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In afwachting dat Nederland in juli 2023 hopelijk verblijd mag worden met 

de toevoeging van Eise Eisinga Planetarium als Nederlands 12e UNESCO 

Werelderfgoed, zetten we graag hieronder al enkele van de in Nederland 

erkende UNESCO Werelderfgoed sites in de kijker. 

Rietveld Schröderhuis – Utrecht 

Op een boogscheut van het centrum van de gezellige stad Utrecht ligt 

het Rietveld  Schröderhuis dat in 1924 ontworpen is door de Nederlandse 

architect Gerrit Rietveld. Het wordt beschouwd als het architectonische 

meesterwerk van de kunstbeweging De Stijl. Het werd in 1924 ontworpen in 

opdracht van weduwe en kunstbeschermer Truus Schröder, die het werk van 

Gerrit Rietveld (1888-1964) bewonderde. Het uiteindelijke gebouw is een 

eerbetoon aan de beginselen van de kunstbeweging De Stijl, waar Rietveld een 

belangrijk lid van was: het huis kent een ‘driedimensionale asymmetrische 

samenstelling die speelt met naadloze overgangen tussen binnen en buiten, een 

https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/utrecht/het-rietveld-schroderhuis.htm


uitgesproken primaire kleurenschema, en schuifwanden die de flexibele 

woonruimtes transformeren. Zie met eigen ogen hoe dit beroemde huis speelt 

met flexibele ruimtes, kleuren en lijnen. 

Tip: zorg dat je van tevoren reserveert, de rondleiding duurt een uur. 

Meer info: Rietveld Schröderhuis – Utrecht – icoon van De Stijl 

(rietveldschroderhuis.nl) 

  

Ir. D.F. Woudagemaal – Lemmer (Friesland) 

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ooit gebouwd én het 

grootste, nog werkende door stoom aangedreven gemaal dat nog in werking 

is. Het Woudagemaal werd gebouwd in 1920 met als doel het overtollige water 

uit Friesland weg te pompen. Tot die tijd stonden grote delen van Friesland ’s 

winters onder water. Het ir. D.F. Woudagemaal, dat ruim 4000 kubieke meter 

water per minuut, dat is zo’n 6 miljoen m³ water per dag , kan wegpompen, 

bracht hier verandering in. Tegenwoordig wordt het stoomgemaal nog altijd 

ingezet bij hoog water. Daarnaast wordt het twee keer per jaar onder stoom 

gebracht om machinisten en stokers op te leiden en wat veel kijklustigen lokt. 

Leuk weetje: door de overvloedige regenval van afgelopen week is het 

Woudagemaal verschillende dagen achtereen in werking getreden om het 

overtollig water weg te pompen.  

  

Vergeet zeker niet de mooie omgeving te verkennen. Fietsroutes als Wetter en 

Natuurlijk Cultuur brengen je langs Friese meren, statige landerijen en 

eeuwenoude stadjes. Bezoek ook Schokland, een voormalig Zuiderzee-eilandje 

en eveneens UNESCO Werelderfgoed. 

Meer info: Het Woudagemaal een unieke beleving | Ir. D.F. Woudagemaal 

  

Neder-Germaanse Limes – Van Nijmegen tot Katwijk aan Zee 

De Neder-Germaanse Limes verwijst naar de constructies aan de noordelijke 

grens van het Romeinse Rijk en werd in 2021 uitgeroepen tot UNESCO 

Werelderfgoed. De Limes strekt zich door Nederland uit van Nijmegen tot Katwijk 

aan Zee en loopt door over de grens met Duitsland met 44 clusters van 102 

https://www.rietveldschroderhuis.nl/nl
https://www.rietveldschroderhuis.nl/nl
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/provincies/friesland/woudagemaal-nl.htm
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/provincies/flevoland/schokland-nl.htm
https://www.woudagemaal.nl/


archeologische onderdelen die langs de Rijn zijn gebouwd. De constructies zijn 

deels zichtbaar boven de grond maar een deel is vergroeid met het landschap. 

  

Een bezoek aan de Neder-Germaanse Limes biedt een kans om een stukje 

geschiedenis van culturele betekenis te ervaren. In de musea met periodiek 

veranderende tentoonstellingen kun je je onderdompelen in het leven van de 

Romeinse tijd zoals in Museum de Bastei te Nijmegen. In de DOMunderte 

Utrecht daal je af onder het plein en sta je oog in oog met 2000 jaar oude 

Romeinse ruïnes. In het Archeon museumpark wordt Nederland door de 

geschiedenis heen opnieuw tot leven gebracht. Het Rijksmuseum van Oudheden 

te Leiden bezit een permanente tentoonstelling over Nederland in Romeinse 

tijden. In het  Museum Hoge Woerd staat oa een 2000 jaar oude houten 

rivierschip. 

Meer info:Homepage | Limes Werelderfgoed 

  

Van Nellefabriek – Rotterdam 

De Van Nellefabriek is een 'icoon van het Nederlandse modernisme'. Het 

gebouw, dat rond 1925 werd gebouwd als koffie-, thee- en tabaksfabriek, heeft 

een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de moderne architectuur in 

Europa. Architect Leendert van der Vlugt creëerde een pand waar zaken als licht, 

lucht en ruimte centraal stonden. Dat is overigens goed te zien, want het 

raamwerk is flink aanwezig en zorgt voor een stijlvolle, strakke vormgeving. Het 

gebouw was een van de eerste (Nederlandse) fabrieken waar daadwerkelijk 

daglicht in te vinden was. Werkt toch een stuk aangenamer. Tegenwoordig bruist 

het er nog steeds van commerciële bedrijvigheid. Er zitten tientallen hippe start- 

en scale-ups en delen van het grootschalige Rijksmonument zijn ingericht als 

evenementenruimte. 

Tip: De Van Nellefabriek is niet zomaar te bezoeken. Er is een bezoekerscentrum 

waar een rondleiding geboekt kan worden. 

Meer info: Eventlocatie, kantoren huren en museum. | Van Nelle Fabriek 

Rotterdam 

  

https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/provincies/zuid-holland/de-neder-germaanse-limes.htm
https://www.debastei.nl/
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/utrecht/domunder.htm
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/provincies/zuid-holland/archeon-nl.htm
https://www.rmo.nl/
https://www.rmo.nl/
https://www.museumhogewoerd.nl/
https://www.limeswerelderfgoed.nl/
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/rotterdam/van-nelle-fabriek-9.htm
https://www.vannellefabriekrotterdam.com/nl/home/
https://www.vannellefabriekrotterdam.com/nl/home/
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