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1. Doel Stichting Terp Hegebeintum 

Het doel van de Stichting Terp Hegebeintum (hierna: Stichting) is het informeren van 

een breed publiek over de algemene geschiedenis van mens en land in het Friese 

Terpengebied, hierbij ligt de nadruk op de eigen streek.  

De speerpunten uit dit beleidsplan dragen bij aan dit doel en aan alles wat daarmee 

verband houdt.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

● Het opzetten en exploiteren van een Kennis- en Informatiecentrum (hierna: 

Centrum) waarin zowel permanente als tijdelijke tentoonstellingen over het in lid 

1 genoemde onderwerp zijn ingericht;            

● het aanbieden van educatieve programma’s voor het onderwijs;   

● het exploiteren van een archeologisch steunpunt; 

● het verzorgen van rondleidingen op en rond de terp en in de kerk te 

Hegebeintum; 

● het (mede) ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, het (mede) uitgeven van                                              

publicaties en dergelijke over het in lid 1 genoemde onderwerp; 

● het exploiteren van een toeristisch informatiepunt in Hegebeintum; 

● het verzorgen van kleinschalige activiteiten in het kader van voornoemde  

kerntaken; 

● alle overige wettige middelen die het doel van de Stichting kunnen bevorderen. 

Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit plan periodiek. Het plan geeft 

inzicht in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van 

gelden en het beheer en de besteding van het vermogen. 

De Stichting is in januari 2019 opgericht en vanwege dit korte bestaan heeft het bestuur 

besloten een beknopt plan op te stellen voor de komende twee jaar. Het betreft hier 

voorgenomen beleid en dit zal tussentijds bijgesteld worden indien nodig en afhankelijk 

van de ontwikkelingen. 

Verantwoording van het beleid wordt vastgelegd in een jaarverslag waarbij wordt 

aangegeven wat het uiteindelijke resultaat is van het voorgenomen beleid. 

Hierna volgen de speerpunten van beleid voor de periode 2022-2024, bij het bestuur is 

bekend wie verantwoordelijk is (of zijn) per speerpunt.  

 

 

 

 

 

 



 

2. De hoofdpunten van beleid voor de periode 

2022/2024 

De afgelopen jaren heeft het bestuur zich samen met diverse partners ingespannen om 

een nieuw centrum te realiseren in Hegebeintum. Met een zeer geslaagde feestelijke 

opening van het Centrum in september 2021 werd de periode van voorbereiding, sloop 

en bouw afgesloten. Natuurlijk was er ook directe invloed van de Coronapandemie, maar 

door de sluiting in verband met de nieubouw had dat minder effect.  

Met de komst van een nieuwe coördinator was de Stichting klaar voor een mooie start. 

Helaas hebben we in per 1 april 2022 afscheid genomen van onze coördinator en is er 

gestart met het werven van een nieuwe coördinator. 

Nam de nieuwbouw nog een prominente plaats in het vorige beleidsplan, in het nieuwe 

richten we de aandacht meer op de organisatie en samenwerking. 

1. Aanstellen nieuwe coördinator. 

2. Terp Hegebeintum is onderdeel van TerpEnLand, dit is een 

samenwerkingsverband van vier archeologische steunpunten in Fryslân. De 

samenwerking willen we voortzetten en waar mogelijk intensiveren. Speciale 

aandacht vraagt de website van TerpEnLand. 

3. Vrijwilligers. Het bestuur is zich terdege bewust van het feit dat bij het 

verwezenlijken van de ambities de steun en inzet van het personeel en 

vrijwilligers onontbeerlijk is. Het vrijwilligersbeleid wordt geformaliseerd in een  

vrijwilligersbeleid met als belangrijk speerpunt gastvrijheid. Het werven van 

vrijwilligers (waaronder ook bestuursleden) en het instrueren en motiveren van 

(ook huidige) vrijwilligers dient daar een plek te krijgen. Het bestuur stelt in 2022 

haar vrijwilligersbeleid op.  

4. Goed contact met de vrijwilligers is belangrijk, daarom belegt het bestuur met 

enige regelmaat een teamoverleg. 

5. Het bestuur informeert na elke bestuursvergadering, of indien er aanleiding toe is, 

het team over lopende zaken via een nieuwsbrief genaamd Terpinfo. 

 

6. Educatie. We willen de scholen (basis –en voortgezet (speciaal) onderwijs) meer 

betrekken bij de geschiedenis van de terpen en het leven van de bewoners met 

het (zee)water met een passend educatieprogramma. Het doel is dat elke school 

(basis –en voortgezet (speciaal) onderwijs) in de gemeente Noardeast Fryslân 

minimaal één keer per jaar naar Hegebeintum komt.  

7. Gastengilde  

8. Als Toeristisch Informatiepunt (TIP)  zorgt de Stichting voor voldoende informatie 

over het Centrum, de Terp, de Kerk en Harsta State.  

9. Harsta State is eind 2018 verworven door Hendrick de Keijser (HDK). We hebben 

in februari 2019 met het bestuur van Hendrick de Keijser de mogelijkheden tot 



 

samenwerking nader verkend. In 2022 worden nadere afspraken gemaakt met 

HDK over samenwerking (gidsen, toegangsprijzen, programma’s, parkeren, enz) 

10. Het PR beleid moet nader worden geformuleerd. Door middel van gerichte 

folderverspreiding in de regio en  regelmatig adverteren zetten we het Centrum 

op de kaart. Bijzondere zaken en activiteiten worden via de regionale pers bekend 

gemaakt en via social media gedeeld. Bus- en horecaondernemingen 

(groepsreizen) worden actief uitgenodigd voor een bezoek aan het Centrum.  

11. De huidige website is gedateerd en dient  te worden vernieuwd. De website is het 

digitale visitekaartje en dient actueel te zijn. Dit geldt ook voor de social media. 

Op dit moment is er een Facebookpagina, maar er wordt ook verkend of andere 

media (denk aan Twitter of Instagram) een rol kunnen spelen. In februari 2022 is 

er contact gelegd met Boks Webdesign voor maken nieuwe website 

12. Bestuurlijk wordt het reeds gelegde contact verstevigd met het bestuur van 

Musea van Noardeast Fryslân en Kollum om de mogelijkheden van samenwerking 

verder te verkennen en te concretiseren met name op het terrein van 

professionalisering 

13. Samenwerking in de regio door middel van het onderhouden van contacten met 

collega-musea. Het bestuur zoekt hierbij verbiding door onder andere jaarlijks 

overleg met Molen De Zwaluw en het Ruerd Wiersmahûs te Burdaard. De band 

met dorpsbelang Ferwert/Hegebeintum wordt nader aangehaald door jaarlijks 

overleg. 

14. Er wordt onderzocht of en hoe de Terp met Museumkerk van Janum mee  bij het 

Centrum betrokken kan worden.  

15. Speciale aandacht  vraagt de toegang van bussen tot het parkeerterrein. 

16. Het bestuur heeft zich voorgenomen het dorp Hegebeintum qua inrichting een 

update te geven en heeft daartoe Erik Overdiep (landschapsarchitect) een 

omgevingsplan laten maken inclusief informatievoorzieningen en Toeristische 

Opstapplaats (TOP). 

17. Als lid van Markant Friesland, Bestemming Noardwest (Uytland) en Regio 

Marketing Toerisme (RMT) bepalen of we actief blijven meedoen aan de 

activiteiten van deze organisaties. 

18. Bestuur gaat verkennen of donateurschap of bijvoorbeeld vrienden van 

Hegebeintum haalbaar is. 

19. Goede contacten onderhouden met de Stichting Âlde Fryske Tsjerken (eigenaar 

van de Kerk) en de Frysk Oekemenysk Wurkferban (FOW) voor het houden van de 

maandelijkse Kerkdiensten. De Kerk aanbieden om te gebruiken voor trouw- en 

rouwdiensten en andere culturele activiteiten. Verkennen hoe we zelf meer 

activiteiten kunnen ontplooien in de kerk, denk aan Terp-concerten, Terp-

lezingen. 

20. Expositie Archeologisch Steunpunt. Johan van Gent zal uitleg aan vrijwilligers 

geven over de expositie. 



 

21. Bestuur gaat afweging maken over toegang tot expositie (tourniquette). 

22. De wiisselexposities zijn voor de komende periode vastgelegd middels afspraken 

met It Frysk Gea, SAFT en It Wetterskip. Regelmatig overleg plannen met deze 

organisaties. 

23. Het bestuur gaat zich buigen over een aanvullende inrichting van de exporuimte 

boven in overleg met Hofmeijer Dekker en kijkt daarbij ook naar “galm”. 

24. In 2018 zijn in het kader van culturele hoofdstad samen met de inwoners van 

Hegebeintum diverse activiteiten ontplooid. Wij willen als bestuur ook de komende 

jaren dergelijke activiteiten ontplooien. Hierbij denken we aan de activiteiten in 

het kader van bijvoorbeeld de Triënale in 2023. 

25. Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het project Terpen en Wierden II. 

26.  Het bestuur gaat een standpunt bepalen met betrekking tot openstelling in de 

wintermaanden. 

27. Het bestuur gaat een standpunt  bepalen ten aanzien van avondopenstelling.  

28. Het bestuur neemt in 2022 een besluit over deelname aan het Grootste museum 

van Nederland in samenwerking met provincie en SAFT. 

29. Samen met dorpsbelang Blije is er een fiets- en wandelpad gerealiseerd van de 

historische Terp Hegebeintum naar de buitendijkse Terp fan de Takomst (TfdT) bij 

Blije. Het is nu zaak deze een prominente plaats te geven in onze programmering 

met  bestuur van TfdT en It Fryske Gea. Er zijn afspraken over het gezamenlijk 

gebruik van een elektrische golfkar, deze wordt gestald in Hegebeintum 

30. Het bestuur gaat een calamiteitenplan opstellen en in het kader hiervan zorgen 

voor voldoende BHV-ers. Ook dient scholing te  worden aangeboden in het 

gebruik van de brandblussers. 

31. Activiteitenkalender. Het bestuur wil dat er een jaarronde kalender van 

activiteiten wordt  gemaakt voor 2022. Waarbij nadrukkelijk uitbreiding van een 

aantal activiteiten meegenomen dient te worden. Handhaving van de 4 

Tterpendagen welke worden afgestemd met de andere deelnemers van 

TerpEnLand. 

32. De stichting heeft een voorlopige verbruiksvergunning. Gezocht dient te worden 

naar mensen die kunnen voldoen aan de vergunning vereisten.  

33.  Het bestuur verkent de mogelijkheden van het uitgeven van een boekje over de 

geschiedenis van het bezoekerscentrum. 

34. Financiële steun van de gemeente. Samen met het bestuur van Musea Noardeast 

Fryslan en Museum Kollum en Markant wil het bestuur in overleg treden met de 

gemeente NEF om voortzetting en mogelijk verruiming van de financiële steun. 

Het bestuur richt zich ook naar de provincie voor structurele steun. Na de 

verkiezingen in 2023 bezoek nieuwe raad aan Hegebeintum plannen. 

  



 

In opdracht van het bestuur 

Hegebeintum, 18 februari 2022 

Jelle Arjaans                                                                                                                                            
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