
Partner Visit Friesland - Ode aan het Friese landschap 

Titel project Afsluitdijk 
Algemeen  

Type project Expositie en belevingscentre. Informatief 

Locatie Afsluitdijk Waddencenter Kornwerderzand 

Periode Hele jaar door expositie, tijdelijke events 

Aantrekkingskracht Internationaal 

 ‘Reason to travel’ Dit centrum biedt een totaalbeleving over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de 
voor de wereld unieke in aanbouw Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te 
vergeten de Afsluitdijk zelf. Tegen deze interactieve achtergrond krijgt de bezoeker 
een levendig beeld van de omgeving, maar ook van de vele waterbouwkundige en 
andere vernieuwende projecten die hier de komende jaren worden gerealiseerd in 
samenwerking met onze partners. 

Primaire doelgroep  

Betaald/onbetaald Onbetaald, deels betaald naar keuze bv audiotour ( NL en Frl gratis) en aquavista 

Buiten/binnen Binnen, met horeca terras binnen en buiten. 

Grootte nvt 

 

Beschrijving project 
De gehele afsluitdijk loopt vanaf Noord-Holland tot Friesland en behoort tot kenmerkend waterwerk die een 
grens vormt tussen het IJsselmeer en de Waddenzee, twee verschillende landschappen.  
Het belevingscentrum vertelt het verhaal van de Afsluitdijk en de landschappen eromheen en is een mooi 
rustpunt of uitgangspunt voor een wandeling over de dijk of vanaf het terras naar de kit surfers en schepen 
kijken in de zomer. Naastgelegen Kazemattenmuseum vertelt over de bunkers die hier in de oorlogstijd bezet 
waren door de alliantie. 
 
 
 
 

 

 
Welke verschillende perspectieven laat het project op het landschap te laten zien: het landschap gezien 

vanuit de mens, hoe wij het gemaakt hebben (ons cultuurlandschap) én het landschap gezien vanuit het 

landschap zelf. Wat heeft het landschap te vertellen? 

Maak hiervoor ook gebruik van de tegengestelde aspecten van pagina 3 van de criteria. (De schoonheid 

van het landschap vs de pijn van het landschap.) 

 
Wat biedt het project voor de toekomst van het landschap (invulling lecagy)? 

Betekenis project 
 
Rijke historie sinds de opening van de Afsluitdijk in de jaren 60 en huidige rol in behoud van achterliggende 
landschappen. Tevens `Gates of Light` van Daan Roosengaarde, die het silhouet van de sluizen benadrukt 
door ze op te laten lichten door het verkeer dat over de afsluitdijk rijdt tijdens de donkere uren. 
 
 
 
 

 



 

 

Legacy 
 
 

 

Mogelijke vragen aan adviescommissie 
 
 

 


