
Met de PCOB op reis  
Lemmer: Woudagemaal 

 Op Woensdag 11 mei 2022. 
 

Na de gebruikelijke opstaproute en nadat we 39 deelnemers hadden 
opgehaald vertrokken we richting Tollebeek. De buschauffeur, Jerry, 

heette ons hartelijk welkom en bracht ons via een mooie route en een 
uitbundig schijnende zon, naar Restaurant De Goede Aanloop in Tollebeek. 

We werden verwelkomd door een vriendelijke gastvrouw, die ons een 
plekje aanwees in de zogenoemde “tuinkamer”.  

 
Nadat iedereen een goed plekje had gevonden, werden we getrakteerd op 

een lekker smakend 3-gangen diner, bestaande uit een heerlijke 
tomatensoep, gevolgd door een mooie schnitzel met bijbehorende 

groenten en salade en frietjes.  
Tenslotte als afsluiting nog ijs met slagroom. In één woord: verrukkelijk!!! 

 
We vervolgden onze busreis naar het Woudagemaal in Lemmer.  

 

Het Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter 
wereld. Het stamt uit 1920 en staat sinds 1998 op de werelderfgoedlijst 

van de Unesco. Koningin Wilhelmina heeft het geopend in 1920. 
Ir. D.F. Wouda ontwierp het gemaal in 1917-1918. Vandaar de naam van 

het gemaal. 
 

Wat gelijk bij aankomst al opviel, is de geweldig hoge pijp van wel 82 
meter. 

Voordat we een rondleiding door het gemaal kregen, konden we eerst in 
de filmzaal een enigszins komische film zien, wat er allemaal in het werk 

wordt gezet als er hoog water wordt verwacht en de pompen in werking 
moeten komen. 

Vervolgens werd de groep in drieën verdeeld voor de rondleiding door het 
gemaal. Het was voor sommigen, die niet zo goed ter been waren en met 

de rollater liepen, niet zo gemakkelijk om de trapjes op te komen. Maar 

met vereende krachten en hulp van enkele stoere mannen lukte dat 
uiteindelijk toch wel, waarbij vermeld moet worden de geweldige hulp van 

onze chauffeur, kregen we een duidelijke en heldere uitleg over alles wat 
er te zien was in het gemaal door onze gids. 

 
Het is overweldigend als je naast die kolossale stoomketels staat, Vier in 

totaal. Ze zijn zo groot, je voelt je gewoon klein worden. Ze hebben zes 
uur nodig om op stoom te komen! 



En dan die grote pompen, acht stuks. Ook die zijn zo groot. Ze kunnen 

maximaal 4.000.000 (!) liter water per minuut verwerken. Onbegrijpelijk. 
En alles ziet er zo goed en onderhouden uit, geweldig. Wat een ervaring 

was dit. 

 
Na de rondleiding en vakkundige uitleg door onze gids, konden we nog 

napraten en genieten van een kopje koffie of thee met een oranjekoek 
erbij in het restaurant.  

 
Het werd alweer de hoogste tijd om naar Kampen te vertrekken, dus nog  

nagenietend van alles wat we gezien en gehoord hadden, kwamen we 
mooi op tijd  aan in onze mooie Hanzestad en zien uit naar een volgende 

dagtocht. 
 

Uw aanspreekpunt en reisbegeleider, 
Simon van Halm 


