
 

 

P E R S B E R I C H T 
 
Hierbij berichten wij u over de realisatie van de nieuwe, provincie-grens-
overschrijdende,  meerdaagse themafietsroute:  
 
de Nationale Fietsroute: 'De Evacue'. 
 
De themafietsroute "de Evacue" is ontworpen als projectidee door Harold 
Visser. Een projectopdracht binnen de cursus Ambassadeur Nationaal 
Landschap Zuidwest-Friesland. De kern van de opdracht is te komen tot 
een product met een toegevoegde waarde voor de 'Mienskip' 
(gemeenschap) én stimulering van de bestedingen in Zuidwest-Friesland. 
Het resultaat van deze opdracht is een unieke (thema) 
herdenkingsbeleefroute in het kader van de 70 jarige herdenkingsroute 
van de hongerwinter en de opvang van duizenden evacuees in Friesland. 
Met de themafietsroute 'De Evacué' wil de projectgroep fietsers een 
mogelijkheid bieden om een 'pelgrimage' te ondernemen en te beleven 
waarbij het besef dat voldoende voedsel géén vanzelfsprekendheid is én 
dat vrijheid voor geen goud te koop is.! 
 
Samenwerkingsverband 
De tocht is een samenwerkingsverband van VVV Zuidwest-Friesland, 
Route.nl | Falkplan bv en FryslanSudwest. De projectgroep is blij 
aansluiting te hebben gezocht bij de VVV Zuidwest Friesland die de route 
zal gaan aanbieden via haar netwerk. Onder andere via Route.nl dat haar 
landelijke netwerk zal inzetten voor de marketing van deze route.  
 
 



De fietsroute visueel 
Bij Route.nl kunnen diverse (deel-)kaarten van de Evacué worden 
gedownload en geprint. Ook kan bij Route.nl de GPX van de tocht met een 
handige QR -code worden gedownload voor de smartphone. 
Vermeldenswaardig is het feit dat Route. nl haar software heeft aangepast 
zodat de fietstocht met de Bep Glasius varend van  Enkhuizen naar 
Stavoren kan worden volbracht. 
 
Fietsen én varen! 
De fietstocht start in Amsterdam Centraal en gaat over het IJ via 
Monnickendam, Volendam, Hoorn naar Enkhuizen. In Enkhuizen wordt er 
een overtocht gemaakt met de veerboot naar Stavoren. Een moment van 
bezinning en herdenking van de velen die vanuit de Randstad een 
overtocht met de veerboot of vrachtschip maakten. Ook kleine kinderen 
werden vaak in de hongerwinter per vrachtschip in het scheepsruim naar 
Friesland vervoerd. 
 
Aankomst in Friesland 
In Stavoren aangekomen  voert de tocht naar het bezoekerscentrum Mar 
& Klif in Oudemirdum waar verder kennis kan worden gemaakt met het 
diverse Nationaal Landschap Zuidwest Friesland met de kliffen, bossen 
meren  en weilanden met haar en dieren en vogels. 
 
Nationale Fietsroute "de Evacué"  
De tocht voert vanaf Oudemirdum al zigzaggend, op de manier van de 
hongertochten, door het landschap langs onze boeren die in de 
hongerwinter een belangrijke rol hebben vervuld. Veel kenmerkende 
fietspaden zijn gebruikt voor deze innemende herdenkingsroute.  
Naast het hoofddoel ‘herdenking’ kan worden opgemerkt dat Friesland  
de mooiste provincie van Nederland is waardoor met deze route, die alle 
Friese landschapstypen doorkruist, kan worden gesproken van een van de 
mooiste fietsroutes van Nederland: Nationale Fietsroute "de Evacué"  
 
Bezoek de musea onderweg 
De tocht voert vervolgens richting Hemelum via het Moarrapad en 
Poelspad naar Koudum, via Workum langs het Brekkenpaad naar Oudega 
en IJlst. De tocht voert over de Himdyk naar Blauwhuis en naar Bolsward. 
In Bolsward kunnen diverse musea worden bezocht waaronder het Titus 
Brandsma Museum. 
 
Uitrusten en/of overnachten 
Via Museumdorp Allingawier via Makkum naar Pingjum waar een 
bijzondere stop kan worden gemaakt om uit te rusten voor de belevenis 
van de overtocht over het icoon 'De Afsluitdijk'. Op de Afsluitdijk ter 
hoogte van Konwerder zand kan een bezoek worden gebracht aan het 
vernieuwde bijzondere Kazematten museum. Het museum is gevestigd op 
de enige strategische plek in Nederland die in WO II stand heeft gehouden 
tegen de Duitsers. Een museum met karakter dat beslist gezien moet 
worden! 



 
Terug via de Afsluitdijk 
De tocht voert verder over de Afsluitdijk die in de hongerwinter voor velen 
als een reddende 'ontsluitdijk' naar het voedselrijkere Friesland heeft 
gediend. een tocht die velen in de hongerwinter moesten maken bij een 
temperatuur ver onder nul. Na de Afsluitdijk voert de route over  
fietspaden via  Enkhuizen langs de kust van het IJsselmeer weer terug 
richting Amsterdam. 
 
Een toegift 
De tocht kan ook als rondrit in Friesland worden ondernomen. Daarvoor is 
een bypass opgenomen tussen Allingawier en Stavoren. Dit opent tevens 
de mogelijkheid om in 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad te bezoeken 
door middel van de diverse treinstations.  In Leeuwarden kan o.a. een 
bezoek worden gebracht aan het Fries Verzetsmuseum met een 
tentoonstelling over de opvang van hongerkinderen in Friesland. 
 

Promotie 
Binnenkort wordt een folder van De Evacué uitgegeven. Hierin zal de 
toerist veel nuttige informatie vinden om de herdenkingstocht zo optimaal 
mogelijk te beleven. De website www.evacue.nl biedt alle relevante 
informatie. Ook is er door Berend Pol uit Harlingen een videofilm gemaakt 
die op de website kan worden bekeken.  
 
Op 14 april is bekend gemaakt dat  het Mienskipfûns Provincie Friesland 
dit project financieel ondersteunt. 
 
Deze themafietstocht is ontworpen door "de projectgroep Evacue": 
 
Namens: 
Kerst Postma (St. Bols Art) 
Jo Hamburg (Monumenten) 
Marten de boer (Historisch Zuidwest-Friesland) 
Ben Rutten (Stichting TeVoet) 
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