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Dit beleidsplan begint in 2019, het 99ste jaar van het bestaan van het ir. D.F. Woudagemaal in 

Lemmer. Het gemaal is eigendom van Wetterskip Fryslân en is het grootste nog werkend 

stoomgemaal in de wereld. Toen het gemaal in 1998 officieel op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO  kwam, is het gemaal opengesteld voor het publiek. De Stichting ir. D.F. Woudagemaal, 

die op initiatief van Wetterskip Fryslân in 2001 is opgericht, brengt de publieksfunctie van het 

gemaal tot uitvoer en beschikt daarvoor over een prachtig bezoekerscentrum naast het gemaal.  

 

MISSIE 

De Stichting ir. D.F. Woudagemaal staat voor het optimaal mogelijk maken van de publiekfunctie 

van het gemaal en de directe omgeving door het publiek gastvrij te ontvangen in haar 

bezoekerscentrum en rond te leiden. Hierbij vormen de Uitzonderlijke Universele Waarden die zijn 

toegekend door UNESCO het uitgangspunt. Rode draad vormen:  cultuur, techniek en waterbeheer. 

En binnen deze kaders  meer  specifiek: waterbewustwording en klimaatverandering.  

 

 
 

 

TERUGBLIK 

Sinds de oprichting van de stichting is het bezoekersaantal gegroeid van  gemiddeld 6.000 per jaar 

in het begin van de openstelling voor publiek, tot nu gemiddeld 40.000 bezoekers per jaar. Die groei 

heeft zonder twijfel te maken gehad met het in 2011 geopende bezoekerscentrum en de enorme 

gastvrijheid en enthousiaste inzet van vrijwilligers en medewerkers. Daarnaast is dit succes mede te 

danken aan Wetterskip Fryslân, maar ook aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de 

Provinsje Fryslân, de gemeente Fryske Marren, Company Members, Vrienden en vele andere 

betrokken die ’s werelds grootste nog werkend stoomgemaal een warm hart toedragen.  

 

ORGANISATIE  

De stichting wordt bestuurd door drie bestuursleden, bestaande uit een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. De operationele uitvoering wordt gedaan door de directeur en een klein team van 

medewerkers. In de publiekfunctie worden zij geassisteerd door een groep van circa 120 

enthousiaste vrijwilligers. Het bezoekerscentrum is eigendom van de stichting die ook 

verantwoordelijk is voor de exploitatie. De stichting heeft verder een nauwe samenwerking met 

Wetterskip Fryslân die de stichting operationeel op enkele onderdelen faciliteert.  
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TOEKOMST 

Het vooruitzicht om samen verder te werken aan het ontvangen van het publiek en het uitdragen 

van de verhalen rondom de (stoom) techniek, de functie van het gemaal en het waterbeheer in 

Friesland, inspireert ons. Daarom blijven we steeds op zoek gaan hoe wij onze positie binnen het 

Werelderfgoed in Nederland (het verhaal van Nederland) kunnen verbeteren want de wereld om ons 

heen blijft steeds veranderen.  

 

Voor de komende jaren zijn dit onze speerpunten: 

� Het blijven ontwikkelen en aanbieden van rondleidingen voor een breed publiek. 

� Het ontvangen van leerlingen uit verschillende onderwijsniveaus. 

� Aandacht voor waterbeheer, klimaatverandering en (over)leven in een delta. 

 

In 2019/2020 zal de expositie in het bezoekerscentrum zijn afgestemd aan de eisen die 

bovenstaande speerpunten met zich meebrengen.  

In het jubileumjaar van het 100-jarig bestaan van het gemaal zullen Wetterskip Fryslân en de 

Stichting ir. D.F. Woudagemaal volop aandacht vestigen op dit unieke UNESCO werelderfgoed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende jaren zal de stichting sturen op het vasthouden dan wel het verhogen van de 

bezoekersaantallen. Ook zal in de komende jaren worden ingezet om nog meer schoolgaande 

kinderen naar het Woudagemaal en bezoekerscentrum te halen.  
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In samenwerking met Wetterskip Fryslân is het streven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTENBRONNEN 

Om al onze ambities waar te kunnen maken, is behalve energie en inzet ook geld nodig. Sinds het 

bestaan van de stichting halen wij onze inkomsten onder andere uit subsidies, donaties en 

opbrengsten van entreegelden en sponsoring. Daarnaast ontvangen wij jaarlijks een vaste financiële 

bijdrage van Wetterskip Fryslân. De stichting zal zich ook de komende jaren inzetten om voldoende 

geldstromen te generen voor het optimaliseren van de publieksfunctie van het Woudagemaal, 

bezoekerscentrum en de directe omgeving. 

 

BELEVING  

De laatste 3 jaren is door de stakeholders van het Ir. D.F. Woudagemaal fors ingezet op verbetering 

van de directe omgeving van het gemaal. Daarvoor is een Kwaliteitsplan gemaakt en een Beeld en 

Vormenboek. Op basis hiervan zijn zichtlijnen op het gemaal sterk verbeterd. Maar ook is er een 

geheel nieuw parkeerterrein aangelegd en heeft de bebording en bewegwijzering meer uitstraling 

gekregen. Aan de oostzijde van het gemaal is in het bosgebied een natuurpad aangelegd zodat het 

publiek ook een ommetje kan maken. Ook aan de westzijde van het gemaal wordt nog een ommetje 

gemaakt over de IJsselmeerdijk en door het laag gelegen polderland. Daarnaast is het de bedoeling 

dat de vrijgekomen woningen bij het gemaal worden herbestemd ten behoeve van de 

publieksfunctie.  

De expositie en service zijn jaarlijks geactualiseerd en uitgebreid. Voor toeristen is een 

meertaligheidsslag gemaakt met o.a. een audiotour in 11 talen. Op educatief gebied zijn er naast 

hoogwaardige lesprogramma’s afgestemd op curricula , speurtochten en tours ontwikkeld. Met als 

hoogtepunt de 360 graden VR tour die op Europees niveau is onderscheiden met de prestigieuze 

Comenius Award  voor vooruitstrevende educatieve tools. Deze tour is ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met Wetterskip Fryslân en wordt aangeboden in 11 talen. Op service niveau is er in 

samenwerking met stakeholders een E-shuttleservice gerealiseerd. 

Zeven jaar na de opening van het bezoekerscentrum is het tijd voor een totaal revitalisatie.  

Door al deze veranderingen en verbeteringen kan het gemaal en de functie daarvan beter worden 

beleefd.  

 

DRUK OP DE STOOMKETEL 

Samen met alle stakeholders blijven we druk op de stoomketel houden om dit unieke UNESCO 

Werelderfgoed te behouden en open te houden voor het publiek. Zo kunnen we leerlingen op een 

leuke en didactisch verantwoorde wijze ontvangen en hen vertellen over het belang van het gemaal 

in onze provincie. Iedere bezoeker ervaart hier hoe het is te (over) Leven in een Delta, in een wereld 

waarin we staan voor belangrijke (water) uitdagingen ten gevolgde van  klimaatverandering.   

 

 

 

“Iedere Friese leerling in het basisonderwijs moet een keer een bezoek 

hebben gebracht aan het ir. D.F. Woudagemaal en bezoekerscentrum”. 


