) Rietveld Architectuur-
app te down loaden: een gids 
waarin alle gebouwen van de 
Utrechtse architect en pionier 
van het modernisme zijn 
opgenomen (ook die elders in 
het land) en daarnaast 
gps-kaarten, wandelroutes en 
meer dan tweehonderd foto’s.
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Waddenzee
In het Waddengebied (onder) 
zijn vele bezoekerscentra die 
elk hun eigen Waddenverhalen 
vertellen. Op www.wadden-
wandelen.nl kunt u vele 
wandeltochten in het gebied 
vinden, waaronder ook 
wandelen over het wad zelf. Op 
waddenzee werelderfgoed.nl 
vindt u achtergronden en 
actuele informatie, onder meer 
over evenementen in het 
gebied. 

Grachtengordel van 
Amsterdam
Aan de Herengracht bevindt 
zich Het Grachtenhuis, gewijd 
aan de historie van de 
grachtengordel (www.
hetgrachtenhuis.nl). Diverse 
musea geven een beeld van  
het rijke leven van de vroegere 
bewoners van de panden. 
Museum Geelvinck (www.
geelvinck.nl) is een stadspaleis 
aan de Keizersgracht. Museum 
Willet Holthuysen aan de 

Vanaf 4 september is in de 
Bazel, een oud bankgebouw 
aan de Vijzelstraat, het 
Werelderfgoed Podium te 
bezoeken, met aandacht voor 
alle negen Nederlandse sites.

Molencomplex Kinderdijk-
Elshout
Het molenpark is vrij toeganke-
lijk voor wandelaars en fietsers. 
Voormalig stoomgemaal 
Wisboom dient als bezoekers-
centrum. In de Nederwaard-
molen en in de Molenwerk-
plaats is te zien zien hoe molens 
worden gebouwd en gerestau-
reerd. Bovendien kunt u er 
ervaren hoe leven van een 
molenaars gezin eruit ziet. 
Rondvaarten door het gebied 
zijn mogelijk van 1 april tot  
1 oktober. Meer informatie vindt 
u op www.kinderdijk.nl.

Herengracht is al ruim honderd 
jaar een museum (www.
willetholthuysen.nl). Museum 
van Loon, een oud patriciërs-
huis, heeft een wonderschone 
tuin (www.museumvanloon.nl). 
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Bezoek Curaçao. tijdens deze bijzondere 
combinatiereis maakt u kennis met de 
Unesco-monumenten in het kleurrijke, 
koloniale Willemstad. Daarnaast geniet u van 
zon, zee, strand op Westpunt, een idyllische 
plek waar u in alle rust kunt ontspannen, 
wandelen, watersporten en natuurpark 
Christoffel verkennen. 

Te midden van kunst, cultuur en geschiedenis 
geniet u in hartje Willemstad. Dit ‘Hollandse 
Hofje’ is een dorp op zich, bestaande uit  
achttiende- en negentiende-eeuwse koloniale 
gebouwen en een museum met een indruk-
wekkende Afrikaanse kunstcollectie in de 
gezellige, historische Unesco-wijk Otrobanda. 
Een gids toont u de verborgen plekken en vertelt 
over het herstel van het cultureel erfgoed van  
de wijk en over de oorspronkelijke bewoners. 
Vervolgens is het tijd voor sport en ontspanning 
in een pittoreske, groene omgeving met idyllische 
baaien. 

Inclusief:
Retourvlucht (economy) met ArkeFly
Transfers luchthaven-hotel, v.v.  
3 nachten met ontbijt in Willemstad, in 
Sandton Kurá Hulanda Hotel & Spa ****
4 nachten met ontbijt in West-punt, in Sandton 
Kurá Hulanda Lodge & Beach Club ****
Entree, koffie en gebak in het Kurá Hulanda 
Museum 
Stadstour Otrobanda met gids
Welkomstdrankje in Indiaas restaurant Jaipur
Cocktail in de Christoffel Sunset Lounge

Prijs: vanaf € 899,- p.p.
Exclusief reserveringskosten, calamiteitenfonds 
en eventuele vluchttoeslagen.

Informatie en boeken:
Arke.nl/national-geographic
Of bel 0900-8847 (€ 0,15 p.m.)

Op deze reis zijn de ANVR/SGR voorwaarden van toepassing

9-daagse combireis

Best of Both Worlds: cultuur, natuur & idyllische Baaien  

Bon bini op curaçao!


