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Voorwoord
“Wat ik nog wil zien van de wereld?”. Ik ben waarschijnlijk niet de énige reislustige toerist met deze uitspraak. 
Wellicht worstelen we allemaal met dezelfde vraag: “Hoe deel ik mijn beperkte tijd op deze aardbol het beste in, 
zodat ik zoveel mogelijk bijzondere plaatsen ter wereld kan bezoeken?” Maar wie bepaalt wat de meest bijzon-
dere plaatsen ter wereld zijn? Zoveel mensen, zoveel voorkeuren. De ene wereldreiziger houdt van historie, de 
andere wil graag kennismaken met zoveel mogelijk culturen en de derde is vooral een natuurliefhebber.

Ikzelf heb een brede interesse en wil alles zien wat bijzonder is in de wereld. Ik zou graag op het einde van mijn 
leven de meest bijzondere plekken hebben bezocht. Wie gaat mij vertellen wat de meest bijzondere plaatsen 
zijn? In boeken en op internet zijn er diverse lijsten te vinden met de mooiste plekken op aarde. Al deze lijsten 
zijn per definitie subjectief en allemaal even goed of even fout. Echter, een gemiddelde van deze ranglijsten ligt 
dichterbij de “waarheid” dan elke lijst afzonderlijk. Hoe meer meningen je meeneemt, hoe genuanceerder de 
uiteindelijke uitkomst.

Dat idee bracht me tot het maken van dit boek: “Top 100 Wereldwonderen”. De opzet is: een berekende ranglijst 
met de mooiste honderd plaatsen ter wereld, gebaseerd op diverse lijsten en ranglijsten. In deze top 100 moes-
ten zoveel mogelijk meningen verwerkt zijn. In totaal heb ik twintig lijsten verwerkt, waarvan elf ranglijsten, acht 
overige lijsten en één internetverkiezing. Laatstgenoemde vond begin deze eeuw via internet plaats. Miljoenen 
mensen namen deel en kozen de zeven nieuwe wereldwonderen en de zeven natuurwereldwonderen.

De uiteindelijke ranglijst van dit boek is voor mij een hulpmiddel om mijn lange wensenlijst qua reizen enigszins 
te ordenen. De kans dat ik straks als bejaarde man vanuit mijn makkelijke stoel kan zeggen, dat ik de gehele 
“Top 100 Wereldwonderen” heb afgewerkt, is vrij klein. Als is het maar vanwege een beperkt budget. Maar ik 
wil zeker een groot gedeelte gezien hebben als ik op mijn oude dag terugkijk op mijn leven. Wellicht is deze top 
honderd ook voor andere wereldreizigers een hulpmiddel om tot een keuze uit alle niet te missen bestemmingen 
te komen.

Goede reis toegewenst langs de honderd meest bijzondere plaatsen ter wereld!

Wilfred Luijckx, Essen-Heikant (België), november 2018



Verantwoording Top 100 Wereldwonderen
Om uiteindelijk tot de “Top 100 Wereldwonderen” te komen, heb ik gebruikt gemaakt van twintig lijsten. Elke 
lijst heeft een eigen puntentelling meegekregen om tenslotte tot een berekende top honderd te komen voor dit 
boek. Hier volgen de volledig willekeurig gekozen lijsten:

1. VERKIEZING 
a. Verkiezing via internet van de zeven nieuwe wereldwonderen en zeven wereldnatuurwonderen. 

De verkiezing van de steden is niet meegeteld.
2. RANGLIJSTEN:

a. Lonely Planet’s (Ultimate Travelist The 500 Best Places on the Planet...Ranked)
b. The Mysterious World Top 100
c. Les 100 plus beaux endroits de la planète 
d. 100 Lugares del mundo que visitar antes de morir 
e. De 100 største seværdigheder i Verden 
f. 100 most beautiful places in the world 
g. Top 100 Places In The World That You Need To See Before You Die 
h. The 50 Most Beautiful Places On Earth 
i. The 50 Most Beautiful Places in the World 100 of the Most Beautiful UNESCO World Heritage 

Sites to discover 
j. Hillman Top 100 Wonders of the world 

3. LIJSTEN:
a. The Travel List Challenge’s 100 Places to Visit Before You Die The 100 Most Beautiful Places in 

the World in Pictures 
b. 101 Most Beautiful Places You Must Visit Before You Die! 
c. Nat Geo 100 world’s most beautiful places 
d. 100 Most Famous Landmarks Around the World 
e. Boek 100 wereldplekken die je gezien moet hebben van Floortje Dessing
f. Boek 100 wereldwonderen van Karen Groeneveld
g. Boek 100 mooiste wereldwonderen van Winfried Maass en Nicolaus Neumann

In de literatuurlijst achterin het boek staat meer informatie over de gebruikte lijsten



De gehanteerde puntentelling is als volgt:
•	 VERKIEZING: Bij de verkiezing voor de nieuwe zeven wereldwonderen hebben alle gekozen gebouwen 

en natuurverschijnselen 300 punten gekregen. De Piramiden van Gizeh waren door de organisatie als 
achtste wereldwonder aangeduid, omdat dit het enige bouwwerk was dat nog in tact is van de klassie-
ke zeven wereldwonderen en heeft ook 300 punten gekregen. De genomineerde finalisten hebben 150 
punten gekregen.

•	 RANGLIJSTEN: Elke nummer 1 heeft 500 punten gekregen. Bij een top 50 ranglijst hebben de nummers 
2, 3 en verder respectievelijk 490, 480, 470 punten enzovoorts gekregen. Bij een top 100 was het inter-
val vijf punten en bij de top 500 van Lonely Planet was het interval één punt.

•	 LIJSTEN: Elke keer dat een plaats genoemd werd in een lijst kreeg het 25 punten.

Zodoende kan een bezienswaardigheid maximaal 300 + 11 ranglijsten x 500 + 8 lijsten x 25 = 6000 punten 
halen.  

Niet elke (rang)lijst was op dezelfde manier opgezet. In sommige lijsten was een bepaalde stad een hoogtepunt, 
in andere lijsten benoemde men een specifieke bezienswaardigheid, zodat een stad meerdere keren kon voor-
komen. Zo stond in de ene lijst “Parijs”, terwijl in een andere lijst “de Eifeltoren” en “het Louvre” apart vermeld 
werden. In dit boek is een stad als geheel opgenomen. Per stad zijn de vijf mooiste bezienswaardigheden apart 
beschreven. Werd er van een stad altijd één bezienswaardigheid genoemd, dan is de stad niet opgenomen in de 
lijst, maar enkel deze specifieke bezienswaardigheid. Zo staat Athene niet in de lijst, maar wel de Acropolis. 

Een uitzondering hierop is Vaticaanstad. Dit ministaatje ligt weliswaar volledig in Rome, maar is niet als beziens-
waardigheid van Rome vermeld. Vaticaanstad is apart opgenomen als hoogtepunt in deze ranglijst, omdat het 
een onafhankelijk land is. Sommige hoogtepunten werden in diverse lijsten anders genoemd, maar vaak werd 
hetzelfde bedoeld. Zo zijn het basiskamp Mount Everest, Mount Everest en Himalaya gebundeld als één hoogte-
punt.



100 Walt Disney World (Verenigde Staten) 576 ptn

Op 1 oktober 1971 opende Walt Disney World zijn deuren nabij Orlando in Florida. Sindsdien is het een complex 
geworden van ongekende omvang, met diverse pretparken, sportfaciliteiten en hotels. Jaarlijks komen er meer 
dan vijftig miljoen bezoekers en het is daarmee het drukbezochte pretpark ter wereld. Walt Disney World is na 
Disneyland in Californië het tweede pretpark van Disney. Later volgden ook parken in Parijs (Euro Disney), Hong 
Kong, Tokio en Shanghai. De blikvanger is het kasteel van Assepoester in het midden van Magic Kingdom, geba-
seerd op het Schloss Neuschwanstein in Duitsland (zie elders in deze top 100).

99 Krakow (Polen)       624 ptn

Bij een stedentrip binnen Europa is het Poolse Krakow niet de eerste bestemming waaraan gedacht wordt, maar 
dat is onterecht. De vroegere hoofdstad van Polen heeft diverse bezienswaardigheden in en rondom de stad. De 
rivier Wisla kronkelt zich door de stad en stroomt direct naast de binnenstad.

Bezienswaardigheden top 5:
1. Stare Miasto, oftewel oude binnenstad, is het huzarenstukje van Krakau. Het vrijwel autoloze centrum 

heeft mooie pleinen en vele historische kerken en andere gebouwen. Rondom de gehele binnenstad ligt 
een wandelpark.

2. Wawel is prachtig gelegen op een heuvel aan de oevers van de Wisla, naast de oude binnenstad. Op de 
heuvel ligt de Wawelkathedraal en het kasteel van Wawel, waar vroeger de Poolse koningen woonden.

3. Schindler’s Factory is een museum op de plaats waar de fabriek stond van Oscar Schindler. Hij redde 
talloze Joden door ze te laten werken in zijn fabriek. Later verfilmd door Steven Spielberg in Schindler’s 
List.

4. Wieliczka-zoutmijnen, liggen ten zuiden van Krakau. Het gangenstelsel telt driehonderd kilometer en 
gaat tot ruim driehonderd meter diepte. In de mijnen zijn prachtige beeldhouwwerken uitgehakt uit zout. 
Het hoogtepunt is een heuse ondergrondse kathedraal.

5. Auschwitz-Birkenau ligt op ruim een uur rijden van Krakau. Een stedentrip naar Krakau is niet com-
pleet zonder een bezoek aan de indrukwekkende concentratiekampen van Auschwitz-Birkenau. 
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98 Las Vegas (Verenigde Staten)   680 ptn

Letterlijk midden in de woestijn ligt de miljoenenstad Las Vegas. Toen in 1931 in de staat Nevada het gokken legaal 
werd, groeide de stad explosief. The Strip is de beroemdste straat en staat vol met hotels, die vrijwel allemaal 
een grote gokhal op de begane vloer hebben. Elk hotel probeert met bijzondere dingen aandacht en toeristen te 
trekken. Je haat Las Vegas of je houdt ervan. In feite is vrijwel alles nep, zoals de Eifeltoren van het Paris Hotel & 
Casino, de vulkaanuitbarsting bij het Mirage Resort & Casino en het Vrijheidsbeeld bij New York-New York Hotel 
& Casino.  

Bezienswaardigheden top 5:
1. Fremont Street is de oudste straat van Las Vegas met casino’s. Elke avond is er een lichtshow op de 

overkapping van de straat.
2. Voor het Bellagio ligt een enorme vijver van drie hectare. ’s Avonds wordt hier regelmatig een prachtige 

waterfonteinenshow opgevoerd.
3. In het Venetian waan je je echt in Venetië, compleet met een kanaal en gondels. En alles overdekt!
4. De Golden Nugget is de grootste klomp goud ter wereld, zo beweert men in Las Vegas. De goudklomp 

is te bezichtigen in het gelijknamige hotel/casino.
5. In de ontelbare Wedding Chapels kun je aan de lopende band trouwen.

97 Kilimanjaro (Tanzania)     700 ptn

De Kilimanjaro is in vele opzichten een bijzondere berg. Ten eerste bestaat hij uit drie uitgedoofde aaneengeslo-
ten vulkanen met ieder een eigen top. Ten tweede is het de hoogste (5895 meter) alleenstaande berg van Afrika 
en van de wereld. Tot slot is het de enige plaats in Afrika waar continu sneeuw en ijs voorkomt (helaas door de 
klimaatverandering wordt de kans op eeuwige sneeuw steeds kleiner op de Kilimanjaro). Als je de berg wil beklim-
men, loop je door verschillende landschappen en klimaten. Mede hierdoor is de diversiteit aan planten en dieren 
op de berg enorm.
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