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DE WADDENZEE

DE STELLING VAN AMSTERDAM

Proef het zout op uw lippen tijdens een fietsof wandeltocht langs de Waddenzee. Onze tip?
Te voet wadlopen of op de fiets onze Waddenzeeroute. De waddenzeeroute is maar liefst 275
km lang en in etappes af te leggen. Kijk op onze
website voor de fiets-, wandel of wadlooproutes.

QR-fietsroute (circa 188 km) is te fietsen in delen.
De route vertelt u de verhalen van de Stelling en
gaat langs alle 42 forten. Te voet raden wij de
lange afstandswandelroute het LAW-Waterliniepad (350 km) aan. Deze gaat langs de Stelling
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

IR. D.F. WOUDAGEMAAL

GRACHTENGORDEL VAN AMSTERDAM

Ontdek met de Wetter Route (45 km) op de
fiets het meest waterrijke deel van Friesland en
geniet van deze prachtige omgeving of maak
een wandeling (2,4 km) door Lemmer en
bezoek het Woudagemaal, het grootste nog
functionerende stoomgemaal ter wereld!

Tijdens de fietsroute Een Gouden Driehoek ontdekt u drie UNESCO werelderfgoederen (79 km).
Vanuit de Amsterdamse binnenstad met zijn wereldberoemde grachten fietst u naar Droogmakerij
de Beemster en onderweg kunt u enkele forten
bezoeken van de Stelling van Amsterdam.

SCHOKLAND EN OMGEVING

RIETVELD SCHRÖDERHUIS

Een verrassende fietstocht met natuur en
architectuur over de voormalige eilanden
Schokland en Urk (42 km). Te voet raden wij
de luisterroutes (2x4 km) aan. Onderweg hoort
u verhalen over 150 jaar geleden; toen het
voormalige Zuiderzee-eiland ontruimd werd.

Deze speciale Rietveldroute (te voet of per fiets)
voert u langs de hoogtepunten uit het werk van
Gerrit Rietveld, zijn geboortehuis, werkplaats en
natuurlijk het Rietveld Schröderhuis. De basisroute is 5 km, maar u kunt deze ook uitbreiden
naar een wandel- of fietstocht van 10 km.

DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

VAN NELLEFABRIEK

Met de Beemster Werelderfgoed i-tour ontdekt
u zelf waarom deze polder werelderfgoed is (17
km). Fiets- en wandelroutes door De Beemster
“Op de kaart gezet” (15 & 40 km) gaan langs
prachtige boerderijen, bijzondere woonhuizen,
oude fabrieken en historische plekjes.

Met de Instaptour loopt u met een ervaren
Van Nelle-gids 60 minuten door en rondom de
fabriek. Deze unieke ‘fabriek’ uit 1931 is een
icoon van de 20e-eeuwse industriële architectuur. De tour is op zaterdag en zondag om 12 uur
en de kosten zijn €15,- p.p. (of €12,- met korting).

MOLENCOMPLEX
KINDERDIJK-ELSHOUT
Molens, polders en water... Zo ver het oog reikt.
Fiets langs knooppunten 2 en 3, welke in het
gebied van Kinderdijk liggen. Te voet kunt u
dwars over het Kinderdijkpad (7,5 km). Gek van
de natuur? Dan is wandelroute Polderhoppen &
Vogels spotten (17 km), een echte aanrader!

WILLEMSTAD CURAÇAO
Wandel door Willemstad met ervaren gidsen
(ma, wo en do). U krijgt informatie over de
ontstaansgeschiedenis, architectuur en bouwstijl van Willemstad en loopt langs historische
gebouwen (Nafl. 15.00 p.p.). Liever eigen gids?
Download de ‘craft & cuisine market route’.
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft 10 UNESCO werelderfgoederen.
Ze zijn uniek in de wereld en vertellen samen het verhaal van Nederland. Ontdek zelf dit bijzondere verhaal te voet of per fiets door middel
van de routes op onze website www.werelderfgoed.nl/fietsenwandel.
ONS WERELDERFGOED IS WERELDBEROEMD…
BINNENKORT OOK IN NEDERLAND!
Stichting Werelderfgoed Nederland is niet verantwoordelijk
voor de inhoud en eventuele wijzigingen in de routes.

STICHTING
WERELDERFGOED
NEDERLAND
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