
FRIESLAND

UNESCO WERELDERFGOED TOUR
Duur: 3 dage

We beginnen de dag in het oude vissersstadje

Lemmer. Hier vlakbij staat het ir. D.F. Woudagemaal.

Een uniek gebouw, want het is het grootste nog

functionerende stoomgemaal ter wereld. Al sinds 1920

wordt het gemaal bij hoge waterstanden aangezet om

het overtollige water uit de boezemwateren te lozen

op het IJsselmeer. Na een rondleiding en toelichting

over het gemaal gaat de tour  verder naar Makkum,

een watersportplaats met een fraai historisch

centrum. Makkum is nog altijd bekend van het

bijzondere aardewerk dat gemaakt wordt bij

Koninklijke Tichelaar. In Makkum overnachten we.

Na het ontbijt gaan wij op weg naar het

Afsluitdijk Wadden Center. Dit nieuwe

bezoekerscentrum is gelegen op de

Afsluitdijk en sinds maart 2018 geopend.

Bezoekers worden geïnformeerd over het

verleden, heden en de toekomst van de

Afsluitdijk, die de komende jaren

klimaatbestendig wordt gemaakt. Op de

harde grens van zoet en zout wordt

uiteraard verteld over Waddenzee UNESCO

Werelderfgoed.

Dag 2 

Friesland telt maar liefst twee van de 10 werelderfgoederen van Nederland:

het ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer en de Waddenzee (met Duitsland en

Denemarken). Daarnaast staat nog een derde op de wachtlijst, het

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Tijdens deze driedaagse reis

ontdekken wij de provincie Friesland en de UNESCO Werelderfgoederen.

Nog beter is het om de unieke kwaliteiten van de

Waddenzee van nabij te ervaren. Daarom stappen we

aan boord van een oude vissersboot voor een

robbentocht. De grijze en gewone zeehond zijn

onlosmakelijk verbonden met de Waddenzee en wij

gaan proberen ze te ‘spotten’. Terug bij het Afsluitdijk

gebruiken we de lunch bij restaurant Skom met

prachtig uitzicht op het IJsselmeer.

Wadlopen

Afsluitdijk Wadden Center

Dag 1 

ir. D.F. Woudagemaal



Dag 3 

Op de kansrijke wachtlijst voor het UNESCO

Werelderfgoed staat het Eise Eisinga Planetarium in

Franeker, het oudste nu nog werkende mechanische

planetarium ter wereld (voltooid in 1781). We krijgen

een uitgebreide rondleiding door het planetarium en

horen hoe Eise Eisinga dit schaalmodel van ons

zonnestelsel heeft gebouwd. Als we willen, kunnen we

in de oude universiteitsstad Franeker nog lunchen.

Vervolgens gaan we naar de enige zeehaven van

Friesland, Harlingen. Hier vertrekken de

veerdiensten naar de eilanden Terschelling en

Vlieland. Voor vandaag staat wadlopen op het

programma. Dit kan alleen bij laag water, dus

afhankelijk van het getij. Na een wandeling  op het

wad, verkennen we de historische binnenstad van

Harlingen. Hier is wat vrije tijd ingepland: maak een

stadswandeling, bezoek het plaatselijke museum of

snuffel rond in de vele leuke winkels af. Dan is de

tweede dag voorbij en gaan we terug naar het hotel.

Dag 2 

Harlingen

Onze reis gaat verder naar Werelderfgoed

Schokland. Schokland is een voormalig

eiland dat door het inpolderen van de

Zuiderzee (nu IJsselmeer), in 1942 onderdeel

is geworden van het polderlandschap van de

Noordoostpolder. Sinds 1995 staat deze

unieke locatie op de UNESCO

Werelderfgoedlijst. Op Schokland vertelt het

museum over het harde bestaan, taal,

cultuur en de ontruiming va het eiland. Een

deskundige gids verzorgt een rondleiding. 

Na het bezoek op Schokland eindigt onze

UNSECO Werelderfgoedreis en zetten we

koers terug naar huis.

Eise Eisinga Planetarium
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