
DE ELF STEDEN
De historische Friese Elfsteden zijn verbonden door water. 
De sporen van het rijke handelsverleden en de vroegere zee-
vaart zijn in deze historische steden duidelijk zichtbaar. Elke 
stad heeft haar eigen charme, bezoek ze daarom allemaal.

11FOUNTAINS
Sinds 2018 zijn de Friese elfsteden niet alleen verbonden 
door water maar ook door elf fonteinen. Een internationaal 
kunstproject waarbij elf topkunstenaars uit verschillende 
landen een fontein ontwikkelden. 11Fountains vormen sa-
men nieuw cultureel erfgoed van onze provincie.  

AFSLUITDIJK WADDEN CENTER
Bijna een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. De 32 
kilometer lange Afsluitdijk verbindt de provincies Friesland 
en Noord-Holland, maar zorgt dat heel Nederland de voe-
ten droog houdt. Bezoek ook het recent geopende Wadden-
center: Dit belevingcentrum vertelt het verhaal van de strijd 
met en tegen het water.

UNESCO WERELDERFGOED WADDENZEE
UNESCO werelderfgoed de Waddenzee is een uniek natuur-
gebied. Het Waddengebied is uitverkozen tot ‚Mooiste Na-
tuurgebied van Nederland‘. De perfecte bestemming voor 
de bezoeker die natuur en duurzaamheid belangrijk vindt.

SENSE OF PLACE
Deze kunstroute draait om ons Waddengebied vol natuur, 
cultuur en verhalen.  De culturele landschapsprojecten van 
Sense of Place maken het onzichtbare zichtbaar: de lang-
zame, onstuitbare processen waar het Waddengebied aan 
onderhevig is, de deels vergeten cultuurhistorie, maar ook 
de schoonheid van het prachtige UNESCO Werelderfgoed.  

Merk Fryslân
info@merkfryslan.nl
+31 58 233 0740
www.friesland.nl
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HET HELE JAAR 2020
Het grootste nog werkende stoomgemaal ter we-
reld staat in Friesland. Het Woudagemaal is niet 
voor niets een UNESCO Werelderfgoed en bestaat 
in 2020 al 100 jaar. En dat vieren we! Het hele jaar 
door zijn er evenementen met een waterthema 
te beleven. 

AUGUSTUS 2020
Met het zweet in de handen het skûtsjesilen mee-
maken aan het klotsende water. De jaarlijkse 
wedstrijden tussende zeilende vrachtschepen van 
Friesland zijn een ware beleving.

SEPTEMBER 2019 - JUNI 2020
In het Keramiek museum worden stukken ge-
toond die is aan boord van diverse scheepswrak-
ken gevonden zijn. De keramische schatten ver-
tellen fascinerende verhalen over de Maritieme 
zijderoute. Er gaat een verborgen wereld open 
van internationale handel en uitwisseling.

OKTOBER 2019 - MAART 2020
Met de tentoonstelling Wij Vikingen! werpt het 
Fries Museum het clichebeeld van Vikingen om-
ver. Op vinking gaan was zoiets als op rooftocht 
gaan. En dat deden de inwoners van Frisia ook.
Meer dus dan een volksstam, was het viking zijn 
een cultuur in het hele noordzeegebied. 

VANAF NOVEMBER 2020
Spektakelmusical ‘De tocht’. Een indrukwekkende 
musical op kunstijs over de Elfstedentocht. Indruk-
wekkend schaatstheater waar je het letterlijk en 
figuurlijk koud van krijgt. Beleef het grootste histo-
rische evenement van Europa, Beleef de Elfsteden.

JULI & AUGUSTUS 2020 
De sneekweek is het grootste zeilevenement op 
de binnenwateren in Europa. De perfecte com-
binatie tussen sport en plezier. De opening met 
een vlootschouw is een traditie die je niet mag 
missen. 

JUNI 2020
Tijdens het grootste locatietheaterfestival van 
Europa vormt het getijdenlandschap van de Wad-
denzee het decor voor performances van (inter-)
nationale gezelschappen. Het eiland Terschelling is 
tien dagen lang één groot podium voor cultuur in 
alle verschijningsvormen.
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2020 - Het Friese 
Waterjaar 
Friesland: onlosmakelijk verbon-
den door water. Al eeuwen heb-
ben we ermee te maken. Het 
vormt ons, het verbindt ons; het 
water biedt ons mogelijkheden. 

We bevaren de vaarten, fierljep-
pen over sloten en bouwen terpen 
om droog op het vaste land te 
staan. 

In 2020 presenteren we een over-
vloed aan evenementen en be-
zienswaardigheden rondom het 
water. In deze folder tref je een 
eerste impressie aan van wat er 
op stapel staat. 

www.friesland.nl
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