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UNIEKE PLEKKEN, BIJZONDERE 
ACTIVITEITEN OP 15 & 16 JUNI

Werelderfgoed in Nederland is niet alleen uniek voor Nederland, maar voor 
de hele wereld! Dat vieren we dit jaar tijdens het Werelderfgoedweekend op 
15 en 16 juni, met als thema muziek. Ali B viert dit met ons mee door in vogel-
vlucht per helikopter een aantal werelderfgoederen aan te doen. Dus kom naar een 
van de werelderfgoederen en rap mee met Ali B!

Nederland heeft negen door UNESCO erkende werelderfgoederen. Zij vertellen 
op eigen wijze het verhaal van Nederland en de Nederlanders op het gebied van 
waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Dat deden ze toen, dat doen ze 
nu en dat zullen ze blijven doen. In deze brochure lees je welke werelderfgoederen 
Nederland rijk is en welke extra activiteiten zij bieden tijdens het Werelderfgoed-
weekend op 15 & 16 juni.

BELEEF HET MEE MET ALI B!

Rietveld Schröderhuis

Waddenzee

Ir. D.F. Woudagemaal 

Willemstad Curaçao

Droogmakerij 
de Beemster

Grachtengordel 
    van Amsterdam

Stelling van 
Amsterdam

Schokland

Molencomplex Kinderdijk-Elshout

Bron: Frank Doorhof



Schokland was oorspronkelijk een schier-
eiland. In de 15e eeuw werd het een eiland 
in de Zuiderzee. Door landafslag werd 
Schokland in de loop der tijd steeds kleiner. 
Vanwege overstromingsgevaar en aanhou-
dende armoede besloot de regering in 1859 
het eiland te ontruimen. Sinds de drooglegging 
van de Noordoostpolder maakt Schokland 
weer deel uit van het vaste land. Schokland 
heeft bewoningsresten die teruggaan tot ver 
in de prehistorie. Het voormalig eiland sym-
boliseert de heldhaftige, eeuwenlange strijd 
van de Nederlanders tegen het water. Schok-
land en omgeving staat sinds 1995 als enig 
archeologisch monument in Nederland op de 
Werelderfgoedlijst.

ZATERDAG 15 JUNI
•	 17.30 uur: opening van het Werelderfgoedweekend in Amsterdam  

in gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32.
•	 18.10 uur: optreden Ali B met het speciale werelderfgoed lied.
•	 19.15 uur: einde bijeenkomst.

ZONDAG 16 JUNI
•	 13.30 uur: lezing ‘400 jaar systematische boomaanplant op de 

grachtengordel’.
•	 15.00 - 16.30 uur: wandelingen ‘architectuur en groen binnen de 

grachtengordel’.

Kijk voor meer informatie en aanmelding voor het programma op 
www.amsterdam.nl/werelderfgoed (vanaf 30 mei).

Rondleidingen en concert Museum Geelvinck Hinlopen Huis
Rond het thema van het Werelderfgoedweekend ‘muziek, verbinden 
en feestvieren’ worden er rondleidingen en een celloconcert georgani-
seerd in het Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Keizersgracht 633  
te Amsterdam. Informatie en kaarten bestellen: www.geelvinck.nl. 

ZATERDAG 15 JUNI
•	 12.30 – 13.30 uur: lokale rappers (Nathan/Ashley, 

Gerhard, Peter, Crackie, Peter/Exan, Whesky, 
Noxorion en Jan-Jelte) warmen het publiek op  
voor de komst van Ali B. 

•	 13.30 – 13.50 uur: optreden Ali B.
•	 13.50 – 15.00 uur: lokale rappers Redouan/Issam, 

River en Sensicane rappen door op Schokland! 

ZONDAG 16 JUNI
Familiedag nazaten Schokkers: tussen 11.00  
en 17.00 uur ontmoeten nazaten van de  
Schokkers elkaar op de geboortegrond van  
hun voorouders. 

SCHOKLAND

GRACHTENGORDEL VAN AMSTERDAM
Het jongste werelderfgoed in Nederland (benoeming 
tot UNESCO-Werelderfgoed in 2010) is een monument 
van wereldformaat! De stad beleefde in de 17e eeuw 
haar Gouden Eeuw in economisch, politiek en cultureel 
opzicht en groeide daarmee uit haar voegen. Stadsuit-
breiding was hard nodig. Het bestuur maakte daarom een 
uitbreidingsplan dat de stad vijf keer zo groot zou maken. 
De Amsterdamse grachtengordel is een stedenbouwkun-
dig, waterbouwkundig en architectonisch meesterwerk en 
was, door de systematische aanplant van bomen langs  
de grachten en aanleg  
van prachtige tuinen, 
meteen een heel  
groene stad.  
Deze planmatige  
stadsuitbreiding  
heeft over de  
hele wereld  
als voorbeeld  
gediend. 

www.amsterdam.nl/werelderfgoed - Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam

www.schokland.nl 



De 17e eeuwse droogmakerij werd 
opgezet om een bedreigend bin-
nenwater om te zetten in vrucht-
bare en winstgevende landbouw-
grond (7.200 ha). Droogmakerij  
De Beemster onderscheidt zich van 
andere droogmakerijen door de 
originele aanwezigheid en zichtbaar-
heid van het in 1612 toegepaste 
verkavelingpatroon. Volgens de klas-
sieke opvattingen is dat een volledig 
harmonieus geheel. Een symmetrie 
die in de Gouden Eeuw als de abso-
lute perfectie gold en strookte met de 
renaissancistische opvattingen over 
landschapinrichting (gulden snede). 
Een geplande landinrichting die te-
genwoordig ook nog wordt gevolgd.

DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER

ZATERDAG 15 JUNI
•	 Tussen 11.00 en 16.45 uur: verken het fort op eigen 

gelegenheid aan de hand van een routefolder.
•	 Tussen 12.15 en 16.15 uur: workshop rap, trash  

perscussion en hiphop dance. De zes beste rappers uit 
de workshop rap krijgen een speciale Masterclass en  

mogen optreden met Ali B!
•	 Tussen 16.45 en 17.05 uur: optreden Ali B.

Voor meer informatie over het programma, tijden van de 
workshops en entree: zie www.stellingvanamsterdam.nl.

RAP, DANCE & DRUM! 
ALI B OP FORT BIJ SPIJKERBOOR

Fort bij Spijkerboor is een bijzondere plek. Hier komen name-
lijk twee werelderfgoederen samen, de Stelling van Amsterdam 
en de Beemster. Dit jaar slaan deze twee werelderfgoederen de 
handen ineen en bieden gezamenlijke activiteiten aan tijdens het 
Werelderfgoedweekend. Op zaterdag 15 juni vormt Fort bij 
Spijkerboor het podium voor een optreden van rapper Ali B!  
 De gehele dag staan de activiteiten in het teken van het 
     thema ‘rap en werelderfgoed’, met workshops rap, trash 
           percussion en hiphop dance voor jongeren vanaf  
  8 jaar. De zes beste rappers uit de workshop  
  rap krijgen een speciale Masterclass en mogen 
           optreden met Ali B. Hou je van rap, dance en drum? 
         Doe mee en kom op 15 juni naar Fort bij Spijkerboor. 
        Ouders kunnen genieten van een hapje en drankje en 
        kunnen het fort op eigen gelegenheid ontdekken met 
        een routebeschrijving.

Deze cirkelvormige verdedi- 
gingslinie rondom Amsterdam  
is 135 kilometer lang en  
bestaat uit 42 forten en  
4 batterijen.  
De Stelling werd in 1996 op  
de UNESCO Werelderfgoed- 
lijst geplaatst. De Stelling,  
aangelegd tussen 1883  
en 1920, is een uniek 
monument van  
defensieve en  
waterstaat- 
kundige  
techniek,  
maar heeft  
door de introductie  
van het vliegtuig  
nooit gefunctioneerd.

STELLING VAN AMSTERDAM

www.beemster.net - Middenweg 185, 1462 HN Middenbeemster 

www.stellingvanamsterdam.nl  



Magistrale beleving van stoom, architec-
tuur en water. Het ir. D.F. Woudagemaal 
in Lemmer is het grootste en het enige 
nog functionerende stoomgemaal ter 
wereld. Bij een hoge waterstand zorgt het 
nog steeds voor droge voeten in Fries-
land. Het gemaal is in 1920 geopend door 
koningin Wilhelmina en is eigendom van 
Wetterskip Fryslân. In 1998 is het op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. 
Het fraaie en eigentijdse bezoekerscentrum 
naast het gemaal is zowel een toeristische 
als educatieve pleisterplaats. Het biedt een 
experience waar jong en oud kunnen erva-
ren en beleven hoe stoomtechniek werkt en 
waarom waterbeheersing in Friesland, maar 
ook wereldwijd, van levensbelang is. Onder-
deel	van	de	expositie	is	een	3D	filmbeleving	
van het opstarten van het stoomgemaal.

Uniek in de wereld! De Waddenzee is een ongeëvenaard dynamisch landschap. Nergens ter we-
reld kom je zo’n uitgestrekt en gevarieerd gebied tegen, ontstaan onder invloed van eb en vloed. 
Een uitgebreid stelsel van geulen en geultjes wordt afgewisseld door droogvallende zandplaten. Je vindt 
er mosselbanken, voedselrijk slikwad, uitgestrekte kwelders, maar ook witte stranden en duinen en  
hier en daar wuivende zeegrasvelden. Deze variatie van landschappen maakt de Waddenzee  
tot een uniek leefgebied, waarvan vele bezoekers het hele jaar door kunnen genieten.  
De Waddenzee is een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht.  
En meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten vinden hier hun thuis.

15 EN 16 JUNI
Werelderfgoed Waddenzee; dat moet je beleven. Kom dat zien, voelen, 
ruiken! Het hele weekend worden er diverse activiteiten aangeboden om de 
unieke natuur van de Waddenzee te kunnen ervaren. Denk aan excursies 
te voet of met de boot. Kijk voor een volledig overzicht met soort activiteit, 
datum, plaats en tijd op www.waddenzeewerelderfgoed.nl en kijk op  
www.waddenzee.nl voor een breed palet aan informatie over de  
Waddenzee.

WADDENZEE

IR. D.F. WOUDAGEMAAL

ZATERDAG 15 JUNI
•	 Vanaf 10.00 uur geopend voor bezoekers.
•	 Deze dag staat in het teken van muziek met onder 

andere een DJ op locatie en live radio vanuit het 
bezoekerscentrum met hoofdmachinist Jelle.

•	 Gedurende de dag: test je kennis van de  
UNESCO Werelderfgoederen met de  
Werelderfgoedquiztocht met mooie prijzen!  
Zie www.woudagemaal.nl. 

•	 Tussen 12.00 en 13.00 uur: aankomst en optreden 
Ali B.

ZONDAG 16 JUNI
•	 Geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.
•	 Gedurende de hele dag: test je kennis van  

de UNESCO Werelderfgoederen met de  
Werelderfgoedquiztocht met mooie prijzen!  
Zie www.woudagemaal.nl.

www.waddenzeewerelderfgoed.nl 

www.woudagemaal.nl  - Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer



De historische binnenstad van Willemstad op Curaçao is in 
1997 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst en is 
een van de vele handelsnederzettingen die door Nederland 
in de 17 eeuw werden gesticht. De stad ontwikkelde zich in de 
loop van 300 jaar aan weerzijden van de Sint Annabaai tot een 
Caribische havenstad, waarbij de invloeden van veel verschillende 
culturen bepalend was. Zie ook: www.curacaomonuments.org.

De 19 molens van Kinderdijk zijn een internationaal 
bekend Nederlands symbool. De 17 boezemmolens
werden tussen 1738 en 1740 gebouwd. Voordien 
stonden in het gebied al poldermolens waarvan er 
nog twee zijn overgebleven. De molens zorgden voor 
de bemaling van de twee inliggende waterschappen 
van de Alblasserwaard: de Overwaard en de 
Nederwaard. In het gebied staan, naast de molens, 
oude en nieuwe gemalen. Naast het dieselgemaal 
J.U. Smit en het elektrisch gemaal ir. G.J. Kok/ 
Overwaard doet het voormalig stoomgemaal 
Wisboom dienst als bezoekerscentrum. 
Kijk op www.molenskinderdijk.nl voor 
meer dan 700 jaar geschiedenis van 
het Nederlandse waterbeheer en 
de molens in het bijzonder. 

ZATERDAG  
15 JUNI
Verspreid over de 
dag kunnen kinderen 
zich inschrijven voor 
meerdere ukelele-
workshops. Kijk op 
www.kinderdijk.nl. 

ZONDAG  
16 JUNI
Geopend van 9.00 
tot 18.00 uur,  
rondleidingen op 
aanvraag.

MOLENCOMPLEX KINDERDIJK-ELSHOUT

Dit unieke woonhuis werd in 1924 in opdracht van Truus 
Schröder-Schräder naar een ontwerp van architectmeubel-
maker Gerrit Thomas Rietveld gebouwd.  De gevels zijn  
op-gebouwd uit horizontale en verticale vlakken, en lijnen en  
vensters in de kleuren rood, geel en blauw, wit, grijs en zwart. 
De bovenverdieping is een open woonruimte. Het huis wordt 
gezien als een voorbeeld van ‘De Stijl’ architectuur en is één van 
de iconen van de moderne architectuur. In 2000 is het Rietveld 
Schröderhuis door UNESCO toegevoegd aan de lijst met we-
relderfgoederen. Sindsdien staat het huis in hetzelfde rijtje als 
de Amsterdamse grachtengordel, de Chinese Muur, de Grand 
Canyon in de Verenigde Staten en andere culturele of natuurlijke 
monumenten die onvervangbaar en uitzonderlijk zijn.

15 EN 16 JUNI
Dit weekend staan er tussen 11.00 en 16.00 uur outdoor rond-
leiders paraat bij het Rietveld Schröderhuis. Voorbijgangers, 
geïnteresseerden en bezoekers kunnen via deze outdoor-rond-
leider meer te weten komen over de bijzonderheden van het 
huis. Deelname gratis, reserveren is niet nodig.

RIETVELD SCHRÖDERHUIS

WILLEMSTAD CURAÇAO

www.molenskinderdijk.nl - Overwaard 2, 2961 AT Kinderdijk

www.rietveldschroderhuis.nl - Prins Hendriklaan 50, 3583 EP Utrecht 


