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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:   Harry Luiken 
 
 
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 

KVK      01102355  
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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. 
 
In maart is het gemeenschappelijke bezoekerscentrum in gebruik 
genomen en was tevens de start van het nieuwe seizoen. 
Het bezoekerscentrum zal verder vormgegeven worden. Het wordt een 
geïntegreerd totaalconcept, 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 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 de zomer van 2019 
heeft het IJstijdenmuseum de nieuwe stichting als gesprekspartner voor 
de museale-, de financiële aspecten en de bedrijfsvoering daarvan. 
 
Het jaarverslag geeft een beeld van de zaken, waarmee je te maken 
krijgt bij het beheren van een museum. Er moeten veel dingen geregeld 
worden, wil je een museum draaiende houden en bij de tijd. 
Dat kan natuurlijk alleen door het feit dat het IJstijdenmuseum een 
aantal vrijwilligers heeft, die zich voortdurend en op vele terreinen 
willen inzetten in het belang van het IJstijdenmuseum. 
 
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". Het 
Neanderthaler-meisje Oerah heeft een realistischer outfit gekregen en 
heeft een plaatsje gekregen in het bezoekerscentrum. 
Er zijn vitrines ingericht met mineralen. De indeling van de zwerfstenen 
is aangepast en van informatie voorzien. Ook is er informatie over 
zagen en polijsten van de zwerfstenen toegevoegd. 
De vitrines met de expositie over "vuur" en "van draad en vezel" 
hebben veel belangstelling gehad. Dat blijkt uit de opmerkingen in het 
gastenboek. 
 
We hebben de winterperiode aan het begin van het jaar en aan het eind 
van het jaar benut om de routing van het IJstijdenmuseum te 
veranderen. Het doel is de aandacht van de bezoeker langer vast te 
houden. De Neanderthal-vitrine is naar de overkant geplaatst, evenals 
de vitrine van de Federmesser-cultuur. Er is veel werk verzet door onze 
technische vrijwilligers. 
 
Een aantal zwerfstenen zijn nu geschikt volgens een ander thema. 
Herstelwerkzaamheden en onderhoud zijn op diverse plaatsen 
uitgevoerd. Verder actief met secretariaatswerk en archiveren. Invoeren 
en bijhouden van onze collectie. 
 
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 glasverbinding gemaakt voor internet/communicatie 
en alarminstallatie. 
Er is veel werk verzet om het bestaande kwaliteitsniveau te verhogen. 
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Activiteiten 
 
Start culturele jaar 
Op 26 januari 2018 startte het culturele jaar Leeuwarden Fryslân 2018. 
Op die avond waren in Friesland alle musea open, ook het 
IJstijdenmuseum. Daar waren gastvrouwen en gastheren aanwezig om 
verhalen te vertellen, waarom het zo belangrijk is dat het 
IJstijdenmuseum voorwerpen bewaart voor de toekomst. 
 
Educatie 
Er zijn diverse rondleidingen geweest, zowel voor schoolkinderen als 
volwassenen. Het is belangrijk om voorlichting te geven over ons 
erfgoed. 
 
Steentijdvideo’s 
Er zijn nieuwe video's gemaakt, zodat de bezoekers uitleg krijgen over 
het maken en gebruik van gereedschappen. Vuursteen bewerken, 
gereedschap schachten, kleding en vuur maken. Het geeft een duidelijk 
beeld hoe mensen in de Steentijd leefden en werkten. 
 
Extra expositieruimte 
It Koartling heeft wederom een vitrine ter beschikking gesteld voor een 
kleine expositie van onze collectie. 
Om het IJstijdenmuseum onder de aandacht te brengen heeft de 
Keunstkrite een vitrine ter beschikking gesteld in de hal van het 
gemeentehuis van Buitenpost voor een kleine expositie van het 
IJstijdenmuseum. 
 
Lezing 
Op 5 april hield Steentijd-archeoloog Marcel Niekus een lezing over: 
Steentijd uit de Noordzee. Er was veel belangstelling voor. 
 
Museumwinkel 
De museumwinkel is uitgebreid met een aantal nieuwe artikelen. 
Boeken, zwerfstenen en mineralen zijn bijzonder in trek. 
 
Markant Friesland 
Er is een folder samengesteld van de 24 musea in Noordoost Friesland. 
Een prachtig gebied om landschappelijk en cultuurhistorisch te 
ontdekken. 
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Speciale dagen en ochtenden 
 
Bodemvondsten-dag 2018 
De Bodemvondsten-dag 2018 was wederom een groot succes. Mede 
door de oprichter van deze dag Luit Kloosterman. Deze is helaas aan 
het eind van het jaar plotseling overleden. Het bestuur is naar de 
herdenkingsbijeenkomst geweest. De organisatie met Luit Kloosterman 
voor de Bodemvondsten-dag 2019 was al in gang gezet. Gelukkig 
neemt z'n neef Sjoerd Kloosterman het stokje van hem over. 
 
Determinatie ochtenden 
Het aantal bezoekers van het Determinatie-café was wisselend. Voor 
het determinatie-team een goede gelegenheid ervaringen te delen met 
elkaar en anderen. Er valt altijd wel iets over een vondst te vertellen. 
 
Pake en Beppe 
In het kader van: Help Pake en Beppe de vakantie door, hebben we 
vanaf 28 februari tot en met 2 maart in de middag verhalen 
voorgelezen welke verband houden met het IJstijdenmuseum. Jong en 
oud waren volop vertegenwoordigd.        
   
Presentatie op markten 
Gedurende het seizoen hebben vrijwilligers bij diverse instellingen 
gestaan met een kraam om het IJstijdenmuseum onder de aandacht te 
brengen. Onder andere in Borger op de Oertijdmarkt, de Natuurmarkt, 
het Lapidari-weekend bij MTN-Giethoorn en op de Oogstdag in 
Buitenpost. De verkoop van artikelen is goed verlopen. 
 
Cursus AED 
Een aantal vrijwilligers hebben op een avond een herhalingscursus 
gevolgd onder het toeziend oog van Jan v.d. Bij met de Automatische 
Externe Defibrillator (AED). Het kan levens redden. 
 
Workshop boogschieten en vuur maken 
We hebben een workshop boogschieten en vuur maken gevolgd bij 
Nadine Vukkink. We bezitten zelf een boog met pijlen, een aantal 
werpsperen. Kunnen we in het nieuwe seizoen de bezoekers meenemen 
op jacht als een Steentijdjager: boogschieten, speerwerpen en vuur 
maken. 
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Public Relations 
 
De website met relevante informatie voldoet aan de verwachtingen.  
Daarnaast is een nieuwe folder gemaakt met uitgebreide informatie 
over het IJstijdenmuseum. 
Samen met De Kruidhof hebben we gedurende het culturele jaar 2018 
een goed seizoen gehad. 
 
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 
 
Harry Luiken, secretaris/penningmeester 
 
Jaring Roosma, algemeen bestuurslid 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur is regelmatig bij elkaar geweest. Aan de 
hand van een agenda worden diverse onderwerpen besproken en 
genotuleerd. Er is regelmatig overleg geweest met de ambtenaren van 
de gemeente Achtkarspelen. Een steeds terugkerend onderwerp was de 
verzelfstandiging van de Kruidhof. 
 
Uitbreiding bestuur 
In het afgelopen jaar hebben twee bestuursleden hun functie 
neergelegd. Veel taken zijn nu verdeeld over de overige bestuursleden. 
Dit is een te grote belasting voor de zittende bestuursleden. Hiervoor 
moet een oplossing gevonden worden. We zijn naarstig op zoek naar 
mensen die het IJstijdenmuseum een warm hart toedragen en het 
bestuur willen versterken. Mocht u iemand weten, gaarne doorgeven 
aan de voorzitter, telefoon 0512-545797. 
 
Bestuur initiatieven 
Van de verzelfstandiging hing de duurzame financiering (afdracht) van 
het IJstijdenmuseum af. Er was een startnotitie opgesteld, waarin het 
pad werd aangegeven voor verzelfstandiging van de Kruidhof. Op 1 
januari 2019 zou de Kruidhof zelfstandig zijn en konden wij overleg 
plegen over de afdracht (duurzame financiering) voor het 
IJstijdenmuseum. 
 
Niets is minder waar. Wel is naar aanleiding van de notitie voor de 
Kruidhof de entreegelden verhoogd. Van 4 euro 50 naar 6 euro 50. Het 
IJstijdenmuseum profiteert hier niet van en blijft op 50 eurocent per 
bezoeker zitten. Wij moeten daarvan een museum runnen. 
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Willen we bezoekers blijven trekken zullen we de inrichting en opzet 
van de collectie, die al ruim twaalf jaar dezelfde is, een boost moeten 
geven en dat kan niet met 50 eurocent per bezoeker. We hebben dan 
ook niet het idee dat de gemeente Achtkarspelen het IJstijdenmuseum 
een warm hart toedraagt, terwijl wij een stukje cultureel erfgoed 
bewaren van de gemeente Achtkarspelen. Willen we als museum blijven 
bestaan, zullen we naar andere inkomstenbronnen moeten zoeken. 
 
BBQ voor vrijwilligers 
Aan het eind van het seizoen is er voor de vrijwilligers een BBQ 
georganiseerd op het terrein van Jaring Roosma. De organisatie was 
zoals gebruikelijk weer in vertrouwde en deskundige handen van Arda 
Roosma. Het smaakte fantastisch. 
 
Financiën 
Het IJstijdenmuseum ontvangt inkomsten uit de entreegelden (0,50 
euro cent/bezoeker), verkoop van artikelen uit de museumwinkel, 
verkoop materiaal op beurzen/tentoonstellingen, sponsoracties 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. 
 
Registratie collectie 
Het registratie programma van het IJstijdenmuseum is aan vernieuwing 
toe. Specialisten zijn aan het onderzoeken welk programma voor het 
IJstijdenmuseum geschikt is. Het is belangrijk onze objecten vast te 
leggen, ook in verband met de bruiklenen en de erkenning als 
geregistreerd museum te waarborgen. 
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Inkijkje in 2019 
 
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. 
 
Eind december van 2018 zijn een drietal vrijwilligers die betrokken zijn 
bij de inrichting van het IJstijdenmuseum en een drietal 
ontwerpers/archeologen bij elkaar geweest om te kijken hoe we het 
IJstijdenmuseum een boost kunnen geven. Ruim twaalf jaar hebben we 
praktisch dezelfde collectie met enkele aanpassingen en uitbreidingen. 
Het is tijd voor iets anders. We willen de IJstijden meer aandacht 
geven, tenslotte zijn we een IJstijdenmuseum. 
 
De eerste lezing vindt plaats op 31 januari 2019 in It Koartling. Gemma 
Venhuizen gaat met ons een IJstijd-reis maken door Nederland. 
De tweede lezing zal plaats vinden op 7 maart, eveneens in It Koartling. 
Marieke van Loosdrecht gaat in op de verspreidingen van de mens over 
Europa na de laatste IJstijd. 
 
We willen educatief materiaal ontwikkelen; museum gids samenstellen; 
brochure in meerdere talen maken. 
 
Op zaterdag 23 februari organiseert het IJstijdenmuseum, Schoolstraat 
29c te Buitenpost in het bezoekerscentrum op het terrein van de 
Kruidhof een Bodemvondsten dag. Een unieke dag waar niet alleen 
metaaldetector zoekers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en 
hun vondsten kunnen laten beoordelen door deskundigen. Ook voor 
archeologische, fossielen, zwerfstenen, mineralen en andere 
bodemvondsten, zoals munten, metalen voorwerpen en aardewerk zijn 
deskundigen aanwezig om ze te bekijken, hoe oud het is, wat het is en 
welke waarde het heeft. 

Op 2 april start weer het nieuwe seizoen. Er is een vitrine ingericht met: 
Voedsel in de Steentijd, waren de Steentijd-mensen duurzaam? In een 
tweede vitrine komt: Speelgoed in de Prehistorie. 
 
U bent van harte welkom. 


