Nederland Waterland
Nederland en water; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk is er de beroemde
kust, maar daarachter schuilt een boeiend landschap van sloten, vaarten, kanalen, plassen, meren
en rivieren. Onze molens, gemalen, polders en dijken zijn wereldberoemd. Bijna een derde van ons
land ligt onder de zeespiegel. Als Nederland zich niet beschermt tegen het water dan zou half
Nederland onder water staan. Nederland een veilig land te laten worden, is niet vanzelf gegaan.
Voor bijna elke vierkante meter land is gevochten. De ene keer wonnen de Hollanders, de andere
keer won de zee. Wereldberoemd zijn de drooggemalen polders waar land werd gewonnen.

De boegbeelden (hieronder enkelen uit Flevoland en omgeving):

De Afsluitdijk
De beroemdste dijk van Nederland.
De 32 kilometer lange Afsluitdijk, gebouwd tussen
1927 en 1933, vormt een belangrijk onderdeel van
de Zuiderzeewerken en verbindt de provincies
Friesland en Noord-Holland. De Zuiderzeewerken
bestonden uit twee onderdelen. Het eerste stadium
was het indammen van de Zuiderzee, waardoor het
een zoetwatermeer werd. Het tweede deel van het
plan was het inpolderen van nieuw land (Flevoland).
Het Woudagemaal
s Werelds grootste stoom-aangedreven gemaal.
Wie het Friese stadje Lemmer bezoekt ziet ‘m
al van grote afstand; de 60 meter lange
schoorsteen van één van Nederlands mooiste
en innovatiefste monumenten; het ir. D.F.
Woudagemaal. In een schitterend gebouw,
geïnspireerd op de Amsterdamse School-stijl zit
hier het enige door stoom aangedreven gemaal
ter wereld.
Het Woudagemaal werd gebouwd in 1920 met als doel het overtollige water uit Friesland weg te
pompen. Ook tegenwoordig wordt het stoomgemaal nog eenmaal per jaar een week gebruikt en
opengesteld voor publiek. Beslist een sensatie om mee te maken!

Nationaal Park Weerribben-Wieden
Huur een kano of maak een rondvaart in een
fluisterboot door dit unieke, Nederlandse
waterlandschap; het grootste laagveenmoeras van
Noordwest-Europa, bestaande uit meren, plassen en
kanalen, afgewisseld met veengebieden, rietlanden
en schitterende bossen.

Giethoorn
Bezoek het ‘Venetië van Nederland’ en
geniet vanaf het water van unieke
boerderijen. Giethoorn, gelegen in
Nationaal Park Weerribben-Wieden, is een
idyllisch dorpje in Overijssel waar talloze
rietgedekte boerderijen zijn gebouwd op
kleine veeneilandjes die met ruim 170
houten bruggetjes zijn verbonden.

Schokland en Urk
Ontdek Schokland en Urk, eeuwenoude eilanden in
de drooggelegde Zuiderzee.
In de Noordoostpolder in Flevoland liggen twee
unieke ‘eilanden op het droge’, Schokland en Urk.
Deze archeologische plekken, waar al eeuwenlang
mensen wonen, laten zien hoe Nederland en het
water altijd met elkaar verbonden zijn.
Schokland, een eeuwenoud eiland in de vroegere Zuiderzee, ligt sinds de inpoldering van de
Noordoostpolder op het droge. Met vele rijksmonumenten en bijzondere woonterpen is Schokland
een indrukwekkende locatie. Ruim 160 archeologische vindplaatsen tonen hier de ontwikkeling en
cultuur van de bewoners van Schokland; van jager-verzamelaar tot boer en polderbewoner. Zo zijn
er in 1984 zelfs menselijke voetafdrukken gevonden van ruim 4000 jaar oud! Deze voetafdrukken
zijn in Museum Schokland te bewonderen.
Ook de geschiedenis van Urk is eeuwenoud
en die historie is nog altijd merkbaar in haar
cultuur. In dit sfeervolle vissersplaatsje
hoort u nog altijd dialect spreken en kunt u
prachtig wandelen door de oude steegjes, of
‘ginkies’. Er is een gezellige haven waar u
een vers visje kunt eten en een bezoek aan
de vuurtoren, de monumenten en het
museum zijn eveneens de moeite waard.
Een tochtje over het IJsselmeer moet u ook
echt eens gedaan hebben. Maar let op,
zondag is voor de gelovige Urkers een
rustdag, dus u kunt het beste doordeweeks
of op zaterdag gaan.
Voor beide ‘eilanden’ geldt dat het tegenwoordig schitterende locaties zijn vol fraaie cultuur en
historie.

Flevoland
Ontdek Flevoland, de 12e en nieuwste
provincie van Nederland, is ontstaan door
het grootste inpolderingsproject ooit.
Op 1 januari 1986 is de nieuwe provincie
Flevoland, het grootste landwinningsproject
ooit, toegevoegd aan Nederland. Waar eerst
alleen water was, vindt u nu prachtige
natuur, cultuur en bezienswaardigheden.
Het erfgoedpark Batavialand bij Lelystad bestaat uit verschillende attracties zoals Nieuw Land
Erfgoedcentrum, de Bataviawerf en het VOC-schip de Batavia. Bekijk hoe Flevoland is ontstaan en
stap aan boord van de Batavia om de gloriedagen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te
beleven. Ook vindt u hier alle informatie over waterbeheersing, dijkenbouw, baggeren en
inpoldering en kunt u een kijkje nemen in de historie van de scheepvaart en scheepsbouw in
Nederland. Er is uitgebreide documentatie en er zijn bijzondere inventarissen uit scheepswrakken.
Flevoland is ook het grootste wrakkenkerkhof ter wereld. De meer dan 450 wrakken die in
Flevoland zijn gevonden kunt u in het polderlandschap nog altijd goed herkennen aan de drie
meter hoge, wit-blauwe palen met een rood scheepje erop.
Deltawerk// in het Waterloopbos
(bij Kraggenburg)
Bekijk Deltawerk//, ode aan het ingenieurswerk
in het Waterloopbos. Wandel langs waterwerken
van over de hele wereld.
Na de Tweede Wereldoorlog, in het precomputertijdperk, is het Waterloopkundig
Laboratorium gevestigd in Noordoostpolder. Door
de lage ligging kon men zonder te pompen water
in en uit grote proefmodellen laten lopen. In
betonnen bassins werd onderzoek gedaan naar golfbeweging en werden sluizen, havens en stukken
rivier nagebouwd. Zo kon men kennis opdoen voor de aanleg van bijvoorbeeld de Deltawerken,
maar ook voor grote internationale projecten.
Ontdek de nog 32 schaalmodellen van waterwerken
uit de hele wereld. Van internationale havens tot de
Maasvlakte of de haven van IJmuiden.
In de loop der tijd heeft het Waterloopbos zijn
oorspronkelijke functie verloren. De restanten van
de waterkundige modellen zijn nog aanwezig, maar
de natuur heeft zijn werk gedaan. Mossen, planten
en bomen overwoekeren de ooit zo waardevolle
plaatsen. Overal hoort u water stromen en langs de
oevers vindt u bijzondere planten en dieren.

