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Openingstijden van en wetenswaardigheden over het Woudagemaal
zijn te vinden op de website:
www.woudagemaal.nl.
Belangstellenden kunnen zich hier
tevens aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief waarmee ze op de hoogte worden gehouden van de dagen
dat het gemaal in werking is.
Het Woudagemaal trok de afgelopen week een ongekend aantal bezoekers.

Tienduizend bezoekers Woudagemaal
Het Woudagemaal in Lemmer bereikte in de eerste week van januari al de mijlpaal van 10.000
bezoekers, een aantal dat in 2011 pas in september werd bereikt.
LEMMER/TACOZIJL
‘Ons streefgetal is 25.000
bezoekers per jaar’, vertelt
Hilda Boesjes, directeur van
het in oktober 2011 geopende
bezoekerscentrum. ‘We hadden verwacht dat het druk
zou worden, maar dit hadden
we niet voorzien. Het is natuurlijk een geweldig begin
van het jaar’.
Het werelderfgoed Woudagemaal, het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld, heeft een volle week

gedraaid. Als het gemaal
draait is het op gezette tijden
geopend voor publiek.
Met name vrijdag was het
bezoekersaantal hoog. ‘Er
kwamen toen wel 2.900 bezoekers op het gemaal af. We
hebben mensen ingelicht dat
de wachttijd wel tot tweeënhalf uur op kon lopen. Ze
mochten hun ticket ook de
volgende dag inleveren. Een
enkeling heeft er voor gekozen daarvan gebruik te maken, die waren hier zaterdag

al vroeg.’ Boesjes veronderstelt dat de enorme toeloop
het gevolg is van de mediaaandacht voor de hoge waterstand. ‘Daarnaast was het ook
nog eens kerstvakantie. Mensen maken er een gezinsuitje
van.’
Het bezoekerscentrum zou
onder normale omstandigheden de hele maand januari
dicht zijn. ‘Dat moeten we
heroverwegen’, aldus Boesjes,
‘vanwege het educatieve
karakter moeten we zeker in

de schoolvakanties open zijn’.
Jonge mensen inspireren is
naast het promoten van het
werelderfgoed een taakstelling van het bezoekerscentrum. ‘Wetterskip Fryslân wil
jongeren enthousiasmeren
voor opleidingen op het
gebied van watermanagement en werktuigbouwkunde. Ze moeten hier ervaren
hoe leuk het is om daarmee
bezig te zijn’, aldus Boesjes.
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