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‘Musea worden gedragen door 
de gemeenschap 

waarin zij functioneren. 
Daarvoor is een wisselwerking nodig. 

 
Op dit moment tellen vooral de cijfers. 

Maar bestaansrecht kan niet alleen aan omzet 
en bezoekcijfers worden ontleend. 
Er zijn andere, essentiële waarden, 

zoals de bijdrage aan onderwijs en welzijn, 
aan kennisontwikkeling en -distributie, 

aan innovatie en creativiteit, 
aan dorpspromotie of economie. (…) 

 
De overheid zou die brede maatschappelijke 

betekenis van het museum centraal 
moeten stellen en niet alleen moeten oordelen 

met een financieel-economische meetlat.’ 
 

Musea moeten naar hun omgeving luisteren, 
en de omgeving moet aangeven 
wat ze van musea verwacht. (…) 

 
Uit: Musea voor mensen, C. Bunnik e.a. 
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Gegevens instelling 
 
Naam:    IJstijdenmuseum 
 
Adres:    Schoolstraat 29 c          
 
Postcode/plaats:   9285 NE Buitenpost 
 
 
 
Vorm instelling:   Stichting 
 
Aard instelling:   Cultureel 
 
Voorzitter:    Henk van den Broek 
 
Penningmeester:   Wieger Vellinga 
 
 
Algemene bestuursleden: Jaring Roosma / technisch adviseur 
     Harry Luiken / adviseur / notulist 
 
 
Opgericht:    7 januari 2004 
 
Opening voor publiek:  1 juli 2006 
 
Telefoonnummers:  0511 544040 
     0512 545797 
 
E-mailadres:   info@ijstijdenmuseum.nl 
 
Website:    www.ijstijdenmuseum.nl 
     www.ijstijdennieuwscafe.nl 
 

Bankrekening:   NL14RABO036.30.37.241 

BSN/RSIN/fiscaal   816177673 
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Inleiding 
 
Met dit jaarverslag willen wij u inzicht geven in de activiteiten die in en 
om de Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost hebben plaatsgevonden. 
Buiten het museum is men begonnen met de bouw van een 
bezoekerscentrum en een extern tuincafé. 
Begin april werd de eerste steen gelegd van de nieuwbouw op het 
terrein van de botanische tuin de Kruidhof en het IJstijdenmuseum. De 
nieuwbouw van de entree, het bezoekerscentrum en het Tuincafé is in 
een afrondende fase. 
Het bezoekerscentrum zal verder vormgegeven worden. Het wordt een 
geïntegreerd totaalconcept worden, waarin diverse onderdelen worden 
samengebracht. Winkelruimte, tijdelijke exposities, informatiebalie, 
verkoop kaartjes. Wij zijn partners in deze plannen, evenals de Kruidhof, 
Noardlike Fryske Wâlden en Oud Achtkarspelen. 
 
Het IJstijdenmuseum heeft de ambitie, gesteund door z'n diverse 
netwerkpartners rond het toekomstige Linnaeusplein, een onderdeel 
van de "Poarte nei de Noardlike Fryske Wâlden" te worden. 
Hierdoor zal de locatie positief verbeteren. Dankzij de upgrading van de 
omgeving, dit naar aanleiding van het project rond het stationsgebied 
van Buitenpost, de nieuwe entree en bezoekerscentrum, wordt de 
uitstraling van het museum nog groter. 
 
Het Stichting bestuur is verantwoordelijk voor het Museum. Het unieke 
zit ook in het feit dat alles wat met planning, registratie, collectiebeheer, 
technisch onderhoud en besturen te maken heeft, wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers. Niemand staat geregistreerd als betaalde kracht. 
 
De gemeente Achtkarspelen wil de exploitatie van de Botanische Tuin 
de Kruidhof zo snel mogelijk verzelfstandigen. In 2019 heeft het 
IJstijdenmuseum de nieuwe stichting als gesprekspartner voor de 
museale-, de financiële aspecten en de bedrijfsvoering daarvan. 
 
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 
Henk van den Broek 
Voorzitter 
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Start nieuw seizoen 
 
In de wintermaanden is er volop gelegenheid om orde op zaken te 
stellen en het museum gereed te maken voor het nieuwe seizoen. 
Het museum weet zich gesteund door een groot aantal vrijwilligers die 
het museum bijstaan. Daartoe kwamen elke dinsdagmorgen een groep 
vrijwilligers en bestuursleden naar het museum om allerlei klussen te 
doen. Vitrines schoonmaken, vitrines opnieuw inrichten, de collectie van 
Gerrit Jonker inventariseren en determineren. 
Tevens werd het Neanderthaler meisje "onder handen genomen". Ze 
krijgt nieuwe kleding, sieraden, meer passend in de Steentijd. 
Een aantal zwerfstenen zijn her geschikt volgens een ander thema. 
Herstelwerkzaamheden en onderhoud, secretariaatswerk en archiveren. 
Inmiddels is er een groter depot aan de westkant van het 
IJstijdenmuseum gebouwd. Met nieuwe stellingen, zodat de niet 
tentoongestelde materialen overzichtelijk opgeborgen kunnen worden. 
Er is een nieuwe CV-installatie geplaatst in de zwerfstenenhal van het 
museum en er is een nieuwe glasverbinding gemaakt voor 
internet/communicatie en alarminstallatie. 
Er is veel werk verzet, om het bestaande kwaliteitsniveau te handhaven. 
 
Activiteiten 
 
Reanimatiecursus AED 
In ons museum hangt een AED (Automatische Externe Defibrillator). 
Met de vrijwilligers hebben we alle reanimatie stappen geoefend op 
oefenpoppen en maakten we gebruik van een oefen-AED. De 
reanimatiecursus gebeurde onder de deskundige leiding en instructeur 
Jan v.d. Bij. 
 
Rondleidingen 
Er zijn afgelopen periode diverse rondleidingen gegeven aan 
volwassenen. Ook de scholen vragen om thematische rondleidingen (bv. 
archeologie en erfgoed) te verzorgen, welke passen in het curriculum 
van de scholen. 
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Bezoek NAD te Nuis 
Half maart hebben we met een aantal vrijwilligers naar het Noordelijk 
Archeologisch Depot (NAD) gebracht. We kregen een uitleg over het 
depot en een rondleiding door het depot. Het was een leerzame morgen. 
 
Extra expositieruimte 
It Koartling heeft wederom een vitrine ter beschikking gesteld. In deze 
vitrine hebben we zwerfstenen, mineralen, fossielen en prehistorisch 
weefwerk tentoongesteld. 
 
Lezing 
Op uitnodiging van het IJstijdenmuseum kwam quartair geoloog Peter 
Vos uit Amsterdam naar het Tuincafé in Buitenpost om voor de 
belangstellende leek een lezing te houden over de vorming van het 
(Noord)Nederlandse kustgebied sinds de laatste ijstijd. Totaal zijn er 55 
mensen geweest. Een mooi resultaat. 
 
Bruikleen 
De collectie van Familie Van der Brug is nu voor onbepaalde tijd in 
bruikleen voor het IJstijdenmuseum. Daartoe is een overeenkomst 
getekend met als vertegenwoordiger van de familie Roel van der Brug. 
Klaas de Haan heeft een vitrine ingericht met plantenfossielen uit het 
Carboon en John Hoekstra heeft de vitrine van Tjerk Vermaning onder 
handen genomen en opnieuw ingericht. De collectie is uitgebreid met 
bruiklenen van NAD Nuis. Het is een nog vollediger expositie geworden. 
 
Nieuwe vitrines ingericht 
De Oude Aarde uit Giethoorn heeft zijn expositie over mineralen 
opgehaald en daardoor kwamen er drie vitrines vrij. Eén vitrine is 
inmiddels ingericht met een expositie over mineralen van Doeke de Wit, 
een vitrine is ingericht met een expositie van vezel tot draad door 
Guusje van den Broek en een vitrine is ingericht met het thema vuur 
door Henk van den Broek. 
Ook de zwerfstenen zijn door Peter Hofstee onder handen genomen. De 
twee kasten met zwerfstenen van Heidstra en Veenstra zijn 
overzichtelijker gemaakt. 
Er is gebruik gemaakt van kaartjes om de moedergebieden in 
Scandinavië aan te geven. Tenslotte zijn er nog twee kleine 
presentaties gemaakt met steentjes van Meester Bos en een kleine 
presentatie van zandstenen met toelichtingen.  
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Speciale dagen en ochtenden 
 
Bodemvondsten-dag 2017 
Zaterdag 25 februari hebben Luit Kloosterman, Wieger Vellinga en Henk 
van den Broek met behulp van vrijwilligers een bodemvondsten-dag 
georganiseerd. Een unieke dag waar men ervaringen kan uitwisselen en 
vondsten laten beoordelen door deskundigen. Hoe oud het is, wat het is 
en welke waarde het heeft. 
Er waren een groot aantal stands van detector amateurs en 
verzamelaars, die hun bijzondere of interessante vondsten lieten zien 
en vertellen over hun hobby. Er kwamen 158 volwassen bezoekers en 
20 kinderen. Ook nu waren er mooie vondsten aanwezig. Er was een 
gezellige nazit met de vrijwilligers en een aantal deelnemers. 
 
Determinatie ochtenden 
Het determinatie-team, inmiddels uitgebreid met John Hoekstra, een 
amateurarcheoloog, hebben weer een aantal determinatieochtenden 
gehad. Het aantal bezoekers was zeer wisselend. Toch brengen de 
mensen leuke vondsten in en er valt altijd wel iets over te vertellen 
 
IJstijdenmuseum-dag 
Voor de tweede keer hebben we de IJstijdenmuseum-dag gehouden 
eind augustus. Iedereen die meer wilden weten over prehistorie, 
archeologie, geologie en zwerfstenen kon zijn hart ophalen. 
Vele verenigingen, musea en archeologische en geologische instellingen 
gaven antwoorden op allerlei vragen van het publiek. 
Er werden demonstraties gegeven van ambachten uit de prehistorie, 
zoals het maken van vuurstenen werktuigen, weven op een weefgetouw 
uit de steentijd. Het prepareren van fossielen werd gedemonstreerd. 
Er waren workshops waar men op verschillende manieren vuur kon 
maken. Ook kon men boogschieten op de manier van de Jager-
verzamelaar.        
   
Presentatie op markten 
Begin augustus hebben de vrijwilligers met een kraam gestaan op de 
Natuurmarkt in Buitenpost en op de Oertijdmarkt in Borger bij het 
Hunebedcentrum. Aan het eind van het seizoen op de Oogstmarkt in 
Buitenpost. Begin september presenteerden we ons op de Lapidair-
markt te Giethoorn. 
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Public Relations 
 
De nieuwe website met relevante informatie voldoet aan de 
verwachtingen. Gekoppeld aan deze website is het IJstijdennieuws Café. 
Daarnaast is een nieuwe folder gemaakt met uitgebreide informatie 
over het IJstijdenmuseum. 
Samen met De Kruidhof hebben we ondanks de verbouwingsperikelen 
een goed seizoen gehad. De eindteller wees aan dat we samen een 
kleine achttienduizend bezoekers in het museum en in De Kruidhof 
hebben ontvangen. De pr-activiteiten beide musea zullen daar zeker toe 
hebben bijgedragen. 
 
Externe contacten 
 
Gemeente Achtkarspelen 
 
Provincie Fryslân 
 
It Koartling 
 
De Kruidhof 
 
Oud Achtkarspelen 
 
Museumfederatie Fryslân 
 
Markant Fryslân 
 
Hunebedcentrum Borger 
 
Drents Museum 
 
Rijksmuseum van Oudheden 
 
Staatsbosbeheer 
 
Noardlike Fryske Wâlden 
 
Studio Toonbeeld 
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Interne organisatie 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur is de afgelopen periode regelmatig bij elkaar geweest. Het 
bestuur bestaat thans uit de volgende personen: 
 
 
Henk van den Broek, voorzitter 
 
Wieger Vellinga, penningmeester 
 
Jaring Roosma, algemeen bestuurslid 
 
Harry Luiken, algemeen bestuurslid 
 
Bestuursvergaderingen 
Aan de hand van een agenda worden diverse onderwerpen besproken 
en genotuleerd. Deze worden bewaard in het archief. 
Het overleg dat met de verschillende bestuurders van de gemeente 
Achtkarspelen is gevoerd, heeft onlangs geleid tot perspectief voor de 
toekomst. Daar de Kruidhof nog geen zelfstandige stichting is en dat 
pas gerealiseerd gaat worden in het jaar 2019 en overleg over het 
toekomstperspectief nog niet kan plaats vinden heeft het college 
gemeend een eenmalige bijdrage te verlenen. De subsidie wordt ingezet 
voor: aanpassing/vernieuwing van de museale collectie; de inrichting 
van de museale ruimte, verbetering routing; verbetering van de 
bedrijfsvoering; promotie van het museum. 
 
Bijpraatavond 
Door het bestuur werd voor de vrijwilligers een bijpraatavond gehouden 
over ons museum. Er kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Goed 
nieuws in verband met het overleg met de gemeente, stand van zaken 
nieuwbouw bezoekerscentrum, toekomstperspectief van ons museum, 
etc. In de pauze kon men aangeven op een lijst welke activiteiten men 
in de toekomst voor het museum wilde doen. 
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Bestuur initiatieven 
Wij zijn als IJstijdenmuseum door de gemeente betrokken bij een 
overleg over de ontwikkeling van het Stationsgebied in Buitenpost. Bij 
dit overleg zijn ook andere partijen betrokken, De Kruidhof, de 
Noardlike Fryske Wâlden, Oud Achtkarspelen en de gemeente 
Achtkarpelen. 
Dit valt onder het project: De Poarte nei de Fryske Wâlden. 
 
Het doel is meer samenwerken met aan ons museum te linken 
instellingen. Een intensieve samenwerking met omliggende partners 
heeft kennisuitwisseling tot doel op het gebied van organisatie en 
exploitatie en leidt daarmee tot wederzijdse versterking en verdere 
professionalisering. 
 
Inmiddels is er een startnotitie opgesteld over de verzelfstandiging van 
De Kruidhof, er moeten garanties komen dat de culturele en 
wetenschappelijke collectie van De Kruidhof blijven bestaan. Per 01-01-
2019 is De Kruidhof een verzelfstandigde organisatie met een 
transparante en toekomstbestendige exploitatiebegroting. 
De partners, Stichting IJstijdenmuseum, de vereniging Noardlike Fryske 
Walden, de Stichting Oud Achtkarspelen en de gemeente Achtkarspelen 
verkrijgen binnen de structuur van de nieuwe organisatie een plek. 
Er wordt over deze plannen met de gemeente Achtkarspelen overleg 
gevoerd over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. 
 
Financiën 
Het IJstijdenmuseum ontvangt inkomsten uit de entreegelden, verkoop 
van artikelen uit de museumwinkel, verkoop materiaal op 
beurzen/tentoonstellingen en donateursbijdragen. 
 
De jaarrekening en het financieel verslag wordt in samenwerking met 
Van der Bijl Administratie- & Advieskantoor en de penningmeester 
opgesteld. 
Het toekomstige overleg met de gemeente Achtkarspelen en het 
bestuur van de Stichting IJstijdenmuseum zullen bepalen welke 
financiële koersen er gevaren zullen worden in de toekomst. 
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Plan van aanpak 
 
Interne projecten: 
De verkregen subsidie van de gemeente Achtkarspelen wordt ingezet 
voor: 
aanpassing/vernieuwing van de museale collectie; 
de inrichting van de museale ruimte, verbetering routing; 
verbetering van de bedrijfsvoering; 
promotie van het museum. 
 
 
Naar aanleiding van de verbouwing van het IJstijdenmuseum willen 
we proberen het concept aan te passen naar een opstelling, niet 
alleen voor de echte liefhebber en wetenschapper, maar ook voor 
een groter publiek toegankelijker is. Een beleving te ondergaan van 
een gletsjergevoel, met achtergelaten zwerfstenen. 
De Homo Erectus die naar ons gebied kwam en welke ontwikkelingen ze 
doormaakten. 
Aandacht voor de taken van de vrouwen, niet alleen het verzamelen en 
oogsten, maar ook onder andere het onderhoud van het vuur, de 
maaltijdbereiding en het maken van kleding. 
 
Project tijdlijn: 
Tijdlijn ontwikkelen tegen de gevel van het IJstijdenmuseum. Behalve 
de prehistorische tijdlijn, proberen we hierbij ook een tijdlijn 
“Landschap” (ontwikkeling landschap Noordoost Fryslân) in de tuin van 
De Kruidhof te realiseren en de geschiedenis van Buitenpost uit te 
beelden. 
 
Educatie: 
Ontwikkelen educatief materiaal; museum gids; videopresentaties; 
brochure in meerdere talen. 


