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Voorwoord 
 

Voor u ligt de scriptie: “Ecomuseum Hegebeintum: een onderzoek naar Hegebeintum als ecomuseum om beter 
ontsloten te worden”. Dit onderzoeksverslag vormt een basis voor het beroepsproduct, de Verleidende Verhalen 
Kaart. Voor het onderzoek is een literatuurstudie gedaan, is veldonderzoek uitgevoerd en zijn interviews 
afgenomen. Met deze afstudeeropdracht sluit ik mijn bachelor Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie af 
na vier leuke en leerzame jaren. Vanaf februari tot juni 2020 is onderzoek gedaan, dat uitgewerkt is tot dit 
onderzoeksverslag.   

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mijn omgeving, het landschap en alle verhalen die daaruit te halen zijn. 
In 2019 heb ik de minor/pre-master Landschapsgeschiedenis gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen en dit 
heeft voor mij mijn passie voor erfgoed en landschap nog verder doen groeien. Vandaar ook de keuze om deze 
twee onderdelen te combineren in dit onderzoek en na de Reinwardt Academie verder te gaan met de master 
Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Met het schrijven van deze woorden leg ik de laatste hand aan mijn onderzoek. Het was een erg leerzame periode 
op het gebied van onderzoek uitvoeren en op persoonlijk gebied. Als laatste wil ik graag iedereen bedanken die 
mij geholpen heeft om dit onderzoek uit te voeren.  

Ik wil graag Fieke Tissink en Nancy van Asseldonk bedanken voor het begeleiden van mijn afstudeeronderzoek. 
Ook wil ik graag N0.0RDPEIL bedanken voor deze ongelooflijk leerzame en leuke tijd. Tevens wil ik de 
geïnterviewden bedanken voor de leuke en interessante antwoorden. En tot slot wil ik Wim, mijn vriend, 
bedanken voor het meermaals lezen van en het feedback geven op mijn afstudeeronderzoek. 
 
Leeuwarden, 5 juni 2020. 
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Samenvatting 
 
Het concept ‘Ecomuseum’ is voortgekomen uit de ‘New Museology’ discours uit de jaren zeventig in Frankrijk. 

Ecomuseologie is een holistisch geïntegreerd model om de ‘spirit of place’ te beschermen. Een ecomuseum geeft 

een kijkje in een werkend dorp. Het dorp draagt haar gemeenschap, identiteit, participatie en het lokale verhaal 

uit naar de gemeenschap en ieder die geïnteresseerd is in dit verhaal. Binnen de Ecomuseologie zijn meerdere 

modellen en principes bedacht, zoals het ‘necklace’ model van P. Davis, de 21 principes van G. Corsane en de 

opgestelde punten van de ICOM voor een ecomuseum. Over doelgroepen van ecomusea is vrij weinig te vinden. 

Wanneer men naar de websites van ecomusea kijkt, ziet men dat de doelgroep voor een ecomuseum over het 

algemeen breed is en het is dan ook vaak geschikt voor bezoekers van jong tot oud. De eigen gemeenschap en 

degenendie zich met het verhaal verbonden voelen staan uiteindelijk voorop bij het concept ‘ecomuseum’.  

Hegebeintum is een terp in Noardeast-Fryslân tegen de Waddenkust aan en is de hoogste terp van Nederland. 

De terp is bewoond geraakt rond 600 v. Chr. en heeft een lange geschiedenis met vele verhalen. Hegebeintum 

bevat meerdere soorten erfgoed; religieus-, archeologisch-, monumentaal- en groen erfgoed. Samen met de 

verhalen van bewoners vormen zij het verhaal van Hegebeintum. 

Hegebeintum ligt in een gebied dat niet heel goed toegankelijk is voor de toerist, zowel qua infrastructuur als 

informatie. Hier kan een verbeterslag plaatsvinden. Het concept ‘ecomuseum’ is een oplossing om het toeristisch 

beter ontsloten te maken. De bewoners van Hegebeintum moeten dan volledig achter dit idee staan. Het biedt 

hen de mogelijkheid om het eigenaarschap van hun erfgoed op zich te nemen.  In de uitvoering zou dit concept 

voor een groter gebied gebruikt worden dan alleen voor Hegebeintum, dus mogelijk voor heel Noardeast-Fryslân. 

Het zou dan nog steeds opgedeeld zijn in kleinere ensembles, de ecomusea. 

Het concept ‘ecomuseum’ is een kansrijk concept dat zeker toepasbaar is op Hegebeintum, mits de gemeenschap 

hierachter staat, aangezien het concept volledig gefocust is op de belangen van de eigen gemeenschap.  

Naast dit onderzoeksverslag is er een digitale kaart en een gids gemaakt waarmee de bezoeker het gebied kan 

gaan ontdekken. Er wordt hiermee gepoogd om het ensemble/ecomuseum beleefbaar te maken voor de 

gemeenschap en ieder die zich hiermee verbonden voelt.  
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Het landschap is de expressie van onze leefwijze en de relatie met onze leefomgeving.1 Er zijn vele sporen uit ons 
verleden terug te vinden in ons landschap, zo ook in Fryslân (aangezien de provincie Friesland in lokale 
beleidsstukken de naam in het Fries toebedeeld krijgt, wordt de Friese naam gebruikt, ten behoeve van de 
consistentie).2 Fryslân is een provincie die van oudsher een duidelijke connectie heeft met de Waddenzee. 
Hierdoor behoort het tot één van de vier karakteristieken van ons land: het waterland.3 Door de aanleg van dijken 
is de connectie van de dorpen met het water langzaam verdwenen, allemaal met een eigen verhaal die samen 
het verhaal van Fryslân vormen, uitstralen en uitdragen.4 Het gebied van Noardeast-Fryslân (afb. 1) kent dan ook 
een lange geschiedenis met slenken, kwelders, terpen en dijken. Dit kunnen we zien, voelen en beleven in het 
landschap en de dorpen die er liggen.  

Fryslân is één van de drie provincies in Nederland aan de Waddenkust. Binnen deze provincies zijn er verschillende 
regio’s gelegen aan het waddengebied. Eén gemeente binnen Fryslân die aan de Waddenkust ligt is Noardeast-
Fryslân, waarbinnen zich vele pittoreske dorpjes bevinden, al dan niet gelegen aan de waddendijk. Als we naar 
het gebied tussen de Waddeneilanden en de grote steden kijken, zien we dat er een leegte is die gevuld kan 
worden. De Waddeneilanden worden elk jaar druk bezocht, net zoals Leeuwarden en Dokkum. Echter, boven 
Dokkum ontstaat de leegte. Er is een gebrek aan toeristische trekpleisters, althans daar gaat men van uit. Dit is 
niet het geval. De dorpen met hun erfgoed zouden we nu kunnen gaan vormen tot “de parels van het 
waddenland”. Er zijn meerdere van deze parels te onderscheiden met allemaal hun eigen kwaliteiten. Echter, 
ergens  moet er een eerste zijn, één pilot. Er is door de initiatiefgroep gekozen voor een pilot bij het dorp 
Hegebeintum.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1: Kaart Noardeast-Fryslân, de stip is Hegebeintum.   

 
1 M. Antrop, Perspectieven op het landschap. Achtergronden om landschappen te lezen en te begrijpen. (Academia Press, 2007), 2.  
2 Provincie Fryslân, “Provincie Fryslân” (versie onbekend), https://www.fryslan.frl/, geraadpleegd 16 mei 2020.  
3 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kiezen voor karakter: Visie erfgoed en ruimte. (Amersfoort, 2015), 7.  
4 Noardeast-Fryslân, Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân. (Dokkum, 2020), 9.  
5 Initiatiefgroep: De initiatiefgriep bestaat uit verschillende erfgoedinstellingen, die de kansen van het gebied wil benutten, ook is er een 
bezoekerscentrum dat in wil spelen op de kansen in het gebied. Het startpunt voor het project is Hegebeintum. (Noordpeil, Projectblad 
Frysk Erfgoedensemble Hegebeintum. (Sneek, 2019), 4.) 

https://www.fryslan.frl/
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1.2 Stand van het onderzoek en probleemstelling 
In dit onderzoek staan het concept ‘ecomuseum’, het toerisme in Noardeast-Fryslân en het terpdorp 

Hegebeintum centraal. Hegebeintum is onderdeel van een eeuwenoud landschap en hierover is dan ook veel 

geschreven. De meest recente publicatie die is uitgegeven over Hegebeintum is: De hoogste terp van Friesland. 

Nieuwe en oud onderzoek in Hegebeintum van A. Nieuwhof, E. Knol en J. Nicolay uit 2019. Het boek gaat geheel 

over de terp, de kerk, het archeologische erfgoed en onderzoek naar dit archeologische erfgoed.6 Ook over het 

concept ecomuseum zijn meerdere publicaties verschenen in de loop der jaren. Het boek Ecomuseum: A Sense of 

Place, van P. Davis uit 2011, is voor dit onderzoek een goede basis. Het boek vormt een algemeen overzicht van 

wat het een ecomuseum is, hoe het in de loop der jaren is veranderd en hoe het concept toe te passen is.7  

Aangezien dit een belangrijk onderdeel vormt van het onderzoek, is het voor dit onderzoek de belangrijkste bron. 

Ook het boek Managing Cultural Heritage: Ecomuseums, Community Governance and Social Accountability van 

M. Magliacani uit 2015 vormt een goede basis.8  

Om meer te weten te komen over het toerisme in het gebied, kan er gebruik worden gemaakt van beleidsstukken 

van de Provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en Hegebeintum. Een van deze is het beleidsstuk 

Ruimtelijke Kwaliteit in Fryslân.9  Samen met het beleidsstuk Land waar je landt; eropuit in de regio Noordoost-

Fryslân, een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020-2030 vormen zij de basis voor 

het onderzoek op het gebied van toerisme.10 

Dit is een onderzoek naar in hoeverre het concept ecomuseum toe te passen is op Hegebeintum om het gebied 

aantrekkelijk te maken en houden voor het publiek, alsook voor de lokale bevolking. De pilot Frysk Erfgoed 

Ensemble Hegebeintum richt zich op het behouden van erfgoed, maar ook op het optimaal benutten van de 

toeristische kwaliteiten, het beleefbaar maken van het verhaal van het verleden (en heden) en het vergroten van 

de bereikbaarheid en toegankelijkheid.11 Echter, er mist iets aan de pilot: welk model of principe zou er kunnen 

worden gebruikt om het erfgoedensemble te realiseren? Een mogelijke uitkomst kan zijn het toepassen van het 

concept ‘ecomuseum’. Daarnaast is het niet duidelijk wat de doelgroep is voor de pilot, dit wordt dan ook 

meegenomen in dit onderzoek. Tot nu toe is dus ook nog geen onderzoek gedaan naar Hegebeintum als 

ecomuseum. In dit onderzoek wordt getracht om een beeld te krijgen in hoeverre het concept ‘ecomuseum’ 

kansrijk is om toe te passen op Hegebeintum om een beter toeristisch ontsloten gebied te worden.  

1.3 Vraagstelling 
Hoofdvraag 
De centrale vraag in dit onderzoek is;  

In hoeverre is het concept ‘ecomuseum’ toe te passen op Hegebeintum om beter toeristisch ontsloten 
te worden? 

Deelvragen 
Om tot een goed antwoord te komen op de hoofdvraag van dit onderzoek zijn er meerdere deelvragen gesteld, 
die elk apart beantwoord zullen worden in een thema/hoofdstuk. De thema’s met de daarbij behorende vragen 
staan hieronder geformuleerd:    
 
Ecomuseum:     Wat is een ecomuseum? 
 
 

 
6 E. Knol en A. Nieuwhof en J. Nicolay, De hoogste terp van Friesland, Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. (Vereniging voor 
Terpenonderzoek, 2019), 9. 
7  P. Davis, Ecomuseums: A sense of place. (London: Continuum International Publishing Group, 2011), 3.  
8  M. Magliacani, Managing Cultural Heritage: Ecomuseums, Community Governance, Social Accountability. (London: Palgrave Pivot, 2014), 
2. 
9 Provincie Fryslân, Ruimtelijke kwaliteit in Fryslân, Grutsk up ´e Romte Provincie Fryslan, Structuurvisie 2014. (Leeuwarden, 2014), 1. 
http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/3556/grutsk-op-e-romte/files/%5b80%5dGrutsk%20rapport.pdf, geraadpleegd 8 
april 2020. 
10 Netwerk Noordoost, Land waar je landt; eropuit in de regio Noordoost-Fryslân. Een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in 
Noordoost-Fryslân 2020-2030. (2019), 5. 
11 Noordpeil, Projectblad Frysk Erfgoedensemble Hegebeintum. (Sneek, 2019), 4. 

http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/3556/grutsk-op-e-romte/files/%5b80%5dGrutsk%20rapport.pdf
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Hegebeintum: Wat zijn de geografische en cultuurhistorische kenmerken 
van Hegebeintum?  

 
Toeristische infrastructuur Noardeast-Fryslân: Hoe ziet de toeristische infrastructuur eruit in Noardeast-
Fryslân? 
 

1.4 Methode en bronnen 
Dit is een kwalitatief onderzoek. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten bronnen. 
Per methode staat beschreven welksoort bron is gebruikt en wat het doel is van deze bron voor het onderzoek.  

Tab. 1: Methode en bronnen. 

 

1.5 Ethiek 

Tijdens het onderzoek zijn er meerdere interviews gedaan via email of door te bellen. Om de privacy te 

waarborgen van de geïnterviewden is er gevraagd wat wel en niet in het onderzoek mag worden vermeld en of 

de naam en organisatie waar de geïnterviewde voor werkt mag worden genoemd in het onderzoek.  

1.6 Validiteit en betrouwbaarheid 
De interviewvragen zijn opgesteld op basis van de literatuur. Voordat de interviews zijn afgenomen zijn de vragen 

doorgenomen door N0.0RDPEIL ten behoeve van de validiteit. De resultaten van het interview zijn verwerkt in 

bijlage 2 en 3. De interviews zijn opgenomen wanneer zij via de telefoon zijn afgenomen, vervolgens zijn zij  

getranscribeerd en samengevat om de betrouwbaarheid te waarborgen.  

1.7 Leeswijzer 
De opbouw van dit onderzoeksverslag is als volgt: hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van wat een ecomuseum is, 

hoofdstuk 3 gaat in op de geografische en cultuurhistorische kenmerken van Hegebeintum, hoofdstuk 4 gaat in 
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op de toeristische infrastructuur in Noardeast-Fryslân. Tot slot volgen de conclusie, reflectie en aanbevelingen. In 

de bijlage zijn verantwoording van het beroepsproduct en de interviews opgenomen. 
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2. Het concept ‘ecomuseum’ 
 



13 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op het concept ecomuseum. De vraag die centraal staat in dit hoofdstuk is: 
Wat is een ecomuseum? Er wordt eerst kort ingegaan op waar het concept ‘ecomuseum’ vandaan komt. 
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op verschillende modellen, voorbeelden, de doelgroep en wat het effect 
kan zijn van een ecomuseum.  

2.2 New Museology, Ecomuseologie en actualiteit van het concept ‘ecomuseum’ 
Ecomuseologie en het concept ‘ecomuseum’ zijn voortgekomen uit de ‘New Museology’ discourse in de jaren 
zeventig in Frankrijk. De ‘New Museology’ discourse gaat eigenlijk over het feit dat het object niet langer als 
informatiedrager werd gezien. Deze discourse stelde dat het de mens is die betekenis geeft aan een object.12  

 
Ecomuseologie is een holistisch geïntegreerd museummodel om de ‘spirit of place’ te beschermen.13 Het concept 
ecomuseum werd ontwikkeld door Georges Henri Rivière en Hugues de Varine, die in 1971 de term ‘ecomusée’ 
bedachten. Een ecomuseum is gefocust op de identiteit van een gebied en wordt veelal vertegenwoordigd door 
middel van lokale participatie, waarbij de welvaart van een dorp of gebied kan worden ontwikkeld. Tevens is een 
ecomuseum een dynamische manier waarop een gemeenschap hun erfgoed (zowel materieel als immaterieel) 
kan behouden, interpreteren en beheren.14 Volgens Gert-Jan Burgers (Professor in Mediteranian Archeology at 
the Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van Amsterdam) is het van belang dat het concept ‘ecomuseum’ 
echt een bottom-up concept is, dus de gemeenschap is zeer belangrijk.15 Daarnaast spelen vrijwilligers (ook van 
buitenaf) een cruciale rol in ecomusea.16  
 
Een deel van de ecomusea focust zich op één dorp, een ander deel heeft meerdere erfgoedlocaties verspreid over 
een groter gebied, maar allemaal zijn ze verbonden middels één verhaal en vormen ze een ensemble.17 Het 
ecomuseum kan ook wel vergeleken worden met een soort ’levend openluchtmuseum’.  Een openluchtmuseum 
is een historisch museum in de openlucht, waarin de vroegere woon- en werkomgeving van de mens is 
gereconstrueerd.18  
 
We zien dat het promoten van het verschil in culturele diversiteit een ethisch onderwerp is voor musea.19 Veel 
van de richtlijnen zijn afkomstig uit de ICOM Code of Ethics for Museums.20 De ICOM Code of Ethics belicht in 
principe VI staat dat musea in nauw verband samen moeten werken met de lokale gemeenschap, zie afb. 2.21  
 
 
 
 
 

                    Afb. 2: Principe VI van de ICOM Code of Ethics. 

 

 
12 P. van Mensch, Towards a methodology of museology, PhD Thesis. (University of Zagreb, 1992), 63. http://emuzeum.cz/admin/files/Peter-
van-Mensch-disertace.pdf, geraadpleegd 6 april 2020.  
13 G. Corsane, P. Davis, S. Hawke and M. Stefano, Ecomuseology: a holistic and integrated model for safeguarding ‘spirit of place’ in the North 
East of England. (Tyne, 2008), 1. 
14 G. Corsane, “From ‘outreach’ to ‘inreach’: How ecomuseum principles encourage community participation in museum process”, in 
Communication and Exploration: Papers of International Ecomuseums Forum. (Beijing: Chinese Society of Museums, 2006), 157 – 171, 157. 
Identiteit: Volgens Erik Meijles (Universitair docent, Facultuit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen) bestaat er niet 
één van een plek identiteit, maar zijn het identiteiten aangezien iedereen iets anders belangrijk vindt en iedereen anders naar de wereld 
kijkt. (E. Meijles, Universitair docent, Faculteit Ruimtelijke wetenschappen geïnterviewd door Anneloes van Dorp 25 mei 2020.) 
14 G.J. Burgers, Professor in Mediteranian Archeology at the Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van Amsterdam geïnterviewd 
door Anneloes van Dorp 26 mei 2020. 
15 G.J. Burgers, Professor in Mediteranian Archeology at the Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van Amsterdam geïnterviewd 
door Anneloes van Dorp 26 mei 2020. 
16 P. Davis, Ecomuseums: A sense of place. (London: Continuum International Pu. Group, 2011), 58. 
17 P. Davis, Ecomuseums: A sense of place. (London: Continuum International Pu. Group, 2011), 199. 
18 Van Dale, “Betekenis ‘openluchtmuseum’” (versie onbekend),  https://www.vandale.nl/gratis-
woordenboek/nederlands/betekenis/openluchtmuseum#.XqgGbMgzaUk, geraadpleegd 4 april 2020.  
19 R. Riva, Ecomuseums and cultural landscapes: State of the art and future prospects. (Maggioli Editore, 2017), p. 17. 
20 ICOM: International Council of Museums. (ICOM Netherlands, “ICOM Internationaal” (versie onbekend), 
https://www.icomnederland.nl/icom-internationaal/icom-parijs, geraadpleegd 1 juni 2020.) 
21 ICOM, ICOM Code of ETHICS for Museums. (Parijs, 2018), 32. https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-
web.pdf, geraadpleegd 6 april 2020. 

http://emuzeum.cz/admin/files/Peter-van-Mensch-disertace.pdf
http://emuzeum.cz/admin/files/Peter-van-Mensch-disertace.pdf
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/openluchtmuseum#.XqgGbMgzaUk
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/openluchtmuseum#.XqgGbMgzaUk
https://www.icomnederland.nl/icom-internationaal/icom-parijs
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf
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Bij een ecomuseum staat het samenwerken van de bevolking onderling of met een professionals centraal, vandaar 
ook dat het onderwerp ecomuseum terugkomt bij congressen van de ICOM. 22 Na meerdere debatten is een 
cooperation charter opgesteld met een gemeenschappelijke visie bestaande uit vier punten; 

1. Ecomuseologie is een concept dat voortdurend in ontwikkeling is, dus één standaard unieke definitie is 
niet mogelijk. 23 

2. Ecomusea zijn participatieve processen die duurzame sociale, ecologische en economische ontwikkeling 
mogelijk maken. 24 

3. Ecomusea zijn specifieke projecten die betrekking hebben op het culturele erfgoed van een gebied. 25 
4. Ecomusea ontwikkelen creatieve en inclusieve programma’s voor lokale gemeenschappen, organisaties 

en verenigingen.26  

Het concept ‘ecomuseum’ is dus een actueel onderwerp in de wereld van museologie.  

2.3 Ecomuseum modellen 
Om een ecomuseum te realiseren zijn sinds 1970 vele modellen ontwikkeld. Peter Davis is een van de 

professionals die zich hiermee bezig houdt en heeft een dergelijk model ontwikkeld; het ‘necklace’ model.27 G. 

Corsane heeft 21 principes bedacht waar een ecomuseum aan kan voldoen (zie bijlage 4). Ondanks dat de 

genoemde principes en het model kunnen worden gebruikt als indicatoren voor een ecomuseum, zal elk 

ecomuseum alsnog uniek en verschillend zijn.28 Het is een concept dat altijd in ontwikkeling is, waardoor 

ecomusea nooit op elkaar zullen lijken, ze veranderen mee met de omgeving en de maatschappij.29  

2.4 Voorbeelden ecomusea 
In Nederland bestaan er volgens het boek Managing Cultural Heritage: Ecomuseums, Community Governance 

and Social Accountability van Magliacani twee ecomusea.30 Wanneer er via het internet gezocht wordt naar de 

ecomusea in Nederland wordt er niks gevonden. Wel komt het Friese Museumdorp naar voren; dit is ook deels 

te vergelijken met een ecomuseum.31 Het Friese Museumdorp bestaat uit een route door het dorp Allingawier, 

waarbij verschillende monumenten, verhalen en andere locaties worden belicht.32  Het lijkt deels op een 

ecomuseum, echter wordt het niet zo genoemd. Harry Feenstra (Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 

Noardeast-Fryslân) deelt deze mening.33 De vraag die dit oproept is hoe belangrijk het is dat iets daadwerkelijk 

een ecomuseum wordt genoemd. Ondanks dit ene geval worden we in Nederland niet veel wijzer op het gebied 

van vergelijkbare projecten. Volgens Linde Egberts (Assistant Professor Faculty of Humanities, Art and Culture, 

History, Antiquity) is het concept ecomuseum vrij nieuw in Nederland.34 Vandaar dat er ook is gekeken naar 

andere landen om vergelijkbaar materiaal en goede voorbeelden te vinden.  

 

 
22 In 2016 is er door de ICOM in Italië, Milaan,  een heel congres, met als thema “Museums and Cultural Lansdscapes”, besteedt aan het 
ecomuseum en community museums. (ICOM Milano, “Conference Theme” (versie 2016), http://network.icom.museum/icom-milan-
2016/the-conference/conference-theme/L/12/, geraadpleegd 1 juni 2020.) 
23 Ecomuseums, “ICOM Ecomuseums and Community Museums” (versie 27 maart 2017),  https://ecomuseums.com/icom-ecomuseums-
community-museums/, geraadpleegd 3 april 2020.  
24 Ibidem.   
25 Ibidem.    
26 Ibidem.   
27  P. Davis, Ecomuseums: A sense of place. (London: Continuum International Pu. Group, 2011), 92. 
28  P. Davis, Ecomuseums: A sense of place. (London: Continuum International Pu. Group, 2011), 262.  
29 G. Corsane, “From ‘outreach’ to ‘inreach’: How ecomuseum principles encourage community participation in museum process”, in 
Communication and Exploration: Papers of International Ecomuseums Forum. Beijing: Chinese Society of Museums. (2006), 111. 
30 M. Magliacani, Managing Cultural Heritage: Ecomuseums, Community Governance, Social Accountability. (London: Palgrave Pivot, 2014), 
53. 
31 Het Friese Museumdorp, “Het Friese Myseumdorp” (versie onbekend), https://www.hetfriesemuseumdorp.nl/, geraadpleegd 9 maart 
2020.  
32 Het Friese Museumdorp, Brochure Het Friese Museumdorp. (2017), 1-15. https://www.hetfriesemuseumdorp.nl/wp-
content/uploads/2017/08/FriesMuseumDorp_Brochure_NL.pdf, geraadpleegd 9 maart 2020. 
33 H. Feenstra, Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling Noardeast-Fryslân, 
geïnterviewd door Anneloes van Dorp 19 april 2020.  
34 L. Egberts, Assistant Professor Faculty of Humanities, Art and Culture, History, Antiquity geïnterviewd door Anneloes van Dorp op 1 mei 
2020. 

http://network.icom.museum/icom-milan-2016/the-conference/conference-theme/L/12/
http://network.icom.museum/icom-milan-2016/the-conference/conference-theme/L/12/
https://ecomuseums.com/icom-ecomuseums-community-museums/
https://ecomuseums.com/icom-ecomuseums-community-museums/
https://www.hetfriesemuseumdorp.nl/
https://www.hetfriesemuseumdorp.nl/wp-content/uploads/2017/08/FriesMuseumDorp_Brochure_NL.pdf
https://www.hetfriesemuseumdorp.nl/wp-content/uploads/2017/08/FriesMuseumDorp_Brochure_NL.pdf
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Afb. 3:Voorbeelden ecomusea Europa.  

Verenigd Koninkrijk 
Wanneer we bijvoorbeeld naar Schotland kijken, komen er meerdere voorbeelden van ecomusea naar voren. Het 
Cateran Ecomuseum is hiervan een voorbeeld. Op de website wordt het ook wel beschreven als een museum 
zonder muren. Er zijn verschillende routes voor de auto, te voet of met de fiets door het Cateran landschap, waar 
verhalen worden verteld van het gebied.35 Ook het project Flodden 1513 is een goed voorbeeld, je krijgt het 
verhaal van de Battle of Flodden en daarnaast het verhaal van hoe het ecomuseum is ontstaan.36  
 
Frankrijk 
Aangezien het concept ‘ecomuseum’ is bedacht in Frankrijk is het goed om ook hiervandaan een voorbeeld te 
geven. Het Écomusée d’Alsace is volgens het museum een Living Museum.37 Het museum laat het gebied zien 
aan de hand van verschillende elementen zoals huizen, ambachten maar ook de tuinen en rivieren.38 Echter, het 
is niet een dorp waar ‘echt’ in wordt geleefd en valt dus meer te vergelijken met een soort openluchtmuseum. 
Ook omdat je een ticket moet kopen om het ecomuseum te kunnen bezoeken.39  
 
 

 
35 The Cateren Museum, “About us” (versie onbekend), https://www.cateranecomuseum.co.uk/, geraadpleegd 9 maart 2020.  
36 Flodden 1513, “The Project” (versie onbekend). https://www.flodden1513ecomuseum.org/, geraadpleegd 10 maart 2020.  
37 Écomusée d’Alsace, “Écomusée d’Alsace” (versie onbekend), https://www.ecomusee.alsace/en/, geraadpleegd 1 april 2020. 
38 Écomusée d’Alsace, “History of the Museum” (versie onbekend),  https://www.ecomusee.alsace/en/exploring-the-ecomusee/history-of-
the-museum, geraadpleegd 1 april 2020. 
39 Écomusée d’Alsace, “Écomusée d’Alsace” (versie onbekend), https://www.ecomusee.alsace/en/, geraadpleegd 1 april 2020. 

 

Project Flodden 

1513  

Cateran 

Ecomuseum 

Écomusée d’Alsace 

Netwerk Ecomusei 
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Legenda 

 

https://www.cateranecomuseum.co.uk/
https://www.flodden1513ecomuseum.org/
https://www.ecomusee.alsace/en/
https://www.ecomusee.alsace/en/exploring-the-ecomusee/history-of-the-museum
https://www.ecomusee.alsace/en/exploring-the-ecomusee/history-of-the-museum
https://www.ecomusee.alsace/en/
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Italië 
Een ander voorbeeld van ecomusea vinden we in Italië.40 Hier is in 2015 het Italian network of ecomuseums 
opgericht. Binnen deze organisatie focust men zich op landschappen, ecologie, ecomuseologie, sustainable 
development, participatie, local planning, projecten en subsidiariteit. Door heel Italië vinden we ecomusea terug; 
allemaal met meerdere verhaallijnen, over het landschap, het geloof, ambachten, etc.41 Een goed voorbeeld 
hiervan is het ecomuseum Netwerk Ecomusei del Trentino. Het is een netwerk van negen ecomusea verspreid 
over Noord-Italië, die allemaal een eigen verhaal vertellen en hun eigen trekpleisters hebben in het gebied.42  

Ecomusea verschillen sterk, zoals ook duidelijk wordt uit de voorbeelden. Dit bevestigt Gert-Jan Burgers 
((Professor in Mediteranian Archeology at the Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van Amsterdam) ook 
in het interview.43 Iedereen interpreteert het concept op een andere manier, daar was ook Hans Renes 
(hoogleraar Erfgoedstudies Vrije Universiteit van Amsterdam) het mee eens.44 Zoals Corsane aangaf is elk 
ecomuseum uniek en dus verschillend. Dit komt omdat het ecomuseum geen vaste structuur heeft waaraan het 
zou moeten voldoen en daardoor constant in verandering is, net als een landschap en een gemeenschap.45 

2.5 Doelgroep ecomuseum 
De literatuur wijst erop dat er geen specifieke doelgroep is voor een ecomuseum. Dit is logisch aangezien de 
doelgroep eigenlijk de gemeenschap zelf is en iedereen die zich met deze gemeenschap of het gebied verbonden 
voelt (door bijvoorbeeld interesse, nieuwsgierigheid, etc.). Een ecomuseum is niet persé een publieksgerichte 
erfgoedinstelling, maar zou volledig gericht moeten worden op de belangen van de gemeenschap. 
 
Men kan een ecomuseum vaak te voet, met de fiets en/of met de auto verkennen. In principe kan dus iedereen 
het ecomuseum bezoeken. Ecomusea zijn zowel voor jong als  oud. 46  Maar in sommige gevallen moet men wel 
goed ter been zijn, aangezien er ook  ecomusea zijn die alleen te voet te betreden zijn. Daarnaast is er te zien dat 
er vooral gezinnen en scholen de ecomusea bezoeken.47  
 

2.7 Conclusie 
In de jaren zeventig is het fenomeen ecomuseum ontstaan. Een ecomuseum is te vergelijken met een soort 

‘levend openluchtmuseum’. Het ecomuseum draait volgens de theorieën om een paar aspecten: gemeenschap, 

identiteit, participatie, beheer en behoud en het vertellen van een verhaal van een bepaald gebied. In de realiteit 

noemen veel organisaties en locaties zich een ecomuseum, terwijl ze niet alle hiervoor genoemde aspecten 

bevatten. Dit komt omdat het concept ecomuseum altijd in beweging en ontwikkeling is. Er is niet echt een 

specifieke doelgroep die een ecomuseum bezoekt. Wanneer men naar websites kijkt van ecomusea, zie je dat 

ecomusea over het algemeen inspelen op een wat grotere doelgroep, dus van jong tot oud. Ondanks dat is een 

ecomuseum vooral bedoeld voor de eigen gemeenschap en mensen die geïnteresseerd zijn in het verhaal of zich 

hiermee verbonden voelen.  

 

  

 
40 M. Magliacani, Managing Cultural Heritage: Ecomuseums, Community Governance, Social Accountability. (London: Palgrave Pivot, 2014), 
89. 
41 P. Dal Santo, N. Baldi, A. Del Duca en A. Rossi, “The Strategic Manifesto of Italian Ecomuseums”, Museum International 69 (2018), 87. 
42 Ecomusei del Trentino, “Home” (versie 2019), https://www.ecomusei.trentino.it/, geraadpleegd 8 april 2020.  
43 G.J. Burgers, Professor in Mediteranian Archeology at the Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van Amsterdam geïnterviewd 
door Anneloes van Dorp 26 mei 2020. 
44 H. Renes, Hoogleraar Erfgoedstudies Vrij Universiteit van Amsterdam geïnterviewd door Anneloes van Dorp 29 mei 2020.  
45 G. Corsane, “From ‘outreach’ to ‘inreach’: How ecomuseum principles encourage community participation in museum process”, in 
Communication and Exploration: Papers of International Ecomuseums Forum. Beijing: Chinese Society of Museums. (2006), 111. 
46 P. Davis, Ecomuseums: A sense of place. (London: Continuum International Pu. Group, 2011), 152. 
47 P. Davis, Ecomuseums: A sense of place. (London: Continuum International Pu. Group, 2011), 152. 

https://www.ecomusei.trentino.it/
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3. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan  op Hegebeintum en de historie van dit terpdorp. De vraag die centraal staat in 
dit hoofdstuk is: Wat zijn de geografische en cultuurhistorische kenmerken van Hegebeintum? Eerst wordt er een 
korte uitleg gegeven over de landschapsopbouw van Oostergo waar Hegebeintum ligt, vervolgens wordt er 
ingegaan op de geografische kenmerken en het erfgoed van Hegebeintum.  

3.2 Landschapsopbouw kleigebied Oostergo 
Oostergo is een deelgebied in Fryslân dat in het Waddengebied ligt, tegen de Waddenzee aan.48 Tijdens de 

voorlaatste ijstijd werd het gebied Oostergo bedekt onder een dikke ijslaag. Rond 8000 v. Chr. begon het ijs te 

smelten en steeg de zeespiegel, het Holoceen begon. De zee zette toen grote pakketten met klei af. Het landschap 

van het deelgebied Oostergo is gevormd door de zee (afb. 3). Aan de oostzijde van de voormalige Middelsee ligt 

het gebied van Oostergo, dat bestaat uit een brede kwelderwal met aan de zeezijde zeepolders en buitendijkse 

kwelders en landinwaarts het kleiterpenlandschap in de voormalige kweldervlakte. Dit klei-op-veengebied 

kenmerkt zich door een lage ligging, een open landschap met grasland, de klei-op-veenterpen en de klei-op-

veenterpdorpen, zie afb. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nederzettingsvorming heeft zich sterk ontwikkeld door de voortdurende ophoging van de terpen en de 

bewoning hiervan.49 Oostergo is ongeveer sinds 650 v. Chr. bewoond.50 Het was toen een onbedijkt, boomloos 

gebied, waar de vruchtbare grond veel kansen bood, maar waar bewoning alleen mogelijk was wanneer men 

hoog zou gaan wonen.51 Dit was niet alleen een fenomeen wat zich voordeed in Fryslân, ook in Groningen en 

 
48 G. de Vries, “Oostergo” (versie onbekend),  http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html, geraadpleegd 28 maart 
2020. 
49 Terpen: Een terp is een door de mens opgeworpen woon- of vluchtheuvel ter bescherming tegen hoge waterstanden of vijandelijke 
aanvallen. (Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed, “terpen” (versie onbekend), https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:35929ee9-
fa8f-4ce5-94c7-a982e7727d39/nl, geraadpleegd 24 april 2020.  
G. de Vries, “Oostergo” (versie onbekend),  http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html, geraadpleegd 28 maart 
2020. 
50 Ibidem.  
51 Provincie Fryslân, Ruimtelijke kwaliteit in Fryslân, Grutsk up ´e Romte Provincie Fryslan, Structuurvisie 2014. (Leeuwarden, 2014), 52 - 53. 
http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/3556/grutsk-op-e-romte/files/%5b80%5dGrutsk%20rapport.pdf, geraadpleegd 8 
april 2020. 
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http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:35929ee9-fa8f-4ce5-94c7-a982e7727d39/nl
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:35929ee9-fa8f-4ce5-94c7-a982e7727d39/nl
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html
http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/3556/grutsk-op-e-romte/files/%5b80%5dGrutsk%20rapport.pdf
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Noord-Duitsland ging men hoger wonen, afb. 5.52  Zo ontstond ook de hoogste terp van Nederland, 

Hegebeintum, die momenteel zo’n 9 meter hoog is.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb 5: Reconstructie van een terpdorp 800 – 900 na chr.  

Vanaf omstreeks 1000 na Chr. kwam een einde aan de terpentijd.54 De bevolking was toegenomen waardoor de 

behoefte aan meer grond steeds groter werd. Door de aanleg van dijken was het niet meer nodig om de terpen 

verder op te hogen.55 Desondanks zijn de terpen in de 19e eeuw door de afgravingen en de bebouwing 

veranderd.56   

3.3 Geografische kenmerken 

De terp Hegebeintum heeft tegenwoordig een hoogte van zo’n 8,8 meter en is hiermee de hoogste terp van 

Nederland. Het terpdorp Hegebeintum is een onderdeel van het cultuurlandschap (terpenland) en is een 

beschermd dorpsgezicht.57 Daarnaast ligt het ook in het Waddengebied.58 Hegebeintum heeft ongeveer negentig 

inwoners.59 De terp is een rijksmonument en is dan ook gedeeltelijk beschermd.60 Daarnaast heeft Hegebeintum 

van oudsher een duidelijke connectie met de Waddenkust. 

 
52 Waddenzeeschool, “Terpen” (versie onbekend), http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-
waddenbieb.php?template=template-
waddenbieb&language=0&online=0&keep_empty_divs=0&title_inside_lead=0&edit=0&id=3180&item=Terpen, geraadpleegd 9 april 2020.  
53 G. de Vries, “Oostergo” (versie onbekend),  http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html, geraadpleegd 28 maart 
2020.  
54 Ibidem. 
55 M., Schroor, Landschapsbiografie van het Waddengebied. Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. (Amersfoort, 
november 2018), 38. 
56 G. de Vries, “Oostergo” (versie onbekend),  http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html, geraadpleegd 28 maart 
2020. 
57 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Gis beschermde stads- en dorpsgezichten” (versie onbekend), 
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Beschermde%2DStads%2Den%2DDorpsgezichten, geraadpleegd 29 maart 2020.  
58 G. de Vries, “Oostergo” (versie onbekend),  http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html, geraadpleegd 28 maart 
2020. 
59 Dorpsbelang Ferwert Hegebeintum, Ferwert en Hegebeintum Doarpen op Nivo! Dorpsvisie 2018 -2028. (Ferwert, 2018), 13. 
https://www.ferwertonline.nl/images/pdf/DorpsvisieDBFH.pdf, geraadpleegd 16 maart 2020. 
60 Ibidem.  

http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?template=template-waddenbieb&language=0&online=0&keep_empty_divs=0&title_inside_lead=0&edit=0&id=3180&item=Terpen
http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?template=template-waddenbieb&language=0&online=0&keep_empty_divs=0&title_inside_lead=0&edit=0&id=3180&item=Terpen
http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?template=template-waddenbieb&language=0&online=0&keep_empty_divs=0&title_inside_lead=0&edit=0&id=3180&item=Terpen
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Beschermde%2DStads%2Den%2DDorpsgezichten
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/25-Oostergo.html
https://www.ferwertonline.nl/images/pdf/DorpsvisieDBFH.pdf
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3.4 Het Erfgoed van Hegebeintum 
Hegebeintum heeft meerdere soorten erfgoed zowel archeologisch, religieus, monumentaal als groen erfgoed.61 

Daarnaast is Hegebeintum natuurlijk onderdeel van een cultuurlandschap. Op afb. 6 zijn de verschillende soorten 
erfgoed bij Hegebeintum aangegeven. 
 

Archeologisch erfgoed – De terp 

Aan het eind van de 19e eeuw zien we dat men langzaam maar zeker de terpen gaat afgraven (afb. 7). De terpen 
werden afgegraven vanwege de vruchtbare grond die ze bevatten. Deze grond werd onder andere naar Drenthe 
getransporteerd om daar de zandgrond te verbeteren voor landbouw.62 Tijdens de afgravingen kwam men vele 
voorwerpen tegen, zoals werktuigen, sieraden en stukken aardewerk. Deze vondsten werden door sommige 
mensen bewaard. Na verloop van tijd bedacht men dat het slim was om eerst een terp te onderzoeken en daarna 
pas te beginnen met de afgraving, zodat er geen voorwerpen verloren zouden gaan.63 In deze periode is dan ook 
de terpen-archeologie ontstaan.64 De afgravingen stopten uiteindelijk in de jaren ’20 van de 20ste eeuw, doordat 
kunstmest op de markt kwam en die goedkoper was dan de terpaarde. Momenteel kunnen we een aantal van de 
gevonden objecten terugvinden in de collectie van het Fries Museum. De Gouden Fibula (mantelspeld) is één van 
de bekendere voorwerpen die naar boven is gekomen tijdens de afgravingen. Ook zijn er menselijke resten naar 
boven gekomen, zoals de boomkistdame Beitske, waarvan een gezichtsreconstructie is gemaakt, zodat men haar 
“echt” kan zien.65 Dit tezamen, de opgravingen, de vondsten en het verhaal dat daarbij hoort, is het archeologisch 
erfgoed van Hegebeintum. 
 
  

 
61 Archeologisch erfgoed: Archeologisch erfgoed volgens de Thesaurus van het RCE; Archeologie (samenst. Grieks: ἀρχαῖος – λόγος : 'leer 
der oudheid') of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren en 
te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (vakterm: artefacten), worden bij 
opgravingen gevonden. Het wetenschappelijk onderzoek behelst die overblijfselen en de context waarin zij worden aangetroffen. 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Thesaurus: archeologisch erfgoed” (versie onbekend), 
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:05d4bfa9-4afd-49b6-a700-2ee517fa1857/nl, geraadpleegd 20 februari 2020).  
Religieus erfgoed: Religieus erfgoed bestaat volgens de Thesaurus  van het RCE uit; Het geheel van cultuurgoederen, materieel en 
immaterieel, roerend of onroerend, dat in religieuze, godsdienstige of devotionele context tot stand kwam of werd verworven. (Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, “Thesaurus: religieus erfgoed” (versie onbekend), https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:ef06ed14-
0807-42bc-b984-185cd69d81b6/nl, geraadpleegd 20 februari 2020).  
Monumentaal erfgoed: Monumentaal erfgoed volgens de Thesaurus van het RCE; Monumentaal erfgoed is het geheel van monumenten, 
die een bepaalde waardering als erfgoed hebben. Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van 
algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere 
sociaal-culturele waarde. Ook zijn er natuurmonumenten, landschapsmonumenten en aardkundige monumenten. Een onroerend 
(bouwkundig) monument is het toonbeeld voor een bepaalde stijl van bouwen, of heeft anderszins een belangrijke betekenis als tekenend 
bouwwerk voor een bepaalde periode. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Thesaurus: monumentaal erfgoed” (versie onbekend), 
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:90105c65-2200-4415-834b-55d0b0c6a814/nl, geraadpleegd 20 april 2020). 
Groene erfgoed: Groen erfgoed is volgens het RCE; Groen erfgoed is cultureel erfgoed bestaande uit een groenaanleg met 
cultuurhistorische, horticulturele of architectuurhistorische waarden zoals een park, tuin, begraafplaats, boerenerf, verdedigingswerk, 
hortus botanicus en wijk- of wegbeplanting. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Thesaurus: groen erfgoed” (versie onbekend), 
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:94bb3238-6f4c-444f-85f0-a66e9180f6e0/nl, geraadpleegd 20 april 2020). 
62 E. Knol en A. Nieuwhof en J. Nicolay, De hoogste terp van Friesland, Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. Vereniging voor 
Terpenonderzoek. (2019), 6. 
63 Ibidem, 9.  
64 Ibidem, 9.  
65 Fries Museum, “Oog in oog met Beitske een vrouw uit de 7de eeuw” (versie onbekend), https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-
doen/tentoonstellingen/oog-in-oog-met-beitske/, geraadpleegd 30 maart 2020. 

https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:05d4bfa9-4afd-49b6-a700-2ee517fa1857/nl
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:ef06ed14-0807-42bc-b984-185cd69d81b6/nl
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:ef06ed14-0807-42bc-b984-185cd69d81b6/nl
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:90105c65-2200-4415-834b-55d0b0c6a814/nl
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:94bb3238-6f4c-444f-85f0-a66e9180f6e0/nl
https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/oog-in-oog-met-beitske/
https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/oog-in-oog-met-beitske/
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Terp (Archeologische erfgoed) 
Kerk (Religieus erfgoed) 

Harsta State tuin  (Groen 

erfgoed) 

Harsta State 

(Monumentaal erfgoed) 

Afb. 6: Kaart Hegebeintum.   

 

Afb. 7:  Het hoogteverschil zichtbaar via AHN Hillshade en wat is afgegraven (rode cirkel tot rode cirkel is 

afgegraven).  
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Religieus erfgoed – Kerk van Hegebeintum 

De terp van Hegebeintum is niet geheel afgegraven, omdat er een kerk (afb. 8) op de terp stond. Dit is een heilige 
plek en werd daarom bespaard.66 Net als vele andere kerken heeft ook deze kerk een lange geschiedenis en een 
connectie met de adel in het gebied. Deze connectie is vaak zichtbaar door het nalaten van rouwborden en 
herenbanken.67 In de kerk van Hegebeintum kunnen we dan ook de rouwborden terugvinden die zijn nagelaten 
door inwoners van de nabijgelegen Harsta State. De kerk is gebouwd in de Romaanse stijl tussen de 1000 en 1100 
en is grotendeels opgetrokken uit tufsteen. Nadat de kerk gebouwd is, is deze meermaals verbouwd in de 16e, 
18e en de 20ste eeuw.68   
 
Tevens bevat de kerk een zeer mooi interieur en, zoals al eerder genoemd, meerdere rouwborden.69 Ook bevat 
de kerk een eenklaviers kerkorgel, gemaakt in 1862 door de orgelbouwersfirma Van Dam. Deze is gerestaureerd 
in 2003 door Bakker & Tammenga. De kerk is alleen te bezoeken via het bezoekerscentrum. Het is momenteel 
een rijksmonument.70 Het verhaal van de kerk op de terp, religie, het orgel en de rouwborden vormen het religieus 
erfgoed van Hegebeintum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 8: De terp met de kerk bovenop. 

 
66 E. Knol en A. Nieuwhof en J. Nicolay, De hoogste terp van Friesland, Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. Vereniging voor 
Terpenonderzoek. (2019), 10 - 14. 
67 Auteur onbekend, “Adel drukte stempel op kerken”, Leeuwarder Courant, 28 september 2010, 18. 
68 E. Knol en A. Nieuwhof en J. Nicolay, De hoogste terp van Friesland, Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. Vereniging voor 
Terpenonderzoek. (2019), 10 - 14. 
69 Stichting Alde Fryske Tsjerken, “Hegebeintum” (versie onbekend), https://aldefrysketsjerken.nl/index.php?saftid=saft|9af7597b-8b20-
4341-9ab5-1f3469536acd, geraadpleegd 16 april 2020.  
70 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Rijksmonumentenregister Monumentnummer: 15628 
Hege Tsjerkewei 2 9173 GM te Hegebeintum” (versie 21 maart 2020) 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/15628, geraadpleegd 19 april 2020.  

https://aldefrysketsjerken.nl/index.php?saftid=saft|9af7597b-8b20-4341-9ab5-1f3469536acd
https://aldefrysketsjerken.nl/index.php?saftid=saft|9af7597b-8b20-4341-9ab5-1f3469536acd
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/15628
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Afb. 9: De Harsta State. 

Monumentaal erfgoed – Harsta State 

Net naast de terp van Hegebeintum staat de Harsta State (afb. 9). De Harsta State wordt voor het eerst vermeld 
in 1511 toen Rummert oppe Harst up Hersma State genoemd werd.71 Door de tijd heen is de state meerdere 
malen aangepast, de laatste verbouwing was in het jaar 1843.72 De Harsta State is echter nog wel gerestaureerd 
aan het einde van de vorige eeuw. De state is tot in 1926 in het bezit geweest van de familie Van Andringa van 
Kempenaer. Een aantal namen van de inwoners van de Harsta State kunnen we nog terugvinden in de kerk van 
Hegebeintum. De state is een monumentaal pand en een rijksmonument.73 
 

Groen erfgoed – Harsta State landschapstuin 

Rondom de Harsta State ligt een landschapstuin, vermoedelijk aangelegd door L.P. Roodbaard in de eerste helft 
van de 19e eeuw.74 Het stateterrein bevat onder andere een gracht en een boomgaard.75 En in het voorjaar kan 
men er de stinzenplanten bewonderen.76 De landschapstuin valt tegenwoordig onder het groene erfgoed en is 

 
71 Stichting State en Stinzen, “Harsta State” (versie onbekend), https://www.statenstinzen.nl/staten-en-stinzen/harstastate/, geraadpleegd 
19 april 2020.  
72 Ibidem.  
73 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Rijksmonumentenregister Monumentnummer: 508263 Bij Harstawei 25 9173 GA te 
Hegebeintum” (versie 3 april 2020), https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/508263, geraadpleegd 19 april 2020. 
74 L.P. Roodbaard: Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) is de architect van meerdere buitens en tuinen in de eerst helft van de 19e eeuw in 
Noord Nederland.  De parken en tuinen kenmerken zich door de romantische landschapsstijl, slingerpaden, vijverpartijen en hoogtes met 
een theekoepel of prieel. Noordpeil, “Roodbaards Rijkdom” (versie onbekend), https://www.noordpeil.nl/roodbaards-rijkdom/, 
geraadpleegd 18 april 2020.  
Noordpeil, Roodbaards Rijkdom. Harsta State. (Datum onbekend), https://www.noordpeil.nl/wp-content/uploads/2019/04/harsta-state-
121101.pdf, geraadpleegd 16 februari 2020. 
75 Harsta Hoeve, “Boomgaard” (versie onbekend), https://harstahoeve.nl/boomgaard/, geraadpleegd 18 april 2020.  
76 Staatsbosbeheer, Welkom op de buitenplaats van Harsta State, Rijke historie in een dynamisch landschap, 1.  

https://www.statenstinzen.nl/staten-en-stinzen/harstastate/
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/508263
https://www.noordpeil.nl/roodbaards-rijkdom/
https://www.noordpeil.nl/wp-content/uploads/2019/04/harsta-state-121101.pdf
https://www.noordpeil.nl/wp-content/uploads/2019/04/harsta-state-121101.pdf
https://harstahoeve.nl/boomgaard/
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ook een rijksmonument.77 Naast het bezoeken van de state is er nu de mogelijkheid om te blijven overnachten 
naast de state en de terp, in een Bed & Breakfast.78 
 

3.5 Conclusie 
Hegebeintum, de hoogste terp van Fryslân, is een terp met een lange geschiedenis. Het terpdorp kent vele 

bijzondere verhalen. Zo heeft de terp onder andere een middeleeuwse kerk en een archeologisch verhaal met 

meerdere objecten, die deels te zien zijn in het Bezoekerscentrum en deels in het Fries Museum. Daarnaast ligt 

er naast de terp een state, de Harsta State, met een landschapstuin, van vermoedelijk L.P. Roodbaard, die van 

grote waarde is als groen erfgoed. Kortom, Hegebeintum bevat een aantal bijzondere geografische en 

cultuurhistorische kenmerken. Tevens ligt het aan het Waddengebied wat natuurlijk een bijzondere waarde 

bevat. Dit verhaal zou ook deels verteld kunnen worden bij Hegebeintum met de focus op de vroegere relatie van 

Hegebeintum met de Waddenzee. Hieruit halen wij dat Hegebeintum voldoet aan een aantal van de aspecten die 

belangrijk zijn voor het concept ‘ecomuseum’, waaronder het verhaal en de identiteit als hoogste terp van Fryslân.  

 

  

 
77 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Rijksmonumentenregister Monumentnummer: 508265 
Bij Harstawei 25 9173 GA te Hegebeintum” (versie 21 maart 2020),  
 https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/508265, geraadpleegd 18 april 2020. 
78 Harsta Hoeve, “Groepsaccommodatie Friesland” (versie onbekend), https://harstahoeve.nl/, geraadpleegd 18 april 2020.  

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/508265
https://harstahoeve.nl/
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4.  De samenhangende structuur 

van Noardeast-Fryslân 
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4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toeristische infrastructuur Noardeast-Fryslân. De vraag die centraal staat 
in dit hoofdstuk is: Hoe ziet de toeristische infrastructuur eruit in Noardeast-Fryslân? Eerst wordt er een korte 
uitleg gegeven over de toeristische infrastructuur in Fryslân over het algemeen, vervolgens zal er in worden 
gegaan op Noardeast-Fryslân en Hegebeintum.  

4.2 Provincie Fryslân 
De provincie Fryslân staat bekend om de ‘vreemde taal’, de vele dijken, het water, de rust en de (culturele) 
geschiedenis. De provincie heeft verschillende manieren om toeristen naar de provincie te trekken en gebruik te 
maken van cultuurtoerisme. De provincie Fryslân probeert haar verhaal uit te dragen naar de inwoners, de 
toeristen en de kinderen via onderwijs, kunst, musea, erfgoed- en marketinginstellingen.79 Zo was Leeuwarden in 
2018 Leeuwarden Europa’s culturele hoofdstad, wat uiteindelijk een boost gaf aan het culturele imago van 
meerdere steden.80 Zo werd er in elke elfstedenstad een bijzondere en unieke fontein geplaatst.81 De elf steden 
worden nog steeds bezocht door toeristen. Echter, de kleine dorpen hier omheen hebben vaak niet het geluk dat 
er een toerist langskomt. Dit zorgt er natuurlijk wel voor dat Fryslân een rustige provincie blijft. Jammerlijk zorgt 
dit er ook voor dat bijzondere locaties in de kleinere dorpen en steden van Fryslân vaak over het hoofd gezien, zo 
ook in Noardeast-Fryslân.  
 
Informatie 
Volgens de structuurvisie uit 2014 van de provincie Fryslân is de marketing van de provincie gebaseerd op kennis 
over de diverse doelgroepen en de onderscheidenheid van de provincie Fryslân en het Waddengebied.82 
Storytelling, videocontent en op specifieke doelgroepen geprogrammeerde content in een complexe mix van 
mediatoepassingen bepalen momenteel het verschil in de wereld van marketing.83 Dit wil de provincie dan ook 
graag gebruiken in de nieuwe projecten die van start gaan om op deze manier meer doelgroepen te betrekken 
bij It Ferhaal fan Fryslân.84 In de Beleidsnota Gastvrijheid 2028 van de Provincie Fryslân staan een missie en drie 
ambities omschreven voor de provincie.85 Hierin geven zij aan dat ze profijt willen maken van de groei van het 
toerisme (afb. 10 en 11). Tevens moet dit het behoud en de ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed 
versterken.86 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
79 Provincie Fryslân, Nij Podium Provincie Fryslân 2021 - 2024. (Leeuwarden, 2020), 46. 
https://www.fryslan.frl/document.php?m=7&fileid=69103&f=8064715641513da02233f9d69150a01a&attachment=0, geraadpleegd 4 
februari 2020. 
80 Provincie Fryslân, “LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd” (versie 5 maart 2019), https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/lf2028-
door-na-kulturele-haadsted_14008.html, geraadpleegd 21 april 2020.  
81 Visit Friesland, “11Fountains in Friesland” (versie onbekend), https://www.friesland.nl/nl/ontdek/culturele-hoofdstad-2018/11fountains, 
geraadpleegd 7 april 2020.  
82 Provincie Fryslân, Ruimtelijke kwaliteit in Fryslân, Grutsk up ´e Romte Provincie Fryslan, Structuurvisie 2014. (Leeuwarden, 2014), 16. 
http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/3556/grutsk-op-e-romte/files/%5b80%5dGrutsk%20rapport.pdf, geraadpleegd 8 
april 2020. 
83 Ibidem, 18. 
84 Ibidem, 18. 
85 Provincie Fryslân, Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. (Leeuwarden, 2020), 7. 
https://www.fryslan.frl/document.php?m=7&fileid=72923&f=393bd8fc94246d55365bc73d36f8508e&attachment=0, geraadpleegd 21 april 
2020.  
86 Ibidem, 8.  

Afb. 10: De missie voor de periode tot 2028 uit de Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 van de 

Provincie Fryslân.  

 

https://www.fryslan.frl/document.php?m=7&fileid=69103&f=8064715641513da02233f9d69150a01a&attachment=0
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/lf2028-door-na-kulturele-haadsted_14008.html
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/lf2028-door-na-kulturele-haadsted_14008.html
https://www.friesland.nl/nl/ontdek/culturele-hoofdstad-2018/11fountains
http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/3556/grutsk-op-e-romte/files/%5b80%5dGrutsk%20rapport.pdf
https://www.fryslan.frl/document.php?m=7&fileid=72923&f=393bd8fc94246d55365bc73d36f8508e&attachment=0
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In de provincie Fryslân zijn er meerde marketingorganisaties actief. Zo zijn er organisaties die opereren in heel 
Fryslân, zoals Stichting Merk Fryslân grotendeels bekostigd door de Provincie Fryslân. 87 Zij zijn tevens een 
koepelorganisatie van Visitwadden.nl, die het gehele Waddengebied proberen te promoten.88 Volgens Liesbeth 
Schievink van de Stichting RMT (bijlage 2) wordt er steeds beter voorzien in het geven van informatie over het 
gebied en er is volgens haar zeker een stijgende lijn ook al zijn er nog steeds verbeterpunten.89   

 

4.3 Noardeast-Fryslân  
Noardeast-Fryslân ligt in het noorden van Fryslân tegen de Waddenzee aan (afb. 1). Volgens Erop uit in Friesland 

is “Noardeast-Fryslân een verademing en verenigt het goede van het leven met de stevige dosis natuur, alle ruimte 

en activiteiten waarvan je mogelijk vergeten was hoe leuk ze waren. Het land waar je landt.”90 Dit zien we tevens 

terug in het soort toeristen dat Fryslân bezoekt. 

Informatie 
In het gebied zijn vele organisaties actief zoals RMT (Stichting RegioMarketing Toerisme) met als doel om de regio 

Noardeast-Fryslân met al haar kwaliteiten op de kaart te zetten en toeristen in het gebied van goede informatie 

te voorzien.91 De beleefbaarheid van de Waddenzeekust in Noordoost-Fryslân is op dit moment volgens de 

geïnterviewden nog te beperkt, zie bijlage 2 en 3. Volgens de Visie toerisme en recreatie Noordoost-Fryslân 2020-

2030 heeft het gebied tussen de grote steden en het Waddengebied nog weinig toeristisch recreatief aanbod; 

ook ligt het gebied volgens hen relatief afgelegen. De afstanden kunnen als groot worden ervaren en voor 

recreatieve routes is de consument gedeeltelijk afhankelijk van verkeerswegen.92 Ook zijn er geen duidelijke 

toeristische kaarten van het gebied, Noardeast-Fryslân lijkt soms een beetje te worden vergeten door de provincie 

maar soms ook binnen de eigen gemeente. 

De ontsluiting en bereikbaarheid van de regio is volgens Sjak Papma (Coördinator Vitale Waddenkust) (bijlage 2) 
redelijk in orde, mede doordat het een toegangspoort is van de Waddeneilanden.93 Volgens hem zijn echter de 

 
87 Merk Fryslân, “Over stichting Merk Fryslân” (versie onbekend), https://www.friesland.nl/nl/merkfryslan/over-ons, geraadpleegd 21 maart 
2020. 
88 Visit Wadden, “Over ons” (versie onbekend), https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons, geraadpleegd 20 april 2020.  
89 L. Schievink, Aanjager Stichting RegioMarketing en Toerisme geïnterviewd door Anneloes van Dorp op 16 april 2020.  
90 Stichting RegioMarketing en Toerisme, “Land in Friesland” (versie onbekend), https://www.eropuitinfriesland.nl/nl, geraadpleegd 20 april 
2020.  
91 Stichting RegioMarketing Toerisme, “Over Stichting RMT” (versie onbekend), https://www.rmtnof.nl/over-ons-stichting-rmt/, 
geraadpleegd 20 april 2020.  
92 Netwerk Noordoost, Land waar je landt; eropuit in de regio Noordoost-Fryslân. Een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in 
Noordoost-Fryslân 2020-2030. (2019), 24. 
93 S. Papma, Regioplan Vitale Waddenkust Compleet. (Ferwert, 2010), 31.  

Afb. 11: De ambities voor de periode tot 2028 uit de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 van de 

Provincie Fryslân.  

https://www.friesland.nl/nl/merkfryslan/over-ons
https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons
https://www.eropuitinfriesland.nl/nl
https://www.rmtnof.nl/over-ons-stichting-rmt/
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toeristische voorzieningen niet altijd goed bereikbaar en ontsloten.94 Ook Hans Groenweg (Directeur-conservator 
Museum Dokkum en Museum t’ Fiskerhúske Paessen-Moddergat) deelt deze mening, maar daarnaast vindt hij 
dat er te weinig afstemming van projecten is.95 Rits van der Ploeg (Voorzitter van de stichting Terp Hegebeintum) 
vindt juist dat het gebied wel goed ontsloten is. De wegen zijn goed en het is goed bereikbaar vanaf bijvoorbeeld 
de Afsluitdijk.96 Hij mist echter aanbod qua informatie voor gezinnen in het gebied.97  
 
Doelgroepen  
De doelgroep die het gebied, volgens de Visie toerisme en recreatie Noordoost-Fryslân, bezoekt zijn met name de 
Rustzoekers, gevolgd door de Harmoniezoekers en de Plezierzoekers (zie tab. 2).98  
 

Doelgroepen gemeente 
Noardeast-Fryslân 

Uitleg doelgroep volgens de Leefstijlvinder 

Harmoniezoeker De Harmoniezoeker is op zoek naar gezelligheid. Hun  vrije tijd wordt dan ook graag 
doorgebracht met het gezin, familie en vrienden. Wanneer zij ergens heen gaan 
willen ze dat er voor iedereen iets te doen is. 99 

Plezierzoeker De Plezierzoeker is iemand die vermaakt wil worden met vrienden. Ook is het voor 
hen belangrijk dat het gezellig is en dat er voor iedereen iets te doen is. 100 

Rustzoeker De Rustzoeker is iemand die letterlijk en figuurlijk dicht bij huis wil blijven in eigen 
land. Tevens wil deze doelgroep vooral rust en privacy. 101 

Tab. 2: Doelgroepen gemeente Noardeast-Fryslân volgens de Visie toerisme en recreatie Noordoost-Fryslân 2030. 
 

Ongeveer 70% van de dagactiviteiten van de bewoners wordt ondernomen binnen een straal van 20 kilometer 
vanaf het huisadres. 102  De eigen inwoner wordt dan ook gezien als de belangrijkste recreant.103 Daarnaast is een 
kwart van de toeristen afkomstig uit het buitenland, met name uit Duitsland en België (Vlaanderen). 104  Volgens 
geïnterviewden zijn er diverse doelgroepen zoals cultuurhistorische toeristen, natuurtoeristen, fietsers, 
wandelaars en oudere mensen (slow movers).105 In het hoogseizoen komen hier de gezinnen bij.106 Zoals te lezen 
is, komen de doelgroepen die in de interviews naar voren kwamen aardig overeen met de doelgroepen volgens 
de gemeente Noardeast-Fryslân.  

 

4.4 Hegebeintum en het bezoekerscentrum 
Volgens de dorpsvisie van het Dorpsbelang Ferwert Hegebeintum zijn voor zowel inwoners als de toeristen 

voldoende mogelijkheden om te genieten van de historie en natuur.107 In 2020 wordt er een nieuw 

bezoekerscentrum gerealiseerd, waar op een eigentijdse manier de historie van het gebied, van de terp en de 

kerk van Hegebeintum in het bijzonder, wordt getoond en waar de toeristen hartelijk kunnen worden 

ontvangen.108  

 
 

 
94 P. Papma, Coördinator Vitale Waddenkust geïnterviewd door Anneloes van Dorp op 14 april 2020.  
95 H. Groenweg, Directeur-conservator Museum Dokkum en Museum t’ Fiskerhúske Paessen-Moddergat geïnterviewd door Anneloes van 
Dorp op 21 april 2020. 
96 R. Ploeg, van der, Voorzitter van de stichting Terp Hegebeintum geinterviewd door Anneloes van Dorp 22 mei 2020.  
97 R. Ploeg, van der, Voorzitter van de stichting Terp Hegebeintum geinterviewd door Anneloes van Dorp 22 mei 2020.  
98  Leeftstijlvinder, “Kaart” (versie onbekend), https://leefstijlvinder.nl/kaart/, geraadpleegd 14 april 2020.  
99  Leeftstijlvinder, “Harmoniezoeker” (versie onbekend), https://leefstijlvinder.nl/kaart/, geraadpleegd 14 april 2020.  
100  Leeftstijlvinder, “Plezierzoeker” (versie onbekend), https://leefstijlvinder.nl/kaart/, geraadpleegd 14 april 2020.  
101  Leeftstijlvinder, “Rustzoeker” (versie onbekend), https://leefstijlvinder.nl/kaart/, geraadpleegd 14 april 2020.  
102 Netwerk Noordoost, Land waar je landt; eropuit in de regio Noordoost-Fryslân. Een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in 
Noordoost-Fryslân 2020-2030. (2019), 8. 
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Doelgroepen bezoekerscentrum 
Momenteel wordt het bezoekerscentrum van Hegebeintum, het Terpen-informatiecentrum, nog verbouwd.109 

Het bezoekerscentrum richt zich in principe op alle bezoekers en (vaar)recreanten in het terpenland langs de 

Friese waddenkust, met een accent op de regio tussen wad en stad. Het centrum kan als één van de weinige 

locaties in het gebied grote groepen ontvangen en rondleiden.110 Het bezoekerscentrum is tevens één van de vier 

archeologische steunpunten aan de Waddenkust.111  In het projectplan van het bezoekerscentrum Hegebeintum 

staan drie ‘hoofddoelgroepen’ vermeld;  

➢ Grotere groepen: o.a. touroperators en de zakelijke markt. 112 
➢ Onderwijs: met de Stichting Erfgoed en Publiek wordt een lesprogramma opgezet voor basisscholen 

en middelbare scholen worden benaderd om de terp te komen bezoeken. Hiervoor wordt een 
‘educatiepad’ gemaakt. 113  

➢ Volwassenen met kinderen: gezinnen, opa’s en oma’s met kleinkinderen, verjaardagsfeestjes etc. 114 
 
Informatie bezoekerscentrum 
De informatie in het bezoekerscentrum wordt afgestemd op een brede doelgroep. 115 De informatie is toegankelijk 
en zo veel mogelijk drietalig (Nederlands, Duits en Engels).116 Apart is dat het Fries niet genoemd wordt in het 
projectplan van het bezoekerscentrum, aangezien dit vanuit de provincie en het Rijk wel gestimuleerd wordt.117 
Tevens staat er in het projectplan van Hegebeintum dat ze in de toekomst mogelijk ook een vertaling van de 
informatie in het Chinees en Spaans willen.118 Dit is naar mijn mening een te grote stap, aangezien het 
bezoekerscentrum max. 10.000 tot 12.000 bezoekers per jaar wil hebben. 119 Volgens Linde Egberts (Assistant 
Professor Faculty of Humanities, Art and Culture, History, Antiquity) wil men hier waarschijnlijk niet het Giethoorn-
effect.120, 121 Het is dan ook niet nodig om de informatie te gaan vertalen in het Spaans en Chinees, want Spaans- 
en Chineessprekenden zullen waarschijnlijk geen grote bezoekersgroep worden. Volgens Dirk Strijker (Em. 
Hoogleraar Plattelandsontwikkeling (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen) 
past daarom juist het concept ‘ecomuseum’ bij Noardeast-Fryslân, vanwege de lage bezoekersaantallen.122 
 
Het bezoekerscentrum moet uiteindelijk een soort portal worden van Hegebeintum.123 De portal benadert het 
terpenland vanuit drie invalshoeken: archeologie, landschap en cultuurhistorie. Deze drie verhalen zijn niet strikt 
gescheiden, maar krijgen wel elk hun eigen accent.124  Dit zijn niet zeer duidelijke invalshoeken, want wat het 
bezoekcentrum dan precies wil vertellen, is uit de documenten niet goed te halen.  
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4.5 Conclusie 
De toeristische infrastructuur in Noardeast-Fryslân is momenteel weinig toegankelijk voor de toerist. De provincie 

en gemeente willen dit wel, dit wordt ook omschreven in verschillende beleidsstukken. De kritiek op de 

toeristische infrastructuur komt ook terug vanuit de interviews. Er is veel te vinden, alleen is er geen goed 

overzicht van wat er allemaal te vinden is en hoe men hier komt. De doelgroep voor het gebied is zeer breed, 

zowel in de beleidsstukken van de provincie, als die van het bezoekerscentrum komt dit naar voren. Ook wordt 

er aangegeven dat de afstanden in het gebied vrij groot zijn. Dit is zeker waar, maar dit valt op te lossen door het 

gebied in te delen in kleine ensembles, verschillende ecomusea. Op deze manier creëert men aanbod op een 

goede en bereikbare afstand van verschillende locaties, aangezien 70% van dagrecreanten lokale bewoners zijn. 

Daarom is het aan te raden aan het bezoekerscentrum om de informatie die ze nu alleen in het Nederlands, Duits 

en Engels willen leveren ook in het Fries te vertalen. Zo worden de bewoners uit de eigen regio gestimuleerd om 

een kijkje te nemen bij Hegebeintum, ook de mensen die Fries-georiënteerd zijn. Ook is dit van belang als we 

kijken naar het concept ‘ecomuseum’. Daarnaast zijn dit tevens aspecten die we naar voren zien komen in 

verschillende beleidstukken; de eigen toeristen zijn belangrijk. 
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Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: In hoeverre is het concept ‘ecomuseum’ toe te passen 
op Hegebeintum om beter toeristisch ontsloten te worden? Met het concept ecomuseum geef je bezoekers een 
kijkje in een écht, werkend dorp. Zij bedienen hiermee iedereen die maar geïnteresseerd is, vaak van jong tot oud. 
Het dorp of het gebied draagt haar gemeenschap, identiteit, participatie en het lokale verhaal uit naar de 
bezoeker. 

Hegebeintum heeft iets unieks te bieden, het is de hoogste terp van Nederland, met een bijzonder verhaal. Het 

heeft religieus, archeologisch, monumentaal en groen erfgoed. Deze zijn verbonden met plekken over heel 

(Noord-)Nederland. Door dit brede scala aan parels, kan het gebied ook een breder publiek trekken. Door hier het 

concept ecomuseum toe te passen, blijft dit nog steeds goed mogelijk en kunnen de bewoners de ontwikkeling 

in eigen hand houden. 

Vanuit de verschillende overheidslagen is de drang er om het gebied rondom Hegebeintum beter toegankelijk te 

maken voor de toerist. Ook hun doelgroep is zeer breed, al neigt de gemeente naar rustige toeristen. Echter, er 

moet ook voor een ieder wat te doen zijn. Voor de toerist zijn de afstanden in het gebied vrij groot. Dit kan worden 

opgelost door het gebied in te delen in kleinere ensembles/ecomusea. 

Om Hegebeintum beter toeristisch toegankelijk te maken is het van belang om ten eerste het erfgoed te 

kenmerken als een dergelijk ensemble, wat ook gebeurt bij de pilot Erfgoed Frysk Erfgoedensemble Hegebeintum. 

Om Hegebeintum beter toeristische ontsloten te laten worden, lijkt het concept ‘ecomuseum’ een kansrijk 

concept. De terp heeft een eigen verhaal en een eigen identiteit en dit draagt het dorp ook uit met de titel ‘de 

hoogste terp van Fryslân’. Daarnaast is een ecomuseum niet persé een publieksgerichte erfgoedinstelling, het is 

namelijk hoofdzakelijk gericht op de eigen gemeenschap. Een ecomuseum is vooral bedoeld voor de eigen 

gemeenschap én mensen die zich verbonden voelen met de gemeenschap en het gebied. Aangezien het gros van 

de bezoekers in eigen gebied blijft voor dagactiviteiten is het zeker een concept om te overwegen. Echter, het 

concept valt slechts toe te passen met de volledige steun van de gemeenschap. Daarnaast kwam er in de 

interviews naar voren dat er meer ecomusea moeten ontstaan in het gebied om het zo aantrekkelijker te maken 

voor de toerist. 

Reflectie en aanbevelingen 
Vanwege het Coronavirus COVID-19 is dit onderzoek anders gelopen dan van tevoren bedacht. De interviews zijn 
anders uitgevoerd en er is alleen maar gesproken met de professionals. De interviews met de bewoners zijn 
achterwege gelaten vanwege het feit dat er nog een ander project liep bij Hegebeintum en dit 
afstudeeronderzoek mogelijk ruis zou veroorzaken. Dit is dan ook tevens een aanbeveling; in de toekomst kan dit 
onderzoek worden uitgebreid door met de bewoners van Hegebeintum te gaan praten over het concept 
‘ecomuseum’. Om de toepasbaarheid van het concept ‘ecomuseum’ vast te stellen is langdurig contact met de 
bevolking strikt noodzakelijk, om te weten of de bevolking er achter staat onder andere middels participatie.   
 
Tevens had ik graag de interviews persoonlijk af willen nemen, in plaats van online/digitaal. Echter, dit was niet 
mogelijk vanwege het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het 
vernieuwende aan dit onderzoek is dat er gekeken is of dit concept daadwerkelijk toepasbaar zou zijn op 
Hegebeintum op basis van de meningen van de professionals. In één van de interviews werd gemeld dat het op 
een grotere schaal moet worden uitgetest. Hiervoor is al een vervolgproject bij N0.0RDPEIl landschap.erfgoed. 
Daarnaast had ik zelf als veldwerk een aantal ecomusea in Schotland willen bezoeken, maar vanwege het 
Coronavirus was deze reis ook niet mogelijk.  
 
Er is gepoogd om erfgoedtheorie over doelgroepen zoals van Falk en Dierking te leggen naast de doelgroepen van 
de gemeente Noardeast-Fryslân. Dit bleek geen toegevoegde waarde te hebben voor dit onderzoek, dus dit is 
weggelaten uit het onderzoeksverslag. 
 
Daarnaast blijkt uit het projectplan voor Hegebeintum dat de Friese Taal geen prioriteit heeft voor het project 
rondom Hegebeintum. Dit terwijl het grootste gedeelte van de huidige bezoekers Fries is en de provincie Fryslân 
dit ook van groot belang acht. Ook loopt men het risico dat hierdoor de lokale bevolking buitengesloten wordt, of 
zich zo voelt. Daarom wordt er in het beroepsproduct rekening gehouden met het Fries, aangezien de doelgroep 
van het ecomuseum de eigen gemeenschap is en een ieder die interesse heeft in het gebied of de gemeenschap.  
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Tot slot zou er in een vervolgsonderzoek gekeken kunnen worden naar Geoparken, zoals Erik Meiles (Universitair 
docent, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen) aangaf in het interview. 
Aangezien dit concept onder andere op het gebied van bewoner-participatie aardig overeen komt met het 
concept ‘ecomuseum’.125   

 
125 E. Meijles, Universitair docent, Faculteit Ruimtelijke wetenschappen geinterviewd door Anneloes van Dorp 

25 mei 2020.  
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Bijlage 1: Verantwoording beroepsproduct 
Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat de beleefbaarheid van het gebied niet genoeg zichtbaar en 

beleefbaar is bij de toerist, tevens is niet alles even goed bereikbaar. Middels een digitale kaart en een printbare 

gids wordt Hegebeintum mogelijk beter ontsloten gemaakt voor de toerist en wordt het ecomuseum 

(erfgoedensemble) beter zichtbaar. Dit beroepsproduct zal worden gebruikt wanneer er met de bewoners wordt 

gesproken over Hegebeintum. Het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat de bewoners het gaan invullen, maar 

om hen een idee te geven hoe het eruit zou kunnen zien, is dit concept gemaakt.  

Het beroepsproduct is een concept van de ‘verleidende verhalen’-kaarten. Dit zijn twee kaarten: een verhalen 

kaart digitaal en een verhalengids. Er is gekozen voor één kaart om alvast thuis een voorproefje te kunnen krijgen, 

of om na een bezoek meer informatie te krijgen, en een gids om zelf het gebied mee in te gaan. Beiden zijn 

onderdeel van de ‘verleidende verhalen’-kaart.  

‘Verleidende verhalen’ kaart  
1. Verhalen kaart digitaal  

> Bijvoorbeeld op Visitwadden.nl 
> Voor thuis 

2. Verhalengids 
> Als informatiesysteem in het gebied 
> Met bezienswaardigheden en routing  
> Te printen via het internet maar ook beschikbaar bij lokale erfgoedorganisaties in het gebied. 
 

Er is gekozen voor een gids omdat op deze manier de informatie duidelijk overgebracht kan worden per locatie. 

Tevens staat hier de routing op. Er is gekozen om een kleine gids te maken bestaande uit één  A4 om op deze  

manier mensen zo min mogelijk af te leiden van de omgeving, maar wel genoeg informatie te geven om het gebied 

ook daadwerkelijk te begrijpen. Zo krijgen de toeristen, maar natuurlijk ook de bewoners van Hegebeintum, een 

beter beeld van het gebied.  

Daarnaast is een digitale kaart gemaakt waarbij in de toekomst nog een deel storytelling (persoonlijke verhalen 

van de bewoners) aan toe wordt gevoegd. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de verhalengids; dit is een voorbeeld 

van hoe de bewoners van Hegebeintum het mogelijk zouden kunnen aanpakken. Men kan deze kaart vóór het 

bezoek bekijken, maar ook na het bezoek indien men meer informatie wil.  

Als doelgroep voor het beroepsproduct is er gekozen voor gezinnen uit het gebied, althans uit de provincie 

Fryslân, met de focus op Noardeast-Fryslân, aangezien een ecomuseum veelal draait om één bepaalde 

gemeenschap en eenieder die daarin geïnteresseerd is. De kaart is met name gericht op de volwassenen. Echter, 

met gebruikmaking van de gids kunnen die vanzelfsprekend ook hun kind(eren) meenemen door het gebied. De 

route is niet te lang, dus voor kinderen is de afstand prima af te leggen.  

De kaart en gids zullen zowel in het Nederlands als Fries worden ontwikkeld, als de bewoners van Hegebeintum 

hier achter staan. Het is met name van belang dat de Friese taal wordt meegenomen om op deze manier de 

bezoeker uit eigen regio aan te spreken, anders voelt het mogelijk als een project dat verder van hen afstaat. De 

kaart vertelt immers het verhaal van Hegebeintum, dat voor de bewoners dan ook daadwerkelijk als hun verhaal 

moet voelen. Tevens wordt het Fries vanuit het Rijk en de Provincie Fryslân gestimuleerd. De kaart en de gids zijn 

concepten en worden na het inleveren van dit product verder ontwikkeld tot volwaardige producten. In zowel de 

kaart als de gids is rekening gehouden met de inwoners van Hegebeintum, zodat zij, wanneer de Corona-crisis 

voorbij is, hun verhalen kunnen delen op de kaart en in de gids. Daarom is er ruimte vrijgelaten die door hen 

ingevuld kan worden, zodat het echt “It Ferhaal fan Hegebeintum” wordt.  

Dit alles is dus een concept en zal getoond worden tijdens de bewonersavond van Hegebeintum, als een 

voorbeeld van hoe zij hun verhaal zouden kunnen vertellen. Tenminste, indien ze achter het concept ecomuseum 

staan en ook daadwerkelijk hun verhaal zouden willen delen.  
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Afbeeldingen van de Verhalengids (linksboven: de buitenkant, linksonder: de binnenkant met de route en 

rechts: de voorkant. 
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Bijlage 2: Interviews professionals uit het gebied Noardeast-Fryslân 
In het bestand van de vragenlijst was de hieronder getoonde tekst opgenomen. Hier is voor gekozen zodat men 
al deels weet waar ik het over wil gaan hebben, omdat er naar het concept ‘ecomuseum’ wordt gevraagd en ik 
ervan uit ben gegaan dat men niet bekend zal zijn met dit concept. Tevens heb ik een korte introductie gegeven 
aan de hand van mijn bevindingen over het gebied. De geïnterviewden hebben ervoor gekozen om de vragen met 
antwoorden terug te mailen. De keuze voor de geïnterviewden was gebaseerd op het feit dat ze voor diverse 
verschillende organisaties werken en mogelijk een andere blik hebben op het veld. De vragen zijn speciaal bedacht 
voor mensen die zelf werken in, of afkomstig zijn uit, het gebied Noardeast-Fryslân. 

 

 
Noardeast-Fryslân en Hegebeintum 
Zoals u vast weet kent het gebied van Noardeast-Fryslân een lange geschiedenis met slenken, kwelders, terpen 
en dijken. Dit kunnen we zien, voelen en beleven in het landschap en de dorpen die er liggen. Friesland is één 
van de drie provincies in Nederland aan de Waddenzee. Binnen deze provincies zijn er verschillende regio’s 
gelegen aan het waddengebied. Eén gemeente binnen Friesland die aan de Waddenkust ligt is Noardeast-
Fryslân, waarbinnen zich vele pittoreske dorpjes bevinden, al dan niet gelegen aan de waddendijk. Als we naar 
het gebied tussen de Waddeneilanden en de steden kijken, zien we dat er een leegte is die gevuld kan worden. 
De Waddeneilanden worden elk jaar drukbezocht, net zoals Leeuwarden en bijvoorbeeld Dokkum. Echter, boven 
Dokkum ontstaat de leegte. Er is een gebrek aan toeristische trekpleisters, althans daar gaat men vanuit. Dit is 
niet het geval. De dorpen met hun erfgoed zouden we nu kunnen gaan vormen tot de parels van het 
waddenland. Voor dit onderzoek heb ik gekozen voor het dorp Hegebeintum, aangezien het gehele gebied te 
groot was voor dit onderzoek en ik al wat bekender was met Hegebeintum, omdat de naam van dit dorp al 
meerdere keren was gevallen tijdens mijn stage. Daarnaast leek het me gewoon erg leuk om aan de slag te 
gaan met Hegebeintum aangezien Hegebeintum meerdere soorten erfgoed bevat; de kerk (religieus erfgoed), 
de terp (archeologisch erfgoed), Harsta State (monumentaal en groen erfgoed) en het terpenlandschap 
(cultuurlandschap) en daardoor verschillende dingen te bieden heeft aan een publiek.  
 
Ecomuseum 

Een concept wat mogelijk toe te passen is in het gebied is het concept ‘ecomuseum’. Het ecomuseum en 
‘ecomuseology’ zijn voortgekomen uit de ‘New Museology’ discours tijdens de jaren ‘70 in Frankrijk. Het concept 
ecomuseum werd ontwikkeld door Georges Henri Rivière en Hugues de Varine, die in 1971 de term ‘ecomusée’ 
bedachten. Een ecomuseum is gefocust op de identiteit van een plek en wordt veelal vertegenwoordigd door 
middel van lokale participatie, waarbij de welvaart van een dorp of gebied kan worden ontwikkeld. Tevens is 
een ecomuseum een dynamische manier waarop een gemeenschap hun erfgoed kan behouden, interpreteren 
en beheren. Daarnaast spelen vrijwilligers een cruciale rol bij een ecomuseum. Het ecomuseum kan ook wel 
vergeleken worden met een soort levend openluchtmuseum. Een deel van de ecomusea, hiervan zijn ca. 400 in 
Europa, focust zich op één dorp, een ander deel heeft meerdere erfgoedlocaties verspreid over een groter 
gebied, maar allemaal zijn ze verbonden middels één verhaal. Meer uitleg over het ecomuseum  
zie; https://www.youtube.com/watch?v=7s_b65S-f8E 
 

En voor dit onderzoek wil ik graag kijken of het concept ‘ecomuseum’ mogelijk toe te passen is op 

Hegebeintum om beter toeristisch ontsloten te kunnen worden. De hoofdvraag voor mijn onderzoek is dan 

ook; In hoeverre is het concept ‘ecomuseum’ toe te passen op Hegebeintum om beter toeristisch ontsloten te 

worden? 
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Interview vragen 
Vraag vooraf;  

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn onderzoek? 
a. Indien u dit niet wilt, dan zal ik uw gegevens anoniem laten. Indien u slechts uw organisatie 

bekend wil hebben bestaat deze mogelijkheid ook. 
 
Toeristisch aanbod 
2. Wat vindt u van het toeristische aanbod qua routes, voorzieningen en  
               bezienswaardigheden in Noardeast-Fryslân? 
 
3. Vindt u dat het gebied goed ontsloten is voor de toerist? 
 
4. Mist er volgens u iets in het gebied voor de toerist en zo ja, wat mist er? 
 
5. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied en waarom? 
 
6. En wat is volgens u de doelgroep die het gebied bezoekt en hoe zou u deze doelgroep  
              omschrijven?  
 
Ecomuseum  
7. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg?  
 
8. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’? 
 
9. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter  
              toeristisch ontsloten te maken? 
 
10. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten 
              wordt voor de toerist?  
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Interview 1 afstudeeropdracht Hegebeintum: Sjak Papma coördinator Vitale Waddenkust.  

14/04/2020 

Manier van interviewen: e-mail. 

 

Sjak Papma is een groot pleitbezorger van een federatie van plaatselijke belangen langs de Waddenkust, zodat 

dorpen waar nodig kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Het project Vitale Waddenkust waar Sjak 

Papma de coördinator van is richt zich op het verbinden en versterken van het gebied, maar kijkt tevens naar de 

nieuwe initiatieven die in het gebied worden gerealiseerd.  

 

Interview vragen 

Vraag vooraf; 

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn onderzoek? 

Indien u dit niet wilt, dan zal ik uw gegevens anoniem laten. Indien u slechts uw organisatie 

bekend wil hebben bestaat deze mogelijkheid ook. 

     Mijn naam is Sjak Papma coördinator Vitale Waddenkust. (VWK) 

  

Toeristisch aanbod 

2. Wat vindt u van het toeristische aanbod qua routes, voorzieningen en bezienswaardigheden in 

Noardeast-Fryslân?  
Hier zijn we met de VWK druk mee bezig, maar is nog niet optimaal. 
 

3. Vindt u dat het gebied goed ontsloten is voor de toerist?  
Dat is wel het geval, de Centrale As is een goed voorbeeld en Dokkum als uitvalsbasis. 

 
4. Mist er volgens u iets in het gebied voor de toerist en zo ja, wat mist er?  

Horecagelegenheden, toiletbezoek, informatie, routing 
 

5. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied en waarom?  

Dokkum is de trekpleister, tevens Lauwersmeer met Esonstad, maar ook Hegebeintum, De 
Dokkermer Ee en het Waddengebied met de Werelderfgoed status. 

 
6. En wat is volgens u de doelgroep die het gebied bezoekt en hoe zou u deze doelgroep omschrijven?  

Doelgroep is de slow mover, senior met oog voor natuur en cultuur. 

 

Ecomuseum 

7. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg?  
Neen, niet bekend 

 
8. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’?  

Idee erachter is goed, je moet een soort openlucht regio proberen te creëren. 
 

9. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter toeristisch 

ontsloten te maken?  
Voor Hegebeintum zie ik nog wel een paar obstakels en dat heeft te maken met de inwoners. 

 
10. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten wordt voor de 

toerist?  

Dit zou kunnen, echter zie bovenstaand antwoord. Van onderop zou dit georganiseerd moeten 
worden. 
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Interview 2 afstudeeropdracht Hegebeintum: Liesbeth Schievink, Stichting RMT. 

16/04/2020 

Manier van interviewen: e-mail. 

 

Liesbeth Schievink is een van de aanjagers van Stichting RMT (Stichting RegioMarketing en Toerisme). 

 

Interview vragen 

Vraag vooraf;  

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn onderzoek? 

Indien u dit niet wilt, dan zal ik uw gegevens anoniem laten. Indien u slechts uw organisatie 

bekend wil hebben bestaat deze mogelijkheid ook. 

Wanneer dat in de lijst komt vind ik dat prima. 

 

Toeristisch aanbod 

2. Wat vindt u van het toeristische aanbod qua routes, voorzieningen en bezienswaardigheden in 

Noardeast-Fryslân? 

Er is heel veel, heel kleinschalig. Een deel is niet of niet voldoende in kaart. Vooralsnog is het 

ingericht op heel zelfstandige en zelfvoorzienende toeristen, maar er zou veel winst behaald 

kunnen worden met trekpleister(s). Dat zit in productaanbod, beschikbaarheid en marketing.  

 

3. Vindt u dat het gebied goed ontsloten is voor de toerist? 

Infrastructureel: 

OV technisch zeker niet. Maar daar is ook geen "traditionele" verbinding op te maken, dus zou 

er naar creatieve oplossingen gekeken moeten worden.  

Als het gaat om eigen vervoer - auto - dan is de hele regio sterk toegankelijker geworden door 

de Centrale As en de haak om Leeuwarden. Deel van je vakantieplezier kan ook zijn dat je 

lekker over de landweggetjes Kruist.  

 

Informatief: 

Er zit een stevige stijgende lijn in: 

● Een uitgebreide website sinds 2016 en sinds 2 weken een nieuwe die aan de 

achterkant gekoppeld is met friesland.nl en visitwadden.nl. 

● Een orientatiekaart die klaarligt voor verspreiding onder minimaal 150 

gastheren/vrouwen voor hun gasten. En bij 16 TIPS ( daar ligt nog wel een uitdaging). 

● Toenemend aantal routes in route.nl en op de website. 

● Visitwadden is 2 jaar geleden ingezet en nog steeds groeiend.  

 

Er liggen ook  nog veel kansen: minder versnippering, doorlopend blijven communiceren, 

marketing en communicatie intensiveren.  

Nu is het zo dat de activiteiten in onze regio niet binnen de 1e focus/ highlights van friesland.nl 

vallen. Dus we zullen altijd een tandje bij moeten zetten als regio, maar hebben tegelijkertijd 

ook een geïnteresseerd publiek die ook wee ambassadeur zijn. En alle accommodaties hebben 

in het hoogseizoen - in normale omstandigheden - een zeer hoge bezettingsgraad. Wanneer 

dat in de schouderseizoenen ook nog verder stijgt, zal er ook in het hoogseizoen meer aanbod 

komen. Maar dit is natuurlijk altijd een "deze vuist op deze vuist" met positionering, beleving 

en activiteiten.  

 

4. Mist er volgens u iets in het gebied voor de toerist en zo ja, wat mist er? 

Zie 2. 

http://friesland.nl/
http://visitwadden.nl/
http://route.nl/
http://friesland.nl/
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5. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied en waarom? 

Dat zullen belevingen rond onze streekmerken zijn: De Waddenkust, Dokkum, de Nationaal 

Parken. 

 

6. En wat is volgens u de doelgroep die het gebied bezoekt en hoe zou u deze doelgroep omschrijven? 

Veel fietsers en wandelaars, senior. Daarnaast in hoogseizoen toenemend gezinnen. Divers 

aangetrokken door vakantieparken enerzijds en (natuurlijke) campings aan de andere kant. 

Daarmee zit ook een verschil in vakantiedoel: getrokken door faciliteiten op het park met 

enkele uitstapjes of accommodatie als vertrekpunt voor het erop uit trekken.  

 

Ecomuseum  

7. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg?  

Nee 

 

8. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’? 

Het filmpje dat is meegestuurd gaf me nog niet voldoende beeld, het filmpje in een 

ecomuseum wel.  

 

9. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter toeristisch 

ontsloten te maken? 

Dat kan ik op basis van mijn huidige kennis niet zeggen. Ik denk dat alles dat gaat over 

museale belevingen getransformeerd moet worden naar iets dat met alle zintuigen en fysiek te 

beleven is.  Nogmaals, met mijn huidige kennis ( en die is beperkt) denk ik dat dit wellicht een 

verbeterstap zou kunnen zijn, maar niet de gehele oplossing. 

 

10. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten wordt voor de 

toerist? 

Zie 9. Dit raakt een veel fundamentelere discussie: wat zijn de sterkten van dit gebied ( en de 

deelgebieden), wat voor beleving en wellicht ook transformatie heeft het te bieden voor wel 

type mens. Dat vraagt een onderzoek naar lange termijn trends voor leefstijl, waarden en 

daarbinnen de invulling van vrije tijd. Er is overigens al veel werk gedaan binnen de provincie 

en ik zou vooral alles langs die lat leggen en dan verder onderzoek doen en uitdiepen. ( o.a. 

Gastvrij Fryslan, Position Paper, Toeristische visie NOF) 
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Interview 3 afstudeeropdracht Hegebeintum: Hans Groenweg, Directeur-conservator Museum Dokkum en 

Museum t’ Fiskerhúske Paessen-Moddergat. 

21/04/2020  

Manier van interviewen: e-mail. 

 

Hans Groenweg is momenteel Directeur-conservator van het Museum Dokkum en Museum ’t Fiskerhúske in 

Paessen-Moddergat. Hiervoor was hij dertig jaar conservator van het Fries Museum. Hij studeerde 

geschiedenis en maatschappijleer.   

 

Interview vragen 

Vraag vooraf; 

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn onderzoek? 

Indien u dit niet wilt, dan zal ik uw gegevens anoniem laten. Indien u slechts uw organisatie 

bekend wil hebben bestaat deze mogelijkheid ook. 

Zeker 
  
Toeristisch aanbod 

2. Wat vindt u van het toeristische aanbod qua routes, voorzieningen en bezienswaardigheden in 

Noardeast-Fryslân? 

Er is heel heel veel, maar goed overzicht ontbreekt en er is te weinig afstemming mbt start en 

voortzetting van dergelijke zaken. 

 

3. Vindt u dat het gebied goed ontsloten is voor de toerist? 

In zeker mate is er sprake van ontsluiting, maar ook hier is het vaak best lastig door de bomen 

het bos te zien. Er zijn nog al wat organisaties die zich bezig houden met dit gebied. Meer 

afstemming zou duidelijkheid in de hand werken. 

 

4. Mist er volgens u iets in het gebied voor de toerist en zo ja, wat mist er? 

Logische arrangementen die de bezoeker bij de hand nemen en een rijk geschakeerde invulling 

kunnen geven aan een dag, weekend of week programma in dit gebied. Kunstzinnig, museaal, 

historisch, natuur, actief, shoppen en eten. 

 

5. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied en waarom? 

Waddenkust 

 

6. En wat is volgens u de doelgroep die het gebied bezoekt en hoe zou u deze doelgroep omschrijven? 

Diverse doelgroepen: toerist, cultuurhistorische toerist, natuur toerist, watersport toerist, 

fietsers, wandelaars en rustzoekers. 
  
Ecomuseum 

7. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg? 

Ja. 

 

8. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’? 

Prima concept, sluit aan bij modern denken over leefwereld, inclusie, mienskip e.d. Denk hier 

ook over na in kader van ontwikkeling Museum Moddergat. 

 

9. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter toeristische 

ontsloten te maken 

Dat is een hele lastige vraag, kan niet goed inschatten of een ecomuseum op zichzelf zorg gaat 
dragen voor ontsluiting van een gebied. Denk wel dat een dergelijk project goed aansluit bij het 
gebied en de identiteit (landschap, mensen) en daarmee de regio interessant kan maken voor 
de toerist. Volgens mij zou een concept ecomuseum zich moet richten op de gehele regio als je 
wilt dat de regio langs die lijn ontsloten kan worden. 
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10. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten wordt voor de 

toerist? 

Zie 9 

 

  



50 
 

Interview 4 afstudeeropdracht Hegebeintum: Harry Feenstra, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling bij 

de Gemeente Noardeast-Fryslân. 

19/05/2020  

Manier van interviewen: e-mail. 

 

Harry Feenstra is beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling bij de Gemeente Noardeast-Fryslân. Hij is lid van 

het Dorpsbelang Ferwert Hegebeintum.  

 

Interview vragen 
Vraag vooraf;  

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn onderzoek? 
Indien u dit niet wilt, dan zal ik uw gegevens anoniem laten. Indien u slechts uw organisatie 
bekend wil hebben bestaat deze mogelijkheid ook. 
Dat mag. 

 
Toeristisch aanbod 

2. Wat vindt u van het toeristische aanbod qua routes, voorzieningen en bezienswaardigheden in 
Noardeast-Fryslân?  

Er is al wel veel kleinschalig aanwezig maar niet bekend of niet ontsloten, er is vaak te weinig 
onderlinge verbinding, maar er kan ook nog meer bij, er is wel ruimte voor meer bezoekers. 
 

3. Vindt u dat het gebied goed ontsloten is voor de toerist?  
Nee 
 

4. Mist er volgens u iets in het gebied voor de toerist en zo ja, wat mist er?  
Zie 2 vooral verbindingen en de mensen het gebied te laten verkopen/promoten. Er worden 
ook al dingen gedaan, bijvoorbeeld dorp Blije met een route naar het wad en de Terp fan de 
Takomst buitendijks in relatie met Hegebeintum. Er komt ook een waddenbrede fietsroute 
langs de zeedijk met verbindingen naar het binnenland, we zijn met een project bezig om het 
bevaarbaar maken van opvaarten in beeld te brengen.   
  

5. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied en waarom?  
We hebben geen hele grote trekpleister maar meerdere langs de hele kust en Hegebeintum is 

wel een bijzondere plek. We moeten hier gaan voor op veel plekken een divers aanbod te 

geven. Recent hebben we bijvoorbeeld twee fietsroutes beschikbaar gemaakt op visit wadden 

over de oorlog. Er is zoveel geschiedenis, landschap, cultuur en natuur hier we kunnen overal 

wel een verhaal van maken wat bezoekers aanspreekt. Ik ben bijvoorbeeld ook wadloopgids en 

dit is voor de regio ook een belangrijke trekker, we doen het al maar je kunt bij het wadlopen 

ook veel doen om het gebied te verkopen, doorverwijzen naar horeca en overnachten, 

bezienswaardigheden, verhalen van het gebied vertellen en dergelijke. Een voorbeeldje van 

beleving, bij tochten beginnen we meestal op de dijk met een verhaal, mensen vinden de 

schapen op de zeedijk al een bijzonderheid terwijl wij de schapestront maar lastig vinden. Als 

we daar vertellen van de boer die bij het hek de dijkschapen met lange en korte poten over de 

dijk moeten zetten omdat ze op een scheef talud lopen vergeten mensen dat niet snel weer.  
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6. En wat is volgens u de doelgroep die het gebied bezoekt en hoe zou u deze doelgroep omschrijven?  

Daarin moet je aansluiten bij Merk Fryslan en Visit Wadden er is een concept voor de hele 
wadden. De cultuur/natuur toerist.  

 
Ecomuseum  

7. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg? 
Nee niet in de Franse vorm, ken wel museumdorp Allingawier. De link werkt bij mij niet. 

 
8. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’?  

De term spreek niet aan, niemand wil in een museum wonen het heeft ook niet direct iets met 

ecologie te maken.  

 

9. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter toeristisch 
ontsloten te maken?  

Een gebiedseigen uitwerking van het concept misschien? Betrek vooral de bewoners en 
ondernemers erbij of zij het ook willen. 

 
10. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten wordt voor de 

toerist?  
Nee dat alleen niet, het moet een gebiedsbrede aanpak worden. 
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Interview 5 afstudeeropdracht Hegebeintum: Rits van der Ploeg, Voorzitter van de stichting Terp Hegebeintum. 

22/05/2020  

Manier van interviewen: e-mail, beantwoord door brief met antwoorden op de vragen. 

 

 

 
Ferwert 22-05-2020 
 
Geachte Anneloes, hier de antwoorden op jou vragen. 
 
Mijn naam is Rits van der Ploeg , ik ben voorzitter van de stichting Terp Hegebeintum en deze gegevens mag je 
gebruiken. Maar had ook graag een telefoon nummer van jou gehad. Onze stichting heeft 17 vrijwilligers en een 
bestuur van 5 personen. Op dit moment zijn we druk bezig een nieuw kennis en informatie centrum te bouwen, 
met daarin gevestigd een “ terpmuseum”  , toeristisch informatie punt ( Tip) ,restaurant, educatief 
centrum.  We geven van hieruit rondleidingen. De provincie ziet ons als een archeologisch steunpunt. 
 
Het wadden kust gebied loopt vanaf Harlingen tot Lauwersoog. Een uitgestrekt gebied. Wij vallen onder de 
nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.  
Als stichting hebben we goede en nauwe  contacten met de vereniging Uytland in noordwest Friesland en Regio 
marketing en toerisme  in onze eigen gemeente (oost). Dit zijn de twee toeristische promotors voor ons gebied. 
Het museum gedeelte wordt gepromoot door Markant Friesland. ( vereniging van kleine musea.) 
Verder werken we samen met de terpdorpen Wijnaldum, Firdgum en Oudebildtzijl. De beheers stichtingen 
beheren en exploiteren in deze dorpen het cultureel erfgoed. 
In onze eigen gemeente werken we samen met museum Dokkum. (Vroeger het admiraliteits- museum.) 
Museum Dokkum bestaat uit het museum in Dokkum, de vissershuisjes in Paeses/Moddergat en het garnalen 
pel fabriekje. 
In het nieuwe kennis centrum werken we verder ook samen met It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. 
De kerk is van Stichting Alde Fryske Tsjerken en huren wij voor het geven van de rondleidingen. 
 
Ik denk dat er redelijk veel fiets en auto routes zijn , maar er kunnen meer bij. Op dit moment wordt er een 
nieuwe route gemaakt om de vier genoemde terp dorpen en hun bezienswaardigheden beter met elkaar te 
verbinden. En vooral ook zichtbaar maken op mobieltjes enz. 
De gemeente Noard-East Fryslân ontwikkelt op dit moment een cultuur toeristisch beleidsplan dat hopelijk dit 
jaar zal verschijnen. De gemeenteraad vindt dat Dokkum en hier het waddenkustgebied het Parijs van het 
noorden, ( van Friesland) moet worden. Project de vitale Waddenzeekust. 
Holwerd aan zee is een groot project. Het doorsteken van de zeedijk met daarvoor in de plaats sluizen en een 
binnenmeer met recreatievaart, natuur in plaats van landbouw enz.. Kosten geraamd op 66 miljoen, zijn 
nagenoeg hiervoor binnen. 
 
Het gebied hier is goed ontsloten en gemakkelijk bereikbaar, via afsluitdijk en de A wegen, tot Dokkum. 
Ook de B wegen zijn goed onderhouden. 
Langs de kant van het wad ( buitendijks) ligt langs de zeedijk een prachtig fiets pad vanaf Harlingen tot 
Lauwersoog. 
 
Voor de toerist mis ik vooral de voorzieningen voor de familie recreatie. Alleen bij Lauwersoog en Esonstad 
kunnen gezinnen goed terecht. 
Er zijn wel vele B&B's en een leuke winkeltjesroute door het hele gebied. 
Op het Lauwersmeer is waterrecreatie mogelijk en de sluizen worden druk benut door de plezier -en 
beroepsvaart. 
 
Het gehele waddengebied langs de kust is bij de toerist niet echt goed bekend. 
Dit horen we vaak als onze gidsen die toeristen rondleiden op de terp en de kerk. ( Ik/wij wisten niet dat dit 
terpen gebied aan de waddenkust zo verrassend mooi is) Vooral ook de stilte en rust spreekt erg aan. 
Project  Beleef de stilte aan de waddenkust. 
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De grootste trekpleister is toch wel de stad Dokkum, ook gebouwd op een terp en van de vestingstad zijn de 
verdedigingswallen nog geheel in tact. Vroeger was hier ook de Nederlandse admiraliteit gevestigd, toen 
Dokkum nog een open verbinding had met de zee. 
Kenmerken hiervan zijn nog zichtbaar. 
Lauwersoog is ook een trekpleister met de vissershaven en de oversteek naar Schiermonnikoog. 
 
Doelgroepen zijn niet speciaal te noemen maar een zo breed mogelijk bezoek is welkom. Meestal zijn het 
ouderen die ons bezoeken en interesse hebben voor cultuurgeschiedenis. 
 
Als ik speciaal naar Hegebeintum kijk is het onze bedoeling het bezoekerscentrum ook meer aantrekkelijker te 
maken voor de jeugd.  
En het bezoek proberen we langer vast te houden. Terp, Kerk, Harsta state en de Easterbeintumer terp moeten 
tot een geheel gevormd worden.  Deze plannen zijn in ontwikkeling. 
 
Ecomuseum, 
 
Deze term is geheel nieuw voor mij. Ik begrijp dat het zo iets is wat  men in Orvelte in Drenthe heeft ontwikkeld. 
Ook Bronkhorst is een dergelijk voorbeeld. 
Haast het hele dorp doet mee, alles is er op gericht om het oude brinkdorp bij de bezoekers te presenteren. 
Oude ambachten , bakkerij, smid, school, museum, enz. 
Wil je naar voorbeeld van Orvelte dit ook in Hegebeintum, dan moeten de bewoners daar voor 100% achter 
staan en mee werken. Op dit moment is dit niet het geval.   
Men kiest hier voor  “rustig”  wonen en liever niet te veel bezoekers. 
Er zijn meerdere instanties die bezig zijn Hegebientum en vooral ook het terpengebied op de kaart te zetten. 
Ik heb dan ook niet de indruk dat het concept “ecomuseum” ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten 
wordt voor de toerist. 
 
Anneloes, ik hoop dat ik op jou vragen zo een antwoord heb gegeven en dat je er iets mee kunt. 
Zijn er verder nog vragen, dan hoor ik dat wel.  
 
Hartelijke groeten Rits van der Ploeg. (0620434438)  
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Bijlage 3: Interviews professionals buiten Noardeast-Fryslân 
In het bestand van de vragenlijst was de hieronder getoonde tekst opgenomen. Hier is voor gekozen zodat men 
al deels weet waar ik het over wil gaan hebben, omdat er naar het concept ‘ecomuseum’ wordt gevraagd en ik 
ervan uit ben gegaan dat men minder bekend zal zijn met het concept ecomuseum of met Noardeast-Fryslân. Er 
is een korte intro gegeven aan de hand van mijn bevindingen over het gebied. De geïnterviewden hebben ervoor 
gekozen om de vragen met antwoorden terug te mailen of te worden geïnterviewd door middel van een bel 
afspraak. De geïnterviewden zijn uitgekozen omdat ze ieder kennis hebben op een ander vakgebied 
(sociale/culturele geografie, ecomusea, cultuur geschiedenis, plattelandsontwikkeling en/of erfgoed) en mogelijk 
een andere blik hebben op het veld. De vragen zijn speciaal opgesteld voor de professionals buiten Noardeast- 
Fryslân. Om tot goede conclusies te komen, gaat het dus minder over de bereikbaarheid en informatie en meer 
over de toepasbaarheid van het concept ‘ecomuseum’.  

 

 
Noardeast-Fryslân en Hegebeintum 
Zoals u vast weet kent het gebied van Noardeast-Fryslân een lange geschiedenis met slenken, kwelders, terpen 
en dijken. Dit kunnen we zien, voelen en beleven in het landschap en de dorpen die er liggen. Friesland is één 
van de drie provincies in Nederland aan de Waddenzee. Binnen deze provincies zijn er verschillende regio’s 
gelegen aan het waddengebied. Eén gemeente binnen Friesland die aan de Waddenkust ligt is Noardeast-
Fryslân, waarbinnen zich vele pittoreske dorpjes bevinden, al dan niet gelegen aan de waddendijk. Als we naar 
het gebied tussen de Waddeneilanden en de steden kijken, zien we dat er een leegte is die gevuld kan worden. 
De Waddeneilanden worden elk jaar drukbezocht, net zoals Leeuwarden en bijvoorbeeld Dokkum. Echter, boven 
Dokkum ontstaat de leegte. Er is een gebrek aan toeristische trekpleisters, althans daar gaat men vanuit. Dit is 
niet het geval. De dorpen met hun erfgoed zouden we nu kunnen gaan vormen tot de parels van het 
waddenland. Voor dit onderzoek heb ik gekozen voor het dorp Hegebeintum, aangezien het gehele gebied te 
groot was voor dit onderzoek en ik al wat bekender was met Hegebeintum, omdat de naam van dit dorp al 
meerdere keren was gevallen tijdens mijn stage. Daarnaast leek het me gewoon erg leuk om aan de slag te 
gaan met Hegebeintum aangezien Hegebeintum meerdere soorten erfgoed bevat; de kerk (religieus erfgoed), 
de terp (archeologisch erfgoed), Harsta State (monumentaal en groen erfgoed) en het terpenlandschap 
(cultuurlandschap) en daardoor verschillende dingen te bieden heeft aan een publiek.  
 
Ecomuseum 

Een concept wat mogelijk toe te passen is in het gebied is het concept ‘ecomuseum’. Het ecomuseum en 
‘ecomuseology’ zijn voortgekomen uit de ‘New Museology’ discours tijdens de jaren ‘70 in Frankrijk. Het concept 
ecomuseum werd ontwikkeld door Georges Henri Rivière en Hugues de Varine, die in 1971 de term ‘ecomusée’ 
bedachten. Een ecomuseum is gefocust op de identiteit van een plek en wordt veelal vertegenwoordigd door 
middel van lokale participatie, waarbij de welvaart van een dorp of gebied kan worden ontwikkeld. Tevens is 
een ecomuseum een dynamische manier waarop een gemeenschap hun erfgoed kan behouden, interpreteren 
en beheren. Daarnaast spelen vrijwilligers een cruciale rol bij een ecomuseum. Het ecomuseum kan ook wel 
vergeleken worden met een soort levend openluchtmuseum. Een deel van de ecomusea, hiervan zijn ca. 400 in 
Europa, focust zich op één dorp, een ander deel heeft meerdere erfgoedlocaties verspreid over een groter 
gebied, maar allemaal zijn ze verbonden middels één verhaal. Meer uitleg over het ecomuseum  
zie; https://www.youtube.com/watch?v=7s_b65S-f8E 
 

En voor dit onderzoek wil ik graag kijken of het concept ‘ecomuseum’ mogelijk toe te passen is op 

Hegebeintum om beter toeristisch ontsloten te kunnen worden. De hoofdvraag voor mijn onderzoek is dan 

ook; In hoeverre is het concept ‘ecomuseum’ toe te passen op Hegebeintum om beter toeristisch ontsloten te 

worden? 

 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=7s_b65S-f8E
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Interview vragen 
Vraag vooraf;  

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn onderzoek? 

• Indien u dit niet wilt, dan zal ik uw gegevens anoniem laten. Indien u slechts uw organisatie 
bekend wil hebben bestaat deze mogelijkheid ook. 

     
Het gebied (Noardeast-Fryslân en Hegebeintum) 
2. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied Noardeast-Fryslân en waarom? 

 
3. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg?  

 
4. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’? 

 
5. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter  toeristisch 
ontsloten te maken? 

 
6. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten wordt voor de 
toerist?  

 
7. Wat vindt u belangrijk om aan de toerist mee te geven over dit gebied?  
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Interview 6 afstudeeropdracht Hegebeintum: Linde Egberts, Assistant Professor Faculty of Humanities, Art and 
Culture, History, Antiquity. 
01/05/2020 
Manier van interviewen: Telefonisch.  

Tijdsduur: 00:25 

 

Linde Egberts is assistent professor in het interdisciplinaire veld van erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam. Ze heeft een achtergrond op het gebied van culturele geschiedenis en sociale geografie. In 2015 

behaalde ze haar PhD met het proefschrift Chosen Legacies, over erfgoed en regionale identiteit. Daarnaast 

schreef ze mee aan het boek Waddenland Outstanding over het huidige onderzoek naar erfgoed, landschap 

geschiedenis van het Waddengebied.  

 
Samenvatting interview 
Linde Egberts zegt dat de belangrijkste reden waarom mensen naar Noordoost-Friesland afreizen de Wadden zijn. 
Het Waddengebied is echter slecht toegankelijk vanaf de vaste wal. Het is volgens haar lastig om het vaste land 
van het waddengebied op de kaart te zetten in toeristische zin en cultuurhistorische zin. Dokkum is voor heel veel 
oudere Nederlanders een uitgangspunt vanwege de vroege kerstening. Ook is daar een bedevaartsoord in de buurt. 
De katholieken kennen Dokkum vooral vanwege de bekering van de barbaren in de 8ste eeuw. Echter, daar komen 
niet heel veel mensen op af. Iets anders dat mensen wel kennen  zijn de kerken en de terpen. Maar er zijn weinig 
mensen die echt in de auto stappen om het te gaan bekijken en beleven. Terwijl er ontzettend veel te halen valt.  
 
Meer mensen zijn bezig met het concept ‘ecomuseum’, o.a. collega Gertjan Burgers. Hij werkt met dit concept in 
Italië om levende gemeenschappen en erfgoed  beter op een kaart te zetten. En te musealiseren maar niet meteen 
tot een openluchtmuseum te veranderen, dit werkt daar heel erg goed. Tegelijkertijd kent Linde het concept 
‘ecomuseum’ van haar onderzoek in Frankrijk naar rurale gemeenschappen, niet stedelijke gebieden waar kleine 
gemeenschappen vasthouden aan hun eigen tradities en hun historische landschap. Het concept draagt wel het 
risico met zich mee dat het heel erg statische wordt, ouderwets, nostalgisch, saai, onveranderlijk, etc. Een paar 
jaar geleden had Linde een afstudeerder die heeft gekeken naar de toepassing van het concept in Engeland. En 
daar is het heel succesvol, zelfs in het overschrijden van de moeilijke grens van Engeland en Schotland. Het zorgt 
er eigenlijk voor dat de identiteitsgrens makkelijker over te stappen is tussen Engeland en Schotland. En je ziet heel 
vaak dat erfgoed wordt gebruikt om identiteiten en verschillen tussen mensen te onderstrepen. Echter, daar zie je 
ook dat zo’n ecomuseum-concept, als het dus goed georganiseerd wordt en men zich erdoor aangesproken voelt, 
ingezet wordt om bepaalde conflicten te overbruggen.  
 
Er zit zeker potentie in en het is een heel mooi idee dat een lokale gemeenschap het eigenaarschap op zich neemt 
over zijn eigen erfgoed want we leven op zo’n mooi plek die de titel museum wel waardig is. Het concept 
ecomuseum is een vrij nieuw begrip en er zit zeker een marketingpotentie in, vooral vanwege cultuur en ecologie 
die samen komen. Het is een soort containerbegrip. Maar wel met een kanttekening dat het concept ‘ecomuseum’ 
ook een risico met zich meedraagt, omdat je het dan gaat bestempelen en dat het daardoor afwijkt van de 
dynamiek die in zo’n gebied aanwezig is. En eigenlijk iets statisch wil maken, conserveren wat er nu is, terwijl juist 
de dynamiek een voorwaarde is voor het bestaan van zo’n plek.  
 
Er zijn problemen tussen het dorp en het bezoekerscentrum. De problemen tussen het dorp en het 
bezoekerscentrum zet kwaad bloed. In dat geval kan zo’n ecomuseum concept, of je het nou ecomuseum moet 
noemen of niet, bijdragen aan het oplossen van het probleem tussen bezoekerscentrum en dorp. Het concept roept 
allerlei associaties op met Orvelte of het Archeon. Waar mensen niet permanent wonen maar waar mensen wel 
overdag leven, het wordt eigenlijk een soort dierentuin. Bij Orvelte wonen wel mensen maar worden 
toegangskaartjes gekocht. Het ecomuseum suggereert dat er ergens een afsluiting moet zijn, een toegang voordat 
je het dorp in mag. De consequentie daarvan is  dat de woonomgeving van mensen ook een museale functie krijgt. 
Een voorbeeld is de Zaanse Schans die bedoeld is als woonwijk. Het zijn huisjes die verplaatst zijn en ondertussen 
is dit  een attractie geworden. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was. De bewoners moeten wel echt 
achter zo’n concept staan. Wanneer je kijkt naar de toerist dan is dit concept voor hen ook zeker een interessant 
idee omdat je mensen zo veel meer betrokken laat voelen met hun eigen landschap en identiteit.  
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Interview 7 afstudeeropdracht Hegebeintum: Meindert Schroor, Sociaalgeografisch en historisch onderzoeker 
en mede eigenaar van Varenius Bureau voor geografie en ruimtelijke planning.  
14/05/2020 
Manier van interviewen: Telefonisch.  

Tijdsduur: 00:40 

 

Meindert Schroor is een sociaal-geograaf, historisch geograaf en sociaal-historicus. Hij studeerde sociale geografie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Linde Egberts was hij redacteur van het boek Outstanding 
Waddenland over het huidige onderzoek naar erfgoed, landschap geschiedenis van het Waddengebied.  
 

Samenvatting interview 
Meindert Schoor zegt dat ecologie een nieuw begrip is dat pas sinds 1970 is ingeburgerd in het Frans en elders, 

maar daar aanvankelijk betrekking had op de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Dat blijkt ook uit de 

bijgaande interviewtekst, die hij al had gestuurd. Al snel ging het daar echter ook om ‘sauver la nature’ en ook in 

ons land denkt men bij ecologie in eerste instantie aan de natuur (planten, dieren in hun omgeving) en het behoud 

of de ontwikkeling daarvan.  

Het concept ‘ecomuseum’ vindt hij zeker een interessant concept, vooral ook de combinatie van het landschap en 

de mens. Echter, het moet volgens hem wel op grotere schaal worden toegepast. Dus meer dorpen bij het 

ecomuseum betrekken, aangezien Hegebeintum niet de enige plek is met een interessant verhaal. Zo heeft Holwerd 

met het project Holwerd aan zee ook een interessant verhaal en Paessens-Moddergat ook. Daarnaast zal het 

gebied nooit aantrekkelijk worden voor de jongere generatie die van snelheid, festivals, etc. houdt. Daar is het niet 

spannend genoeg voor. Het is volgens hem echt een gebied voor de rustzoekende mensen die op eigen houtje het 

gebied kunnen en willen verkennen en er ook echt iets mee hebben. Voor hem is het ecomuseum zeker een 

mogelijkheid indien het wel vrij toegankelijk blijft voor iedereen, zodat het voor de gemeenschap niet voelt als een 

openluchtmuseum. 
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Interview 8 afstudeeropdracht Hegebeintum: Dirk Strijker, Em. Hoogleraar Plattelandsontwikkeling (Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
19/05/2020 
Manier van interviewen: e-mail  

 
Dirk Strijker is emeritus hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde 
economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde zijn doctoraal in 1979. Hij promoveerde in 2000 aan de 
Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over regionale verschillen in de Europese landbouw. Per juli 2019 
is hij met emeritaat. Daarnaast is hij in 2019 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
Interview vragen 
Vraag vooraf;  

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn onderzoek? 
Indien u dit niet wilt, dan zal ik uw gegevens anoniem laten. Indien u slechts uw organisatie bekend wil 
hebben bestaat deze mogelijkheid ook.  

Ja 
     
Het gebied (Noardeast-Fryslân en Hegebeintum) 

2. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied Noardeast-Fryslân en waarom? 
Dokkum, Esonstad, Holwerd 

 
3. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg?  

Beetje 

 
4. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’?  

Het is geen aanpak die tot grote aantallen toeristen leidt, maar is wel iets dat past bij 
Noordoost-Friesland. 

 
5. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter   

toeristisch ontsloten te maken?  
zie boven 
 

6. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten wordt  
voor de toerist?  

Ja, maar dan als onderdeel van een grotere gebi3dsmarketing strategie. misschien dat er nog 
meer dorpen in het gebied zijn die ook ecomusee kunnen worden. 

 
7. Wat vindt u belangrijk om aan de toerist mee te geven over dit gebied?  

Niets mee geven, afgaan op wat toeristen willen.  
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Interview 9 afstudeeropdracht Hegebeintum: Erik Meijles, Universitair docent, Faculteit Ruimtelijke 
wetenschappen.  
25/05/2020 
Manier van interviewen: Google Meet  

Tijdsduur: 00.25 

 

Erik Meijles is een universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen met als vakgebied Fysische Geografie. 

Hij houdt zich bezig met sociale geografie, stedelijk en regionale planning, systeemecologie, natuur, landschap en 

erfgoed. Daarnaast heeft hij meerdere publicaties geschreven over het Waddengebied.  

 

Samenvatting interview 
Erik Meijles is een geograaf en vandaar ook dat wanneer hij denkt aan het gebied hij vooral aan de vele 

grondsoorten denkt, de klei is voor hem de grootste trekpleister is van het gebied. Niet zozeer een stad of specifieke 

plek in het gebied. Erik kent het gebied goed en heeft echt de kennis over het landschap en vergelijkbare gebieden 

zoals het Hogeland in Groningen. Daarnaast zijn volgens hem de hoogteverschillen een heel interessant fenomeen 

binnenhet gebied. Zo is er een keer een student geweest die zei: “Wat nou als we de fietspaden allemaal op 0 NAP 

zouden leggen, dan zie je dat Nederland echt hoogteverschil heeft”. Dit is tevens interessant in dit gebied, je hebt 

de terpen, de dijken, de weilanden, de kwelders, etc. allemaal op een ander niveau. 

 

Er bestaat bij veel mensen een misverstand over hoe dit gebied is ontstaan, dit zou dan misschien ook kunnen 

worden verduidelijkt. Vroeger bestond het gebied uit kwelders en deze zijn stukje bij beetje ingedijkt. Het is dan 

ook niet per se een natuurlandschap en ook niet per se een cultuurlandschap, het is de samenwerking van de 

natuur en de mens.  

 

Wanneer we kijken naar ecomuseum is het ten eerste de term, waar we het over hebben, ecomuseum verwijst 

nogal sterk naar eco, terwijl dat niet het belangrijkste is. Daarnaast komt het woord identiteit naar boven. Het 

gebied kent volgens Erik geen identiteit, maar identiteiten. Volgens hem als geograaf is er geen identiteit maar zijn 

er altijd meer. Terwijl er in veel literatuur over  erfgoed wordt gesproken over één identiteit. Hij vindt het concept 

wel wat, maar dan zou er wel gekeken moeten worden of de verbinding beter kan worden gelegd met de 

Waddenzee. Door bijvoorbeeld te zorgen dat men beschikt over het Freedom to Roam/Everyman’s Right, waardoor 

men gewoon weilanden in zou mogen lopen om de waddendijk op te kunnen. Je ziet hiervan veel voorbeelden in 

Engeland. In Engeland mag je in principe weilanden betreden, vaak staat er een bordje met wat niet mag doen. 

Maar daardoor is men wel veel vrijer. In het Waddengebied lopen veel oude kerkenpaden, het zou bijvoorbeeld 

leuk zijn als die op zo ‘ n manier weer beleefbaar kunnen worden. Tevens is het gebied niet echt goed toegankelijk, 

het Freedom to Roam/Everyman’s Right zou ervoor kunnen zorgen dat het al beter toegankelijk wordt. Ook kwam 

Erik met het idee om te kijken naar het concept van de Geoparken, dit komt qua participatie etc. erg overeen met 

het concept ‘ecomuseum’, waar de gemeenschap volledig achter het idee moet staan, wil het uitgevoerd kunnen 

worden. 
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Interview 10 afstudeeropdracht Hegebeintum: Gert-Jan Burgers, Professor in Mediteranian Archeology at the 
Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van Amsterdam. 
26/05/2020 
Manier van interviewen: Skype 
Tijdsduur: 00.25 

 
Gert-Jan Burgers is professor in Mediteranian Archeology at the Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Hij heeft geholpen bij het oprichten van twee ecomusea in Italië, waar hij de rol had van 
wetenschappelijk directeur. 
 
Samenvatting interview 
Gert-Jan Burgers is al vele jaren bekend met het concept ‘ecomuseum’. Hij werkt hier namelijk mee in Italië. Hier 
worden de verhalen opgehaald en vervolgens beslist de gemeenschap wat er met de verhalen gaat gebeuren. Gert-
Jan spreekt over identiteit en niet zozeer over verschillende identiteiten. Het belangrijkste is dat dit soort concepten 
van onderaf komen, aangezien het concept eigenlijk geheel om de gemeenschap draait. De bewoners moeten 
volledig achter het concept staan wil het werken. Je moet zelf geen invulling geven maar de gemeenschap de 
invulling laten geven. Daarom vindt hij dat de hoofdvraag anders zou moeten worden geformuleerd; in hoeverre 
is het concept ecomuseum toepasbaar op Hegebeintum? Omdat je anders zelf al invulling aan het geven bent, 
terwijl het dorp van de gemeenschap is. Het kan natuurlijk zijn dat die invulling wordt om het gebied beter 
toeristisch ontsloten te maken, maar aangezien er niet met de bewoners is gepraat, is dit nog niet te zeggen. 
Wanneer er wel met de bewoners wordt gepraat moet er sowieso op het woord ‘ecomuseum’ worden gelet, want 
deze term legt niet duidelijk uit aan de gewone burger wat het concept is.  
 
Volgens Gert-Jan is geen enkel ecomuseum hetzelfde, zoals ook uit de literatuur te halen valt. In Europa kunnen 
we verschillende ecomusea terugvinden, in met name Italië en Frankrijk. In Nederland zijn ze niet echt vindbaar, 
dit komt volgens hem doordat wij een democratie hebben en al dicht bij ons eigen verhaal staan. In deze landen is 
dat vaak wat minder en op deze manier krijgt men weer een connectie met het eigen verhaal en de gemeenschap.   
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Interview 11 afstudeeropdracht Hegebeintum: Hans Renes, Hoogleraar Erfgoedstudies Vrije Universiteit 
Amsterdam at the Faculty of Humanities of the Vrije Universiteit van Amsterdam. 
29/05/2020 
Manier van interviewen: e-mail  

 

Hans Renes studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, waar hij zich vervolgens 

specialiseerde in historische geografie. Hij is sinds 2010 hoogleraar Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam.  

 

Interview vragen 
Vraag vooraf;  

1. Zou ik uw naam, functie en organisatie waar u voor werkt mogen noemen in mijn 
onderzoek? 

Hans Renes, hoogleraar Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam 
     
Het gebied (Noardeast-Fryslân en Hegebeintum) 

2. Wat is volgens u de bekendste trekpleister in het gebied Noardeast-Fryslân en waarom? 
Ik moet bekennen dat ik het gebied daarvoor niet goed genoeg ken. 

 
3. Kende u het concept ‘ecomuseum’ voor de korte uitleg?  

Ja, ik heb er in het buitenland wel enkele bezocht.  
 

4. Wat vindt u van het concept ‘ecomuseum’? 
Ik vind het een mooi concept. Je moet het vergelijken met het traditionele openluchtmuseum, 
waarin gebouwen worden geconserveerd buiten hun oorspronkelijke context. In vergelijking 
daarmee is een ecomuseum levendiger en veel meer in de lokale samenleving en in het lokale 
landschap ingebed. Er is nog wel verschil tussen een meer museale variant en een meer 
‘levende’; in de laatste wonen en werken mensen. In de museale aanpak is het een soort 
openluchtmuseum op de historische plek en in de oude landschappelijke context, maar gaat 
om vijf uur het hek dicht. 

 
5. In hoeverre ziet u het concept ‘ecomuseum’ als kansrijk concept om Hegebeintum beter  toeristisch 
ontsloten te maken? 

Dat ligt er vooral aan wat je wilt laten zien. Wil je het functioneren van het landschap in het 
verleden laten zien? En zo ja, in welke periode? Jaren vijftig? Negentiende eeuw? Vroege 
middeleeuwen?  

 
6. Denkt u dat het concept ‘ecomuseum’ ervoor kan zorgen dat het gebied beter ontsloten wordt voor 
de toerist?  

Dat ligt aan de context waarin je het presenteert. Een geïsoleerd museum met een 
bezoekerscentrum en een paar bordjes lijkt me niet voldoende. Je vraag zou kunnen zijn hoe je 
landschap, gebouwd erfgoed en archeologie in dit gebied vertelt, waarbij je ook zou moeten 
kijken hoe de vraagzijde in elkaar zit (wie zou hier naartoe gaan, waarom en met welke 
verwachtingen?). In Friesland is al in de jaren zeventig een project Aldfaers Erf opgezet, ten 
zuiden van Bolsward. Dat bestond uit een route, waarvan een aantal activiteiten (kleine 
musea, ambachtelijke bedrijven) profiteerde. Bij iedere terp kwam een klein parkeerterrein. Ik 
weet niet wat het heeft opgeleverd. Mijn indruk is dat zoiets met veel enthousiasme en 
subsidie wordt opgezet, maar dat de werkelijke vraag – hoe je het in stand houdt en levendig 
houdt – weinig aandacht krijgt.  

 
7.  Wat vindt u belangrijk om aan de toerist mee te geven over dit gebied?  

Heb ik geen helder beeld van, maar het lijkt me wel dat je een boodschap en een verhaal moet 
hebben. Dat kan (ietwat nostalgisch) het oude boerenleven zijn, maar ook een lange-
termijnvisie op een landschap en een bevolking die zich in de afgelopen 25 eeuwen 
voortdurend hebben aangepast aan veranderende omstandigheden. Wat mij ook interessant 



62 
 

lijkt is de relatie met water en watervervoer, wat meteen een relatie kan leggen met de 
Waddenzee (een werelderfgoed dat door een ecologische lobby veel te nauw is begrensd en 
dat ook de eilanden en de kustzone zou moeten omvatten).  



63 
 

Bijlage 4: Het ‘necklace’ model en de 21 principes van Corsane 
 
Het ‘necklace’ model 
Volgens Davis, Emeritus Professor op het gebied van Erfgoed Theorie aan de Newcastle University, werken veel 
modellen niet op het gebied van ecomusea. Hij beweert dat een ecomuseum geïdentificeerd moet worden als 
een mechanisme of proces en daarom heeft hij het ‘necklace’ model geïntroduceerd, afb. 1.126 Het ‘necklace’ 
model is een model dat het ecomuseum voor moet stellen. In dit model is het ecomuseum de draad, het 
mechanisme dat alle elementen (de verschillende erfgoedlocaties) bij elkaar houdt, die individuele plaatsen 
speciaal maken. Ook kunnen we in het model zien wat de verschillende speciale karakters zijn, zoals het 
landschap, de natuur, tradities, herinneringen en architectuur.127 Ondanks dat ecomusea heel erg kunnen 
verschillen, kan er gekeken worden naar een aantal onderdelen; 

➢ Het omvatten van een territorium/gebied dat niet noodzakelijk wordt onderscheiden door 
conventionele grenzen; 

➢ De aanneming van een gefragmenteerd site-beleid dat is gekoppeld aan behoud en interpretatie in situ; 
➢ Conventionele opvattingen over het eigendom van de site worden verlaten; instandhouding en 

interpretatie van locaties wordt uitgevoerd via samenwerking en de ontwikkeling van partnerschappen 
➢ De empowerment van lokale gemeenschappen; de betrokkenheid van de lokale bevolking bij 

ecomuseum activiteiten en bij het creëren van de culturele identiteit.  
➢ Het potentieel voor interdisciplinaire en voor holistische interpretatie wordt gewoonlijk aangegrepen.128 

 

 

Afb. 1: Het ‘necklace’ model van P. Davis van het ecomuseum. 

 
 
 
 
 

 
126 Graham, B., P. Howard, The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. (Aldershot: Ashgate, 2008), 404. 
127 Ibidem. 
128 G. Corsane, P. Davis, S. Hawke and M. Stefano, Ecomuseology: a holistic and integrated model for safeguarding ‘spirit of place’ in the 
North East of England. (Tyne, 2008), 3. 
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21 principes van het ecomuseum  
Gerard Corsane kwam met het idee van een model met 21 principes (tab. 1) waaraan een ecomuseum zou kunnen 
voldoen. Binnen de filosofie en praktijken van ecomuseologie kan men een aantal indicatoren identificeren die 
de neiging hebben om individuele ecomusea te karakteriseren. Deze kunnen worden gezien als de belangrijkste 
principes van het ecomuseum-ideaal. In tabel 1 hieronder richten de nummers 

➢ 1 - 6 zich op het democratische en participatieve karakter van de ecomusea, 
➢ 7 - 12 gaan over wat een ecomuseum omvat, 
➢ 13 - 21 gaan over wat een ecomuseum kan doen en de benaderingen en methoden die vaak worden 

gebruikt in ecomuseologie.129  
 

 
Tab. 1: 21 principes van het Ecomuseum. 
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