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Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap 
 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap. Per 6 september 
2018 zijn Museum Joure en bezoekerscentrum Mar & Klif officieel samengegaan in deze nieuwe 
stichting. Het jaar 2019 is daarmee het eerste volledige jaar dat we in deze nieuwe constructie hebben 
gewerkt. Het bestuur kwam acht keer bijeen. Daarnaast ging het bestuur met een deel van de 
medewerkers ook op werkbezoek bij Oyfo, een fusiecombinatie van techniekmuseum, muziekschool 
en kunstencentrum. Ook organiseerde het bestuur een ‘benen op tafel’bijeenkomst, waarin los van 
actuele onderwerpen ook de lange termijnkoers van de stichting werd besproken. 

Langzamerhand raken bestuur en medewerkers gewend aan de nieuwe werkwijze. Regelmatig plukken 
we de vruchten van de integratie. Voor het bestuur is de ‘scope’ breder, ontwikkelingen die bij de ene 
afdeling (voormalige zelfstandige stichting) spelen, bieden vaak ook kansen voor de andere afdeling. 
Die breedte brengt wel met zich mee dat het voor bestuursleden lastiger wordt om alle details van de 
bedrijfsvoering en alle vrijwilligers te kennen. Logisch, want de organisatie is omvangrijk, zowel qua 
gebouwen als (vrijwillige) medewerkers en partners. Inmiddels heeft de fusie ook op praktisch vlak zijn 
uitwerking gekregen. Er is uiteraard één directie, de financiële administratie is daadwerkelijk 
geïntegreerd en er wordt op personeelsvlak ook meer uitgewisseld. We kunnen daar nog meer gebruik 
maken van elkaars sterke punten, maar dat is een groeiproces dat tijd nodig heeft. 

Het jaar 2019 was een jaar waarin we van onze inspanningen de vruchten konden plukken. Na de 
verbouwing van Museum Joure (de publieksruimtes aan de Midstraat 97 en 99) in 2018 raakte in 2019 
iedereen goed gewend aan deze nieuwe werkwijze. Samen met een goede marketing en interessante 
wisseltentoonstellingen leverde dit ook een mooie groei van de bezoekersaantallen op, van ca. 17.500 
in 2018 naar 21.500 in 2019. Uiteraard stegen daardoor ook de inkomsten, zowel van de entree als van 
de winkel De Witte Os en het museumcafé De Túnkeamer. 

Ook bij bezoekerscentrum Mar & Klif namen de bezoekersaantallen toe, mede door de mooie zomer 
en de goede marketing. Bijzonder was ook dat na een lange voorbereiding in oktober 2019 de 
Landschapsbiografie werd gepresenteerd, een project waarvoor Mar & Klif het initiatief heeft 
genomen. Onze afdeling Groen Doen ondersteunde in 2019 weer veel scholen bij de vormgeving van 
hun natuur- en duurzaamheidseducatie. Het is mooi te zien dat het gebruik van scholen van dit aanbod 
stabiel hoog blijft. 

Het jaar 2019 sluiten we dus positief af en we hoopten uiteraard dat we die mooie lijn in 2020 zouden 
kunnen doorzetten. Op het moment van schrijven van dit voorwoord gooit echter het Coronavirus roet 
in het eten. Museum Joure en bezoekerscentrum Mar & Klif zijn gesloten en de excursies die Groen 
Doen voor het onderwijs organiseert liggen stil. Dat betekent ook dat het merendeel van de 
vrijwilligers niet aan de slag kan. Logisch natuurlijk, gezondheid voor alles! Maar het heeft voor onze 
organisatie uiteraard wel financiële gevolgen. Wat precies het effect is, zullen we moeten afwachten. 
We merken dat het rijk en ook de gemeente veel moeite doen instellingen zoals de onze overeind te 
houden. We rekenen er daarom op dat wij, eventueel met aangepaste werkwijze, straks weer verder 
kunnen. 

Bestuur & directie Museum Joure  
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Samenstelling van het bestuur 
De bestuurssamenstelling in 2019 was grotendeels stabiel. In de loop van het jaar trad Ger Bosklopper 
toe tot het bestuur als vervanger van Wytze de Haan die in 2018 afscheid heeft genomen. Met de 
komst van Ger Bosklopper heeft de stichting weer een bestuurslid die woonachtig is in de gemeente 
Súdwest-Fryslân en wordt ook de kennis over natuur- en landschapsontwikkeling versterkt. 

Functie Naam Aanstelling Voorheen 

Voorzitter Dhr. Peter de Jonge (Heerenveen) 2018 nieuw 

Penningmeester Mvr. Anne Carine Verhage (Oudemirdum) 2018 nieuw 

Secretaris Mvr. Evelien Blaauw (Joure) 2018 Museum Joure 

Lid Mvr. Lea Limonard (Joure) 2018 Museum Joure 

Lid Dhr. Ger Bosklopper (Sneek)  2019 nieuw 

Lid Mvr. Riek van der Vlugt (Lemmer) 2018 Mar& Klif 

 

Medewerkers 
Samenstelling van het team medewerkers per 31/12/2019 
Jan van der Molen Beheerder museum  Ca. 0,9 fte, gedetacheerd via Empatec 
Reitze Hof Beheerder museum  Ca. 0,9 fte, gedetacheerd via Empatec 
Martsen Metselaar Fin. administratie  0,5 fte 
Margreet van der Zee Conservator 0,8 fte 
Joke Krul Secretariaat/projecten/ 

vrijwilligersondersteuning 
0,6 fte 

Sabine Boode Projecten en evenementen 0,5 fte 
Donna v/d Gragt  Groen Doen 0,6 fte 
Geertje Bouma-Posthuma Balie Mar & Klif en VVV 

Waterland van Friesland (incl. 
back office-werkzaamheden) en 
cursus Nationaal Landschap 

Wisselend aantal uren 

Japke Zwaan-De Vries Balie Mar & Klif en VVV 
Waterland van Friesland 
en Groen Doen 

Wisselend aantal uren 

Marijke Klijnstra Balie Mar & Klif en VVV 
Waterland van Friesland 

Wisselend aantal uren 

Vera Damhuis Educator museum ZZP’er 
Tea Wijnja Gastdocent Museum Joure Wisselend aantal uren 
Barbara Jansen Gastdocent Museum Joure Wisselend aantal uren 
Paul Hoomoedt Gastdocent Groen Doen Wisselend aantal uren 
Hans v/d Water Educator Heempark t.b.v. Groen 

Doen 
Gedetacheerd 

Iris Nutma Directeur 0,8 fte 
Donna van der Gragt heeft per 1 februari 2020 afscheid genomen van de organisatie en ook aan de 
samenwerking met Vera Damhuis is een einde gekomen. Rond de jaarwisseling is een vacature uitgezet 
voor een coördinator educatie. 

Ieder jaar is er bij onze organisatie ook ruimte voor stagiaires. Naast scholieren die bij ons een 
maatschappelijke stage lopen, zijn er ook regelmatige stagiaires van de opleiding Marketing en 
Communicatie. In 2019 waren dat Mare Kamp en Martine Breeuwsma bij Museum Joure en Irene 
Weijenberg bij Mar & Klif. 
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Vrijwilligers 
Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap kan niet bestaan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers. 
Sommige zijn er heel regelmatig, andere doen zo nu en dan een klus. De meeste vrijwilligers zijn 
verbonden aan één van de drie afdelingen van onze organisatie. 

Actief bij Museum Joure zijn: 

• Werkgroep De Witte Os: ca 15 personen, die ieder 2 of meer dagdelen per week werken 
• Werkgroep Museumcafé: ca 25 personen, die meestal 1 of meerdere dagdelen per week 

werken 
• Werkgroep balie di t/m vr: ca 5 personen, die 1 of 2 dagdelen per week werken 
• Werkgroep balie za/zo: ca. 25 personen, die meestal 1 dagdeel per maand of per 6 weken 

werken 
• Werkgroep rondleiders: ca. 9 personen, die heel wisselend werken 
• Werkgroep Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân, ca. 30 personen 
• Werkgroep educatie: ca. 4 personen, die aanwezig zijn als er schoolgroepen zijn 
• Klusmannen- en tuinmannen: ca. 6 personen, waarvan de meesten iedere week aanwezig zijn 
• Werkgroep collectie: ca. 5 personen, waarvan de meeste iedere week aanwezig zijn 
• Vakmannen/-vrouwen: er is een vaste groep van ca. 5 vrijwilligers die iedere donderdag bij het 

museum in de drukkerij aan het werk zijn. Een club van ca. 3 vrijwilligers brandt regelmatig 
koffie voor de verkoop in de Witte Os en geeft ook demonstraties. Daarnaast is er een ‘pool’ 
van vakmannen en –vrouwen in andere beroepen (koffie branden, zilver smeden, e.d.) die 
regelmatig demonstraties geven en andere klussen doen.  

Actief bij Mar & Klif zijn: 

• Schoonmaak en onderhoud van het gebouw: 3 vrijwilligsters 
• Onderhoud Heemtuin: ca. 5 a 6 vrijwilligers 
• Kindermiddagen: 1 vrijwilliger 
• Onderhoud Vlindertuin: 6 vrijwilligers 
• Onderhoud gebouw: 2 à 3 vrijwilligers 
• En vrijwilligers die uiteenlopende klussen doen, van koeriersdiensten tot foto’s maken, etc.  

 

NME Groen Doen: bijna 20 vrijwilligers 

• Leskistwerkgroep: ca 5 vrijwilligers 
• Begeleiding verschillende schoolgroepen: ca. 15 vrijwilligers 

  



6 
 

Museum Joure, daar maak je het! 
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Van één gebouw naar omvangrijk complex 
Op 1 juli 1976 opende de voorganger van Museum Joure, stichting Johannes Hesselhuis, de deuren in 
het voormalige pakhuis van Douwe Egberts aan de Geelgietersstraat. In het pand was een expositie te 
zien over de geschiedenis van Douwe Egberts. Op de eerste verdieping van het pakhuis vestigde zich 
het Natuurmuseum, toen nog een aparte stichting en op de zolder organiseerde de Culturele Raad van 
de gemeente exposities op het gebied van beeldende kunst. 

Door de tijd heen breidde het museum zich langzamerhand uit. Nieuwe panden, collecties en taken 
werden aan het museum toegevoegd. In de afgelopen decennia is het museum uitgegroeid tot één 
van de grootste museumcomplexen van Friesland. Museum Joure bestaat nu uit tien prachtige, meest 
monumentale gebouwen, gelegen in een fraaie museumtuin aan een oude kade. De gebouwen zijn 
een essentieel deel van het verhaal dat Museum Joure vertelt, het verhaal hoe kleine ambachtelijke 
bedrijven zich in de afgelopen eeuwen ontwikkelden, zoals Douwe Egberts en Keverling. In de 
tentoonstellingszalen is het verhaal verder uitgewerkt in een aantal vaste presentaties. Naast de 
historie van Douwe Egberts en Keverling vertelt het museum hier ook de geschiedenis van de 
klokmakers, de zilver- en goudsmeden, de koperslager en het drukkersvak. 

In 2018 zijn de panden aan de Midstraat deels verbouwd en opnieuw ingericht. De herinrichting was 
deels noodzakelijk omdat de panden intensief gebruikt worden en simpelweg aan een opknapbeurt 
toe waren. Tegelijkertijd wilden wij graag een andere routing voor het publiek en meer interactie voor 
vrijwilligers/medewerkers realiseren. 

Na herinrichting van de publiekspanden zijn we gestart met het maken van plannen voor de aanpak 
van de straat en de tuinen. Door verschillende omstandigheden is de realisatie hiervan uitgesteld tot 
het voorjaar van 2020. De volgende stap is het opnieuw inrichten van de expositieruimtes. Daarvoor 
worden momenteel plannen ontwikkeld. 

Publieksontvangst 
Centrale balie: Sinds de verbouwing van 2018 kunnen bezoekers aan het museum hun kaartje kopen 

bij de gezamenlijke balie van het museum en de VVV. Hier kun 
je ook de in het museumcafé genuttigde drankjes en hapjes 
betalen. Aanvankelijk was deze balie ook de enige plek waar de 
aankopen van de Witte Os afgerekend konden worden, maar dit 
beviel niet goed. Daarom is in 2019 ook een kassa in de Witte 
Os gerealiseerd. De centrale balie wordt bemenst door 
medewerkers van VVV Waterland van Friesland. Museum en 
VVV werken nauw samen. 

Als bezoekers een kaartje hebben gekocht, verwijzen de 
baliemedewerkers hen naar de naastgelegen inforuimte, waar 
ze zich op de route kunnen oriënteren d.m.v. een maquette en 
een video over de verschillende ruimtes in het museum. Vanuit 
hier loopt de geadviseerde route langs de Salon van C.J. de Jong 
(onder wiens leiding Douwe Egberts uitgroeide tot een 

wereldconcern) en van daar via de Witte Os en vervolgens naar de museumpanden aan de andere kant 
van de Museumstraat. 
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Museumwinkel De Witte Os: Dit is de meest sfeervolle winkel van Joure. Hier gaan nog ouderwetse 
producten over de toonbank, zoals losse koffie en thee, ouderwetse snoepjes en zelfs snuiftabak! Het 
winkeltje heeft een prachtig aanbod van cadeaupakketten. Ieder jaar zijn er ook weer een aantal 
bedrijven die hiervan gebruik maken en De Witte Os vragen om (kerst)pakketten samen te stellen. Een 
prachtig idee, dat de vrijwilligers van De Witte Os met verve uitvoeren. 

Inkoop, planning en bemensing van De Witte Os zijn grotendeels in handen van een groep capabele 
vrijwilligers. Samen zorgen ze voor (bijna) alle werkzaamheden die met deze winkel samenhangen. 

Museumcafé De Túnkeamer en It Kofjelokaal: Het museumcafé is gevestigd in de oude tuinkamers van 
de familie De Jong, de familie die de firma Douwe Egberts heeft opgericht en tot in de jaren 70 eigenaar 
van het bedrijf was. De ruimtes zijn tijdens de verbouwing helemaal opgeknapt. Voor de ontvangst van 
groepen, voor lezingen en andere activiteiten beschikt het museum ook over It Kofjelokaal, een fraaie 
groepsruimte met ruimte voor ca. 50 mensen in tafelopstelling en ca. 70 mensen in bioscoopopstelling. 

Vrijwel alle museumbezoekers starten 
hun bezoek of sluiten het af met een 
kopje koffie of thee in het 
museumcafé (de entree voor het 
museum is inclusief een bon voor 
gratis koffie/thee), maar trekt ook een 
ander publiek. Veel mensen 
combineren een middagje winkelen of 
fietsen met een bezoekje aan het 
Museumcafé. In de zomermaanden is 

het fraaie terras onder de grote kastanjeboom favoriet. Sinds 2016 verzorgt het museumcafé ook 
eenvoudige lunches en organiseert in samenwerking met Mya Culinair high tea’s. Het museumcafé 
wordt volledig gerund door een groep van ca. 25 vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten en die 
grotendeels zelfstandig werken. 

Infobalie in het museum: Vanuit de openbare publieksruimtes steekt het publiek de Museumstraat 
over om bij de panden met exposities te komen. Daar worden ze ontvangen door baliemedewerkers, 
die hen informeren over alle bezienswaardigheden in het museum. Daarnaast wordt hier de telefoon 
opgenomen en worden ontelbare andere grote en kleine werkzaamheden verricht. De balie wordt 
grotendeels bemenst door vrijwilligers, waarvan sommige wekelijks aanwezig zijn en anderen (m.n. in 
het weekend) ca. eens in de maand. 

Rondleidingen: Museum Joure heeft een actieve groep vrijwillige rondleiders van ca 8 personen. De 
rondleiders worden met name bij groepsbezoeken ingezet en soms bij bijzondere activiteiten zoals de 
Museumweek. Er kan een rondleiding worden geboekt voor groepen vanaf 15 personen. Is een groep 
groter dan 20 personen, dan wordt een tweede rondleider ingezet.  

In 2019 waren er 183 groepen bij het museum, waarvan er 86 een groepsbezoek met rondleiding 
hadden geboekt. Bij 48 groepen was 1 rondleider en bij 30 groepen 2 rondleiders en bij 8 groepen 
meer dan 3 rondleiders. Naast de reguliere rondleidingen werden er ook instaprondleidingen 
aangeboden en spotlighttours. Iedere rondleider heeft zijn eigen expertise en allen geven zij de 
rondleidingen met veel plezier en passie. 
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Een prachtige collectie 
Museum Joure heeft een uitgebreide collectie. Een deel van die collectie is in het museum te zien en 
een deel is ondergebracht in het depot. Het depot van Museum Joure is sinds 2009 ondergebracht in 
de ruimtes van Oskar, de voormalige lokale omroep van Skarsterlân in de evenementenhal. Die locatie 
is voor ons wel een bron van zorg. Het pand is eigendom van de gemeente en deze wil het pand 
afstoten. De werkgroep It Lokaal heeft zich hardgemaakt voor een culturele bestemming van het pand, 
maar dit lijkt geen haalbaar traject te zijn. Wij gaan ervan uit dat op termijn het pand inderdaad 
afgestoten wordt en wij een andere locatie moeten zoeken. We participeren in de werkgroep It Lokaal, 
die momenteel ook de mogelijkheden onderzoekt voor een ‘brûsplak in Joure. We denken dat het 
depot daar prima bij ondergebracht kan worden. 

Omdat ieder nieuw object geregistreerd en goed (volgens museumnormen) bewaard moet worden, is 
Museum Joure terughoudend met het aannemen van bruiklenen en schenkingen. Simpelweg omdat 
iedere schenking en bruikleen veel werk kost. Elk object vraagt de nodige tijd qua onderzoek, 
registratie, opmeten, nummeren, beheer en behoud. Hier houden een paar vrijwilligers en de 
conservator zich mee bezig. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de collectie schoongehouden wordt. 

Veel vragen over klokken en Douwe Egberts voorwerpen komen per mail binnen. Hiervoor kan altijd 
een beroep worden gedaan op externe deskundigen. 

Het museum neemt natuurlijk wel bijzondere stukken aan, die leemtes in de collectie kunnen 
aanvullen en koopt in een enkel geval een nieuw object aan. Ook dit jaar is zorgvuldig gekeken naar 
het aannemen van objecten. In de bijlage is een overzicht van de nieuwe objecten opgenomen. Onder 
de nieuwe aanwinsten zitten ook dit jaar weer een paar bijzondere schenkingen. 

Uurwerk Van der Klaauw 

De klokkencollectie is aangevuld met nog een uurwerk van Christiaan van 
der Klaauw. Mochten we vorig jaar een unieke tafelklok naar Haags model 
als schenking ontvangen, dit jaar kwam er een bijzondere stoelklok met 
carillon op ons pad. De stoelklok is in de jaren zeventig gemaakt door Van 
der Klaauw en beschilderd door Dick de Vries. De klok had alleen in een zeer 
vochtige omgeving gelegen/gehangen waardoor restauratie nodig was. 
Dankzij een bijdrage van de Wassenberg Clarijs Fontein stichting tikt en 
klinkt het uurwerk met carillon weer met regelmaat. 

Miniatuurklokkenwinkel met werkplaats 

In een kast van ruim twee meter breed hangen en staan allerlei klokken in miniatuur. Bij een aantal 
beweegt zelfs de slinger. We zien een klokkenwinkel met werkplaats in miniatuur. Vakkundig en met 
veel oog voor detail is het interieur en de collectie klokken gemaakt. Daan Hensens is de geduldige 
maker van dit prachtige werk. Hij werd geboren in 1939 en was als kind al geboeid door de Friese 
klokken. Hij raakte gebiologeerd toen hem bij de buren de rijke versiering van de Friese stoelklok met 
meerminnen opviel. Hij besloot zijn grote fascinatie vorm te geven en maakte later een Miniatuurhuis 
en deze Miniatuurklokkenwinkel. 
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In de winkel hangen alleen modellen van Hollandse klokken zoals klokkenmakers die in de 18e en 19e 
eeuw vooral in Friesland maakten. Vele variaties, van stoelklok tot staartklok en van tafelklok tot 
staand horloge, zijn te bewonderen. 

De werkplaats van de uurwerkmaker is heel herkenbaar. 
Allerlei onderdelen en een verzameling van klokken ligt te 
wachten op reparatie en om een nieuwe klok te maken. 

De klokkasten maakte Daan op een kwart van de ware 
grootte van massief eikenhout, schaal 1:4. De wijzerplaten 
zijn van bladmetaal. De versieringen op de stoelklokken zijn 
van lood en eerst op schaal gemodelleerd en daarna in 
vormzand gegoten. Deze techniek gebruikten de 
klokkenmakers en geelgieters voor de ornamenten. Het 
schilderwerk is zo origineel mogelijk en minutieus precies! 

Bijna alle klokken in deze kast zijn voorzien van (digitale) uurwerkjes. Behalve de tijd laten ze ook de 
slingerbeweging zien. Die is vooral kenmerkend voor de stoelklok. 

De miniatuurklokkenwinkel in de entree is een aantrekkelijk voorproefje voor de grote collectie Friese 
klokken in het museum en de vergelijkbare werkplaats met winkel. Eerder maakte Daan Hensens een 
miniatuurhuis met 18e en 19e -eeuwse interieurs. Deze staat in museum het Hannemahuis in Harlingen. 
Schenking is mede met dank aan de Jouster klokkenmakerij, registratienummer: 2019-85. 

 

Een typisch jaren zeventig bordje met de kleuren oranje en bruin 
en de tijd dat je voor een kopje koffie voor 12 ½ cent kwijt was. Dit 
bordje is opgenomen in de collectie van Museum Joure. Het is niet 
alleen een bordje maar vooral reclame. De achterkant verraadt 
meer: 

 

Douwe Egberts probeerde op deze manier de 
koffiemachine Moccomat op de werkvloer onder de 
aandacht te brengen. 

 

 

Houten reclamebordje Moccomat, Douwe Egberts, ca. 
1971-1976 inv.nr. 2019-85 

 

Foto: Nantko fotografie 
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In het archief van de gemeente De Fryske Marren lag al een tijdje 
een vaandel met een briefje erop dat die voor het museum was. 
Een fraai vaandel van de Jouster vereniging tot afschaffing van 
alcoholhoudende dranken. Dit omdat er in die tijd veel geld naar 
de drank ging en beter aan brood uitgegeven kon worden. Foto 
f2261 en vaandel, ca 1998 inv nr. 2019-196 

 

 

 

Bij navraag bij Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân, 
onderdeel van het museum, kwam er nog een foto 
tevoorschijn waar dit vaandel in een optocht door de 
Midstraat meegedragen wordt. 

 

In het vervolg van het digitaliseringsproject Kolleksjes Tichteby waarbij in 2018 al een deel van de 
collectie op de site Collectie Nederland is geplaatst, is er ook gekeken naar wat op het collectieplatform 
museum.frl openbaar gemaakt kan worden. De records hiervoor zijn nog extra kritisch nagekeken en 
het betekende ook dat er correcties in beeld en tekst nodig waren. Een eerste serie van 612 objecten 
komen op museum.frl te staan. 

Voor het digitaliseren van de collectie van het Fries Grafisch Museum – dat wordt opgeheven en 
waarvan de collectie wordt overgedragen naar ons – is bij Kolleksjes Tichteby nog een verzoek om een 
bijdrage gedaan. Dit verzoek is gehonoreerd en in 2019 wordt door een tijdelijke kracht de collectie 
ingevoerd in Adlib. 

In de oude DE-fabriek had het museum al jaren opslag van grote collectiestukken en 
expositiemateriaal. De fabriek moest leeg en in het voormalige Toanhûs is er nu een ruimte bij 
gehuurd. 

Het klimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid) in de verschillende expositie- en depotruimtes 
wordt continue gemeten en ev. zo nodig ont/bevochtigd. Dit gebeurt met de thermohygrograaf (thg) 
en dataloggers. Dit jaar zijn de oudere apparaten vervangen door drie Testo Savaris dataloggers. Uit te 
lezen via wifi en computer. 

Wisselexposities 
Ieder jaar organiseren we in Museum Joure een afwisselend programma met tijdelijke exposities. 

• Van 4 oktober 2018 t/m 17 maart 2019 was in het museum de nieuwe expositie ‘Het smeden 
van fietslicht, 100 jaar Spanninga Metaal’ van start. In deze tentoonstelling was een overzicht 
te zien van de historie van deze bekende Jouster ‘achterlichtjesfabriek’ en natuurlijk van de 
verschillende typen achterlichtjes die door de tijd heen geproduceerd werden. 
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Fietsenliefhebbers smulden van de oude fietsen die in de tentoonstelling stonden opgesteld, 
van de ouderwetse loopfiets en de ‘hoge bi’ tot de moderne sportfiets. Klapstuk was de fiets 
van koningin Wilhelmina. 

• Van 9 april t/m 10 juni 2019 was in Museum Joure een afscheidsexpositie te zien van het werk 
van Gerard de Lange. Bijna drie decennia lang was hij actief als voorman en bestuurslid van 
het Fries Grafisch Museum. Gestaag werd er onder zijn leiding als ontwerper en zetter gewerkt 
aan uiteenlopende drukwerken, waarin tekst en typografie elkaar steeds naadloos aanvullen. 
Een selectie van zijn werk was in de overzichtsexpositie te zien. Een bijzondere tentoonstelling 
van een ontwerper die met behulp van loden letter, linoleumsneden en ornamenten zijn 
ideeën op de oude ambachtelijke manier wist uit te voeren. 

• Expositie Caleidoscoop van Monique Verbruggen in Museum Joure. In Museum Joure was van 
12 juni t/m 14 juli een grote caleidoscoop in de expositieruimte te zien. De caleidoscoop was 
gemaakt door Monique Verbruggen. Haar werk maakt mensen echt nieuwsgierig. Mensen 
komen erop af, ze verwonderen zich over ‘het apparaat’ en de effecten. Het zorgt ervoor dat 
je de wereld om je heen even vergeet en je creëert met Verbruggen haar ingrediënten je eigen 
wereld. De industriële vormgeving past erg goed bij de ‘maak’ machines als de intertype en de 
theezakjesmachine, die in het museum te vinden zijn. 

• Op 14 september ging de expositie ‘De Kunst van het Genieten, nieuwe producten uit een 
andere wereld’ van start, een expositie over de introductie van koffie, thee en tabak in 
Nederland. De expositie werd geopend door commissaris van de koning, dhr. Arno Brok. De 
expositie laat delicate theekopjes, 
koperen koffiekannen, fraai 
bewerkte pijpen en snuifdoosjes 
met pikante plaatjes. In de 17e en 
18e eeuw werden koloniale waren 
zoals koffie, thee en tabak razend 
populair bij de Europese adel en 
gegoede burgerij. De nieuwe 
producten, koffie, thee en tabak, uit 
de ‘nieuwe wereld’ waren in de 18e 
eeuw zeer in trek. Voor deze 
producten werden de fraaiste voorwerpen gemaakt. Zilveren theebusjes, serviezen, 
tabakspijpen, tabaksautomaten, koffiepotten e.d. In de tentoonstelling is het gebruik van 
koffie, thee en tabak uitgelicht. 

Evenementen en activiteiten 
Museum Joure heeft de goede gewoonte om ieder jaar heel veel activiteiten te organiseren. Op deze 
plek een kort overzicht. 

Kopperprent. Op zondag 13 januari vond de jaarlijkse kopperviering plaats in Museum Joure. De viering 
werd georganiseerd door het Fries Grafisch Museum (gevestigd in Museum Joure). Hoogtepunt van de 
viering was de uitreiking van de kopperprent die onder leiding van Gerard de Lange door de vrijwilligers 
van het Fries Grafisch Museum op de oude machines is gemaakt. Dit jaar namen Kie Ellens, scout en 
curator hedendaagse kunst Fries Museum en wethouder Durk Durksz van de Gemeente de Fryske 
Marren, deze prent in ontvangst. 
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JDE op bezoek. Op donderdag 17 januari brachten 380 buitendienstmedewerkers van Jacobs Douwe 
Egberts een bezoek aan Museum Joure. De bedoeling was dat de medewerkers geïnformeerd werden 
over de historie van Douwe Egberts en een kijkje konden nemen bij het geboortehuis, het museum en 
de Witte Os. Hierbij was Roy Nanhekhan vanuit JDE aanwezig. 

Voorjaarsvakantie Help pake en beppe de vakantie door. In de voorjaarsvakantie doet Museum Joure 
altijd mee aan het project ‘Help pake en beppe de vakantie door’. Dit project wordt door bijna alle 
Friese musea aangeboden. De Museumfederatie Fryslân verzorgt hiervoor de gezamenlijke publiciteit. 
Het thema voor 2019 was ‘Lekker ite sûnder weismite’. Het was een familie-activiteit met DE 
SMAAKFABRIEK. Als echte codekrakers gingen de kinderen met ouders of pake en beppe aan de slag 
om een muizeninvasie in DE SMAAKFABRIEK te bestrijden. 

Vrijwilligersuitje op 18 maart. Vanwege het samengaan van Museum 
Joure, Mar & Klif en Groen Doen in de stichting Erfgoed, Natuur en 
Landschap en om iedereen met elkaar kennis te laten maken en met het 
werk dat er op verschillende locaties wordt gedaan, werd er een 
vrijwilligersuitje georganiseerd. De start was in Museum Joure met koffie, 
rondleiding en lunch. Daarna met bussen via toeristische route door het 
Gaasterland naar Mar & Klif voor een rondleiding, dropping in het bos en 
gezamenlijke afsluiting in Restaurant Boschlust. Er waren ruim 100 
vrijwilligers aanwezig. 

Museumweekend met als thema ‘Ontdek samen ons èchte goud. Dichterbij dan je denkt!’ In Museum 
Joure is dat aanleiding om de schijnwerpers te richten op het vakmanschap van ambachtslieden. Hun 
kennis is van onschatbare waarde voor musea èn voor onze samenleving. Er waren elke dag 
instaprondleidingen rondom een ambacht van o.a. koffiebranders, meubelmakers, boekdrukkunst, 
koperslagers, klokkenmakers en zilversmeden. Er werden speciale objecten uitgelicht. 

Meivakantie. Op 1 en 2 mei waren er de speur- & doedagen in Museum Joure’s MeiMaakfabriek. De 
kinderen gingen op speurtocht door het museum. Soms was het een kwestie van goed speuren en in 
andere gevallen moesten de kinderen aan het werk om een code te verdienen door metaal te 
bewerken of boekenleggers te drukken. 

Demonstratiedagen. In juli en augustus kon je op dinsdag- en donderdagmiddag demonstraties zien 
van de ambachtslieden. Je kon de geur ruiken van inkt en vers gebrande koffie, het hameren van de 
koperslager en zilversmid, de ingenieuze theepakmachine bewonderen en de prachtige 
stencilmachines. De kinderen maakten theezakjes en maalden koffiebonen. De demonstratiedagen 
waren goed bezocht. 

ZomerMaakfabriek. Tijdens de zomervakantie konden de kinderen iedere woensdagmiddag 
deelnemen aan de Zomerse Maakfabriek, waarbij metaal bewerken centraal stond. Eerst namen de 
kinderen een kijkje bij de mooiste metalen voorwerpen in het museum en daarna gingen ze zelf aan 
het werk. Met een hamer in model kloppen, bewerken met ponsen, buigen, zagen of solderen. Dit kon 
allemaal uitgeprobeerd worden tijdens deze middagen. 

Open Monumentendagen. Het Open Monumentenweekend van 14 en 15 september had als thema 
’Plekken van plezier’. Er was een film te zien over de Jouster Merke met prachtige nostalgische beelden 
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van de jaren 1957 tot 2010 van kermisattracties die al niet meer bestaan, bekende standwerkers, 
schilderachtige straatartiesten en natuurlijk vele (oud)Jousters. Dhr. Cor Crans (voorzitter Ned. Fed. 
van Pijprokers) gaf een lezing over het immaterieel erfgoed De cultuur van het pijproken. Vooraf was 
er gelegenheid om de nieuwe expositie ‘De Kunst van het Genieten’ te bezoeken. 

Herfstvakantie. Museum Joure pakte weer uit met De Maakfabriek! Van dinsdag tot en met vrijdag 
stonden alle materialen (o.a. klei, papier-maché, mooie scherven en steentjes) klaar voor de kinderen 
om als een echte designer aan het werk te gaan om een eigen drinkbeker, -fles of ander drinkgerei te 
maken. Op 25 oktober organiseerde de Friese musea van 17.00-21.00 uur de Coole Kidsnight. Dit was 
dé gelegenheid om in het avondlicht aan de slag te gaan in De Maakfabriek. 

Breicafé. In de wintermaanden was iedere woensdagochtend in het Museumcafé een breicafé, waar 
doorgewinterde breisters en beginners van harte welkom waren. 

Verhalenavond. Op vrijdag 15 november was het in heel Friesland Verhalenavond, een vervolg op 
2018verhalen, waarmee LF 2018 begon. Op Verhalenavond ontmoet 
heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen, in huiskamers, 
cafés, maar dus ook in musea. Speciaal voor Verhalenavond hadden we 
de objecten met de mooiste verhalen geselecteerd. De bezoekers 
wandelden in het donker door het museum, de route volgend met hulp 
van een zaklamp. Dat maakte het bezoek extra bijzonder. 

Kerstvakantie. Ook in deze vakantie konden de kinderen weer aan de slag met de Maakfabriek. Eerst 
door het museum om naar allerlei originele koffiekannen, theepotten en prachtige serviezen te 
bekijken en daarna je eigen ontwerp voor een unieke beker, theepot, kom of wat jij maar wilt! 

Kinderen en scholen 
Sinds 2016 biedt Museum Joure twee projecten aan voor het (basis)onderwijs, ‘De Tijdmachine’ en ‘De 
Theefabriek’. In 2017 is bij de expositie over Gestetner-stencilmachines het project ‘Maak je eigen 
boek’ ontwikkelt, dat in 2018 is doorontwikkeld en in een andere vorm kan worden ingezet in 
combinatie met een bezoek aan onze drukkerij. Tijdens dit project maakten kinderen met 
typemachines en stencilmachines hun eigen gestencilde ‘boekje’ 

De techniekgerichte projecten ‘De Tijdmachine’, ‘De Theefabriek’ en ‘Maak je eigen boek’ werden in 
2019 weer deels via het NME-netwerk Groen Doen aan de scholen aangeboden. De projecten zijn veel 
geboekt. In totaal hebben we in 2019 1.485 schoolkinderen ontvangen, weer een bescheiden stijging 
ten opzichte van vorig jaar. 

Bijzonder dit jaar was het project rondom onderzoekend en ontwerpend leren. Samen met It Toanhûs 
en de Bibliotheek participeren wij in een pilotproject waarbij we uitproberen hoe je kunstvakken en 
erfgoed bij onderzoekend en ontwerpend leren kunt inzetten. In 2019 werd de tweede pilot in dit 
kader uitgevoerd, bij de Arke in Lemmer. 

Naast de activiteiten voor het onderwijs heeft Museum Joure ook programma’s voor individuele 
kinderen en gezinnen. Sinds een aantal jaren biedt het Museum Joure het programma Oan it wurk aan. 
Kinderen kunnen met een doe-blad en een kistje met materialen in het museum op pad. 
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In 2019 heeft Museum Joure subsidies geworven om de experimenten met het vakantieprogramma 
De Maakfabriek verder uit te werken. Onder andere het VSB-fonds, het Fonds Cultuurparticipatie en 

de Vereniging Vrienden van Museum Joure dragen daar 
bij aan dat programma waarbij kinderen als ontwerpers 
aan de slag gaan en experimenteren met technieken, 
materialen en gereedschappen en zelf bekijken hoe zij 
dit kunnen toepassen. Niet het bereiken van een 
vastgesteld eindproduct staat daarbij voorop, maar de 
eigen creativiteit. In de zomervakantie zijn hier de eerste 
stappen voor gezet, waarbij vooral met 
metaalbewerking werd geëxperimenteerd. Het museum 
heeft twee jonge museumdocenten geworven om dit te 
begeleiden, in samenspel met onze museumeducator 
Vera Damhuis (die overigens in december afscheid heeft 
genomen). Ook in de herfstvakantie en de kerstvakantie 

werd volgens de werkwijze van De Maakfabriek activiteiten aangeboden. Tijdens deze vakanties werd 
met keramiek gewerkt. 

De Maakfabriek is een mooie en succesvolle aanvulling op ons aanbod, waarvoor ook veel 
belangstelling is. In 2020 willen we dit concept nog verder uitwerken, waarbij we dankbaar gebruik 
maken van de bijdragen van de fondsen. 

Ouderen/verzorgingstehuizen 
Soms komt Museum Joure ook naar je toe! Een paar keer per jaar organiseren wij – op aanvraag – een 
bezoek aan een verzorgingstehuis in de regio. Meestal gaat een groepje vrijwilligers met manden met 
objecten naar de locaties toe en gaan dan in kleine groepjes het gesprek met de bewoners aan. De 
Douwe Egberts-objecten leiden altijd tot herkenning. In 2019 zijn de volgende huizen bezocht: 2 mei - 
Theresiahuis; 7 november - Vegelin state en 13 november - Doniahiem. 

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân / Ut Eigen Gea 
Onderdeel van Museum Joure is het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS), een grotendeels 
zelfstandig functionerende werkgroep met zo’n 35 leden die historisch onderzoek doen naar het 
grondgebied van de oude gemeente Skarsterlân. Het HWS is in diverse werkgroepen bezig met het 
verzamelen, archiveren, onderzoeken van historisch materiaal en realiseren van presentaties over de 
geschiedenis van Skarsterlân. Vaste werkdag is de woensdagmiddag, de dag waarop de meeste 
werkgroepleden in het museum aan de slag zijn. Dat biedt gelegenheid tot overleg en gezelligheid, 
maar betekent ook dat op deze middag er soms te weinig computercapaciteit is. 

In 2019 werd door het HWS veel tijd gestoken in het verder ontwikkelen van de eigen website met 
verhalen en foto’s van Joure: www.historiejoure.nl. Aandachtspunt is en blijft de privacywetgeving en 
de auteursrechten en de beperkingen die dat geeft voor het laten zien van beeldmateriaal op de site. 

De aan het HWS gelieerde stichting Ut Eigen Gea brengt jaarlijks 3 gelijknamige tijdschriften uit over 
de geschiedenis van dit gebied. Ook in 2019 werden er weer mooie verhalen verteld. Er zijn ca. 900 
abonnees. 

  

http://www.historiejoure.nl/
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Sinds 2018 organiseert het HWS ook regelmatig lezingen in het nieuwe Kofjelokaal, een mooie 
aanvulling op het aanbod van het museum. In 2019 ging het om de volgende lezingen: 

januari:  Klaas Jelsma over de opkomst van Douwe Egberts (alleen voor HWS-leden). 

maart:  Auke Bult over archeologische vondsten in de regio. 

mei:     Frank Terpstra over watermolens en de Grevensmolen in het bijzonder. 

september: Jacob v.d. Vaart over de kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen uit de 18e eeuw. 

november:  Margreet van der Zee over de expositie ‘De kunst van het genieten’ (alleen HWS-leden)  

In de bijlage vindt u het jaarverslag dat het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân zelf heeft gemaakt. 

Publiciteit en bezoekers 
Ieder jaar probeert Museum Joure met bescheiden middelen zoveel mogelijk publieksaandacht te 
genereren. Uiteraard worden er rondom de verschillende activiteiten die het museum organiseert 
altijd persberichten verspreid, die door de lokale pers meestal goed worden opgepakt en door de 
regionale pers zo nu en dan. Museum Joure hangt affiches van de culturele activiteiten en 
tentoonstellingen op en verspreidt activiteitenagenda’s op de daarvoor geschikte locaties in en 
rondom Joure. 

Daarnaast verspreidt het museum de museumflyer in een brede regio (heel Friesland, delen van 
Groningen, Drenthe en Overijssel). Dat gebeurt deels door een verspreidingsbureau en deels door 
eigen vrijwilligers en medewerkers. Ook adverteren wij op bescheiden niveau in verschillende 
(toeristen)bladen. Museum Joure is in trek bij busmaatschappijen als activiteit. Jaarlijks informeren wij 
de busmaatschappijen via Bus-idee over de mogelijkheden bij ons museum. 

Uiteraard houden wij ook onze website bij. Onze conservator twittert regelmatig (meer dan 1800 
volgers) en sinds het najaar van 2015 zijn we ook heel actief op Facebook. Een mooie manier om 
publiek te informeren en om contact te onderhouden. Het aantal Facebook-vrienden groeit tot 
ca. 1.300 eind 2019. Op Instagram zijn we beperkt actief en hebben we ca. 300 volgers. 

Het jaar 2019 laat een forse groei zien in de bezoekersaantallen (in totaal 21.683). Een groei van ruim 
4.000 bezoekers ten opzichte van 2018. 

Sponsors en Vrienden van Museum Joure 
Net als in voorgaande jaren zijn er gelukkig ook in 2019 heel veel particulieren en bedrijven die 
Museum Joure steunen. Wij zijn heel blij met deze steun! 

Grote sponsors zijn al lange tijd Jacobs Douwe Egberts, de Rabobank en Spanninga Metaal BV. 

Sinds eind 2016 is er een speciale Vereniging Vrienden van Museum Joure actief. De 
vereniging organiseert bijeenkomsten en werft nieuwe vrienden. Zodoende is de 
vereniging ook in staat om het museum te steunen bij de ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten, zoals een bijdrage aan De Maakfabriek. De bijdrage van de vereniging 
was in 2019 in totaal € 18.250 Dat stellen wij zeer op prijs. 
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In de planning 
De drukkerij-afdeling in het museum is een verhaal apart. Deze ruimte is ingericht en werd in 2019 nog 
beheerd door de stichting Fries Grafisch Museum. Deze stichting huurt de betreffende ruimte van 
Museum Joure. Overigens zullen de meeste bezoekers niet merken dat deze afdeling een aparte status 
heeft. De museumrouting loopt hier gewoon doorheen en bezoekers hoeven voor deze afdeling geen 
extra entree te betalen. Omdat de financiële middelen van het Fries Grafisch Museum onder druk 
staan, hebben wij met de stichting afgesproken dat wij de collectie overnemen en dat de vrijwilligers 
van het FGM verdergaan als vrijwilliger van het museum. De stichting Fries Grafisch Museum zal 
zichzelf daarna opheffen. 

Verder zijn wij met de gemeente in goed overleg over aanpassing van de straat en tuin tussen de 
verschillende panden van het museum. Doel is om dit opnieuw in te richten en zo meer een eenheid 
te creëren. Planning is om hier in 2020 mee te beginnen. 
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Mar & Klif 
bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân 
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Van natuurmuseum naar bezoekerscentrum 
Al sinds de jaren vijftig is aan de Brink in Oudemirdum een museum/bezoekerscentrum te vinden. De 
eerste decennia had dat de vorm van een klassiek natuurmuseum met opgezette dieren op de zolder 
van de voormalige openbare school van Oudemirdum. In 1990 ontstond het gebouw in de huidige 
vorm. Een nieuwe expositieruimte verbond de voormalige openbare school, het naastgelegen huis van 
de schoolmeester en het voormalige postkantoor met elkaar. Zo ontstond één gebouw. 

Stabiele factor in het nieuwe bezoekerscentrum is dat er altijd een expositie over de natuur en het 
landschap van de regio te zien is. Wat de functies daar omheen betreft, is er sprake van dynamiek. 
Vanaf begin jaren negentig was in het bezoekerscentrum ook een zelfstandige postbalie en een 
zelfstandige VVV gevestigd. Het postkantoor verdween in de loop van de jaren en de VVV sloot aan bij 
het collectief VVV De Friese Kust. Na het failliet van die organisatie kreeg Mar & Klif de vraag om de 
VVV-functie helemaal over te nemen. Sinds die tijd is er sprake van een gezamenlijke balie voor entree 
van het bezoekerscentrum èn de VVV-informatie. Dat is tot op heden het geval. 

Inmiddels is de VVV echter onderdeel van de nieuwe fusieorganisatie VVV Waterland van Friesland. 
Met deze organisatie heeft Mar & Klif een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In de bijlage vindt 
u een overzicht van onze werkzaamheden die wij voor VVV Waterland van Friesland vervullen. 
Algemene informatie over alle werkzaamheden van VVV Waterland van Friesland vindt u in hun eigen 
jaarverslag. 

Sinds 1995 is bij Mar & Klif ook een afdeling Natuur- en Milieueducatie opgericht. Inmiddels heet dit 
Groen Doen. Voor meer informatie over deze afdeling verwijzen we naar het gelijknamige hoofdstuk 
van dit jaarverslag. 

Vaste presentatie en wisselexpositie 
Kern van Bezoekerscentrum Mar & Klif is de vaste tentoonstelling over de geschiedenis, het landschap, 
de bebouwing en de natuur van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. In de winter van 2013/2014 
is het gebouw opgeknapt en is een nieuwe tentoonstelling gerealiseerd. Nog meer dan vroeger staat 
in deze expositie het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân centraal. Dit gebied heeft de titel Nationaal 
Landschap in 2006 van het rijk gekregen. In de expositie wordt aandacht besteed aan de ijstijd, die het 
landschap grotendeels heeft gevormd, de historie van de vier deelgebieden (Gaasterland, veengebied, 
kleigebied en Zuiderzeekust) en de natuur van het gebied. 

Het voormalige schoolmeesters huis (de ‘bedsteezaal’) is ingericht als ‘multifunctionele ruimte’. Hier 
organiseren we thematentoonstellingen. De zaal kan ook gebruikt worden om films te vertonen, voor 
lezingen, knutselmiddagen, etc. De ruimte moet daarvoor aangepast worden en de 
thematentoonstelling is dan tijdelijk niet te zien. 

Vrouwen van Toen, Vrouwen van Nu: Op 6 oktober 2018 opende de expositie over de bond van 
Plattelandsvrouwen, waarvan de eerste voorloper in 1918 in Gaasterland werd opgericht. De expositie 
is ontwikkeld in samenwerking met de Friese afdeling van de huidige bond Vrouwen van Nu en met It 
alders erf. In de expositie maak je kennis met de verschillende werkzaamheden van de bond en de 
ontwikkeling door te tijd heen. De expositie was te bewonderen tot 1 september 2019. 
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Expositie : ‘12 maanden landschap en natuur’ door Jan Tijsma. Op zaterdag 21 december opende de 
tentoonstelling ‘12 maanden landschap en natuur’ door natuurfotograaf Jan Tijsma. Jan Tijsma 
fotografeert inmiddels een kleine 15 jaar in het Nationaal Landschap. Voor deze expositie heeft hij een 
selectie uit zijn werk gemaakt en een tentoonstelling samengesteld met 12 panelen vol natuurschoon 
als resultaat. Per paneel vertellen zijn foto’s het verhaal wat er in die maand in het landschap en de 
natuur van het Nationaal Landschap te zien is. 

Heemtuin 
Achter het gebouw van Mar & Klif is een bescheiden Heemtuin aanwezig, dat is eigenlijk onze ‘levende 
tentoonstelling’. In de Heemtuin is de vegetatie van Zuidwest-Friesland te zien in al z’n variëteit. Er is 
een gedeelte met stinzenplanten, de vijver laat de ‘natte' plantengroei zien en er is een droge 'heuvel' 
waar meestal akkergewassen groeien. 

De Heemtuin wordt onderhouden door een zeer actieve groep vrijwilligers van IVN Súdwesthoeke. Van 
april tot en met oktober was de werkgroep elke 14 dagen een avond bezig met onderhoud. In mei 
werd in de tuin en deels in het gebouw van Mar & Klif een stekjesruilbeurs gehouden. Gedurende de 
hele zomer organiseerden de heemtuin-vrijwilligers voor het tweede jaar een levende expositie in de 
heemtuin over Eetbare planten. Een groot succes. 

Expositie ‘Wild en Eetbaar’ in de Heemtuin. Op speciaal vormgegeven panelen werd informatie 
gegeven over de inheemse kruiden en planten, over de smaak en hoe ze in de keuken in/tot gerechten 
te verwerken zijn 

Entree / winkel / VVV 
Bezoekerscentrum Mar & Klif combineert de entree met een fraaie winkel. Hier zijn diverse souvenirs 
te krijgen, van typisch Friese producten tot natuur gerelateerde items. Het is steeds weer een uitdaging 
om een mooi assortiment samen te stellen. 

De winkel van Mar & Klif is tegelijkertijd ook het VVV-punt van Gaasterland. Vroeger maakte de VVV 
integraal deel uit van de stichting Mar & Klif. Sinds de gemeentelijke fusie is eerst een gemeentelijke 
VVV opgericht en inmiddels is dit opgegaan in een regionale VVV-organisatie, Waterland van Friesland. 
Sinds 2014 is Mar & Klif een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de uitvoering van de VVV-
taken. Dat houdt o.a. in dat wij een uitgebreid assortiment VVV-artikelen verkopen, van gidsen en 
routes tot fietskaarten, etc. En natuurlijk zijn ook de gratis VVV-magazines en folders van heel veel 
VVV-leden in de winkel te verkrijgen. De medewerksters zijn goed op de hoogte van de 
bezienswaardigheden in het gebied en kunnen bezoekers ook op maat adviseren of kaartjes voor bv. 
vaartochten verkopen. In de rustige periodes verzetten de medewerksters ook veel backoffice-
activiteiten voor de VVV, zoals het vullen van databases voor de evenementenkalender, e.d. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar het jaarverslag van de VVV Waterland van Friesland. 

Routes, kaarten en boeken: In de winkel van Mar & Klif kun je allerlei informatie over het Nationaal 
Landschap krijgen. Door de tijd heen heeft Mar & Klif een mooie serie wandel- en fietsroutes door het 
Nationaal Landschap ontwikkeld, zoals de Kliffenroute, de Adel- en Notabelroute, de Gasten in 
Gaasterlandroute, etc. Hier zijn tevens rondvaarten te boeken en kan het beurtveer Heeg-Balk worden 
geboekt. Voor kinderen zijn er een aantal ‘natuur-ontdekroutes’ te koop. Kinderen ontdekken met een 
opdrachtenboekje in de hand de natuurgebieden in de omgeving van het bezoekerscentrum. 
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Activiteiten Mar & Klif 
Pake & beppe: Tijdens de themaweek ‘Help pake & beppe de vakantie door 2019’ van de 
Museumfederatie Fryslân organiseerde Mar & Klif in de meivakantie weer een aantal binnen- en 
buitenactiviteiten. Dit jaar was het thema ‘Lekker ite, neat wei smite’. Kinderen konden zich opgeven 
voor twee verschillende kook-/bakworkshops met eieren. Er werd enthousiast gemixt, gebakken en 
gesmuld. Ook aan de vogels werd gedacht! Er stond namelijk ook een workshop ‘Vogelvoedermobile 
maken’ met het IVN Súdwesthoeke op het programma èn er zijn nestkastjes getimmerd met de 
boswachter van Staatsbosbeheer. Daarnaast konden de kinderen bij Mar & Klif aan de slag met Quest! 
de tabletroute over het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Zo konden we weer een aantal 
enthousiaste kinderen met hun ouders en pakes en beppes bij Mar & Klif verwelkomen. 

Fête de la Nature: In het weekend van 25 en 26 mei organiseerde Mar en Klif samen met 
Staatsbosbeheer het Fête de la Nature op de Wyldemerk in Oudemirdum. Het Fête de la Nature is het 
grootste grassrootsfestival van Nederland waarbij mensen overal in Nederland de natuur vieren. 

Er was een bijzonder natuurbelevingsprogramma samengesteld voor jong en oud. Volwassenen 
konden genieten van het voorjaar in de natuur tijdens een fotografiewandeling, een speciale 
kruidenkuier o.l.v. de kruidenvakvrouw en een natuurexcursie o.l.v. een ervaren natuurgids. Bij de 
waterpartijen vertelde Mevr. Drs. M.E. Hiemstra het verhaal over de Moordenaarsboom. Daarnaast 
konden bezoekers op laagdrempelige wijze kennismaken met mindfulness en een klankschalensessie 
beleven in de natuur. 

Voor kinderen stonden o.a. een weidevogelspel met 
polsstokspringen, een libellenspeurtocht met waterbeestjes 
activiteit, landschap schilderen, een vlinder-middag met 
knutsel en spel èn een sprookje verteld door schrijver Popke 
Popma op het programma. Hoogtepunt van het weekend 
was de vaartocht met stiltebeleving en concert op de 
Wyldemerk. Tijdens een schemervaartocht met het schip de 
Simmermoarn vertelde natuurgids Jan Tijsma over de flora 
en fauna langs de Luts. Boswachter Marjon gaf een 
stiltebeleving aan boord en aangekomen op de Wyldemerk 
hebben we genoten van een klankbeleving van etnische 
instrumenten en zang door Angela van Rooijen. 

Ondanks dat het de eerste keer was dat het Fête de la 
Nature op deze manier was georganiseerd in onze regio 
konden we veel mensen op de Wyldemerk verwelkomen en 
was het wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Helaas 

heeft de landelijke organisatie het evenement verplaatst naar begin september. Voor ons een 
ongunstig moment, aangezien we dan al volop bezig zijn met de voorbereidingen voor de 
Gaasterlandse Natuurweek. 

Jeugdnatuurclub: In 2013 zijn we samen met het IVN van start gegaan met een vaste Natuurclub. De 
Natuurclub bestaat nu uit een vast groepje van ca. 15 enthousiaste kinderen, die er 10 keer per jaar 
op uit trekken onder leiding van IVN-gids en oud-boswachter Goasse Hylkema, Sabine Boode en Focco 
Meijer. Helaas is de jeugdnatuurclub opgeheven in juni 2019. 
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Open Monumentendag: Mar & Klif heeft zitting in de Werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed die de 
jaarlijkse Open Monumentendag in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat organiseert. Daarnaast 
is Mar & Klif de coördinator van de Open Monumentendag voor de gehele gemeente De Fryske Marren 
en fungeren we als contactpersoon voor de landelijke stichting OMD. De werkgroep organiseerde in 
2019 rond het thema ‘Plekken van plezier’ weer een gevarieerd programma. Eenieder was welkom bij 
de opening in Bar-Dancing Impuls waarna men werd uitgenodigd op ‘Kroegentocht’ te gaan langs de 
etablissementen van weleer. In de Impuls hield mevrouw Drs. Minke Hiemstra een korte presentatie 
over de inhoud van het programma, waarna wethouder Roel de Jong de OMD 2019 opende en 
Stedsomropper Piter Haringsma de inwoners aanspoorde om de Monumenten in De Fryske Marren te 
bezoeken. Naast een aantal geopende kroegen van weleer waren o.a. ook de prachtige molens in 
Sloten en Nijemirdum, het Raadhuis en Expositie Langs de Luts in Balk, de Westermartoren in Joure en 
de NH Kerk in Lemmer geopend. De Open Monumentendag werd mede mogelijk gemaakt door een 
groot aantal monumenteigenaren, -beheerders en ambachtslieden en dankzij financiële steun van de 
gemeente. De verschillende activiteiten trokken samen ca. 300 bezoekers. Tijdens de heropening van 
de Westermar Toer in Joure op 6 september is het Gouden Haske, de prijs voor het ‘Moaiste 
monument fan De Fryske Marren’, door de werkgroep uitgereikt aan de eigenaresse van Rinia State in 
Oudemirdum. 

Gaasterlandse Natuurweek: In de herfstvakantie is de 32e editie van de Gaasterlandse Natuurweek 
georganiseerd. De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol 
leuke, groene, sportieve, creatieve en vooral duurzame 
activiteiten, georganiseerd door een unieke samenwerking 
van de verschillende natuur gerelateerde organisaties in de 
regio: Bezoekerscentrum Mar & Klif, It Fryske Gea, Vereniging 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân 
Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De week wordt mede 
mogelijk gemaakt door financiële steun van de Gemeente De 
Fryske Marren. Doel is jong en oud te laten genieten van en in 
de natuur en ervan bewust te maken dat je zorgvuldig met de 
natuur en je leefomgeving moet omgaan. De week was in 
2019 weer een groot succes, met een gevarieerd geheel van 
activiteiten rondom het thema ‘Kringloop’. De activiteiten 
varieerden van echte knutselactiviteiten tot lezingen, van 
voorstellingen tot een nachtwandeling in het bos. De week 
startte traditiegetrouw met de Groene Markt in het Rijsterbos. Op vrijdagavond deed Mar & Klif ook 
mee aan de Coole Kidsnacht, een initiatief van de Museumfederatie Fryslân dat prachtig paste in de 
Gaasterlandse Natuurweek. De markt trok ca. 5.000 bezoekers. In de bijlage vindt u een uitgebreide 
toelichting op de activiteiten van de Gaasterlandse Natuurweek. 

Natuurwerkdag. Op 2 november deed Mar & Klif traditiegetrouw mee aan de Natuurwerkdag. Ook 
deze keer werd een gezellige klusdag georganiseerd in de Vlindertuin in Lemmer.   
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Verhalenavond: Op vrijdag 15 november organiseerde Bezoekerscentrum Mar & Klif samen met een 
aantal ondernemers in 
Oudemirdum weer een 
gezellige verhalenavond 
rondom de sfeervolle Brink. 
Iedereen was welkom om op 
verhaal te komen in een 
gezellige winterse sfeer met 
vuurkorven, muziek, sages, 
geschiedenis en acts. Voor 
deze avond hadden we een 
bont gezelschap van vertellers 

en muzikanten bereid gevonden om hun ‘verhalen’ te delen! Een boswachter, een historicus, een 
stembevrijder, een musicalschrijfster, een dominee, enz. Verhalen over een niet zo brave dominee die 
dan ook niet zo lang heeft genoten van zijn aanstelling, vreemde verhalen rondom het vermaarde Slot 
Beuckenswijk en de geschiedenis van Sondel, maar ook verhalen over kruiden, over bomen, over 
stenen en te diep in het glaasje kijken. De toegang was gratis. Een groot aantal geïnteresseerden volgde 
de met lantaarntjes verlichte route door Mar & Klif, de heemtuin, Grand Café de Nostalgie, Hotel 
Boschlust, Bakkerij Twijnstra en de Fontein Kerk.  

Wandel- en fietstochten: Traditiegetrouw stonden in 2019 ook weer verschillende natuurwandelingen 
en fietstochten op het programma, die Mar & Klif samen met de natuurorganisaties aanbiedt. 

Overige activiteiten: Er waren dit jaar weer een aantal organisaties die van ons gebouw gebruik 
maakten voor vergaderingen en het organiseren van activiteiten, zoals bv. het IVN, RUG (voor een 
week veldonderzoek) en de Stichting Gaasterlân Natuerlân. 

Vlindertuin van Lemmer 
Een bijzondere activiteit van Mar & Klif is de Vlindertuin in 
Lemmer. Deze tuin ligt tussen de rondweg, de Oude 
Tramdijk, de Urkerstraat en het fietstunneltje. De 
vlindertuin is ontwikkeld op initiatief van de voormalige 
gemeente Lemsterland en wordt beheerd door 
Bezoekerscentrum Mar & Klif met veel inzet van 
vrijwilligers. Mar & Klif ontvangt hiervoor een vergoeding 
van de huidige gemeente De Fryske Marren. Mar & Klif 
maakte tot voor kort ieder jaar een apart jaarverslag over 
de werkzaamheden in de Vlindertuin. Vanaf 2018 willen we de informatie over de activiteiten van de 
Vlindertuin in dit jaarverslag opnemen. In de bijlage hierover een aparte verantwoording. 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân 
Mar & Klif is al jarenlang actief op het vlak van het Nationaal Landschap en neemt op dit gebied 
verschillende initiatieven. De organisatie ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage van de provincie. 

Landschapsbiografie: In 2016 heeft Mar & Klif het initiatief genomen om met beide gemeenten een 
landschapsbiografie te ontwikkelen, met daarin een inventarisatie van waardevolle 
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landschapselementen. Beide gemeenten dragen dit initiatief, mede vanwege het grote belang dat men 
daaraan hecht voor het formuleren van een goede omgevingsvisie. Alle gemeenten zijn verplicht om 
een dergelijke visie te ontwikkelen en daarin ook rekening te houden met de ontstaansgeschiedenis 
van het gebied.  

Gemeente De Fryske Marren heeft aangeboden penvoerder te zijn. In 2017 is een gezamenlijke 
uitvraag geformuleerd en zijn verschillende bureaus gevraagd om een offerte in te dienen. Begin 2018 
is de opdracht gegund aan bureau Cultuurland, die in de tweede helft van 2018 met de uitvoering is 
begonnen. Op 30 oktober 2019 is de digitale Landschapsbiografie feestelijk onthuld. Het is een prachtig 
naslagwerk geworden waar allerlei partijen veel informatie over het landschap kunnen vinden en waar 
ook veel vervolgactiviteiten aan kunnen worden verbonden. 

Cursus Ambassadeur: In 2019 heeft Mar & Klif voor de achtste keer de cursus Ambassadeur van het 
Nationaal Landschap georganiseerd. Deze cursus is primair bedoeld voor mensen die met toeristen 
werken, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Doel is dat de cursisten meer kennis 
krijgen van het Nationaal Landschap en daardoor hun gasten en andere mensen kunnen informeren 
over de bijzondere waarden daarvan. Belangrijk effect is ook dat toeristische ondernemers elkaar door 
deze cursus beter kunnen vinden en meer samenwerken. 

De cursus bestaat uit 6 dagdelen. Tijdens het 1e dagdeel staat de kennismaking centraal, het 2e en 3e 
dagdeel (één hele dag) wordt d.m.v. lezingen dieper ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en natuur 
van het gebied, het 4e en 5e dagdeel (eveneens één hele dag) bestaan uit een bus excursie en het 
laatste dagdeel is de slotbijeenkomst met een goede spreker en presentaties van alle cursisten. Elke 
cursist doet tijdens de cursus een onderzoek, waarvan de resultaten tijdens de slotbijeenkomst 
worden gepresenteerd. 

De cursus wint de afgelopen jaren aan populariteit. In 2018 hebben wij daarom voor het eerst de 
cursus in twee groepen aangeboden. Dat hebben we in 2019 ook weer gedaan. In totaal deden dit jaar 
38 cursisten mee, die allemaal erg enthousiast waren. Daarmee kwam het totale aantal (oud)cursisten 
op een kleine 230 uit. Om het enthousiasme vast te houden onderhouden wij een facebookpagina en 
organiseren wij regelmatig een ‘terugkomdag’ voor nieuwe en oud-cursisten. In 2019 ging deze 
terugkomdag naar het Landbouwmuseum in Goutum. Een gezellige dag waar ca. 65 mensen mee 
gingen. 

Onderzoek rol/functie Nationaal Landschap: Al langere tijd oriënteert Mar & Klif zich op de vraag welke 
rol het Nationaal Landschap in de regio kan spelen en wat de functie van Mar & Klif daarbij zou moeten 
zijn. Dit mede in het licht van de verandering in financiering van het Nationaal Landschap, dat geen 
rijkstaak meer is, maar een provinciale. Als gevolg van deze overheveling van taken is het Nationaal 
Landschap min of meer ‘verweesd’ geraakt. In 2017 hebben wij Noordtij gevraagd meerdere 
gesprekken met stakeholder hierover te voeren en is ook bestuurlijk overleg gevoerd met provincie, 
gemeenten en partners. Alle partners hebben uitgesproken dat het Nationaal Landschap voor hen van 
grote waarde is en vinden het logisch dat Mar & Klif een rol speelt ten aanzien van de draagvlak 
ontwikkeling en promotie van dit gebied. Met de partners zijn we nog steeds op zoek naar de meest 
werkbare vorm om hier invulling aan te geven. Het vinden van een praktische werkwijze waar 
betrokken stakeholders zich in kunnen vinden blijkt echter nogal lastig te zijn. 
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Vooruitlopend daarop is Mar & Klif al wel in gesprek met verschillende partners. Met de Agrarische 
Natuurvereniging  Noardlike Fryske Wâlden en de Coöperatieve vereniging Súdwestkust hebben 
gesprekken plaats gevonden over afstemming, respectievelijk nauwere samenwerking op het gebied 
van educatie. 
 

Educatie Nationaal Landschap: Sinds 2016 bieden we voor individuele bezoekers (gezinnen) en scholen 
het educatief programma Quest aan, dat gaat over het Nationaal Landschap. Bureau Erfgasten heeft 
ons geholpen om deze aantrekkelijke en gevarieerde ‘speurtocht’ door de tentoonstelling te maken. 
Op 4 tablets verspreid door het gebouw zijn opdrachten te vinden. Met tekst, foto’s en film wordt de 
opdracht toegelicht. De opdrachten variëren van het naspelen van ‘opgravingen’, het wegen van 
stenen, het uitpluizen van braakballen tot ‘vissen op het IJsselmeer’. In het jaar 2019 is het programma 
11 keer door een schoolgroep geboekt (220 leerlingen). 

Sinds 2013 bieden we aan schoolgroepen ook het project ‘Op avontoer by de boer’ aan. Dit project 
loopt via Groen Doen. In het schooljaar 2017-2018 deden hier 6 schoolgroepen aan mee. Het aantal 
schoolgroepen loopt helaas af, mogelijk doordat er via Groen Doen inmiddels ook de activiteit Boer op 
Noord wordt aangeboden voor jongere kinderen, maar mogelijk heeft dit toch invloed. 

Samenwerkingen Nationaal Landschap: Mar & Klif werkt op allerlei vlakken samen met andere 
partners aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het Nationaal Landschap. Zo is samen met de VVV 
een wandelkaart Zuidwest-Fryslân uitgebracht en besteden de gemeentegidsen op ons initiatief 
aandacht aan het Nationaal Landschap. Ook de wandelansichtkaart door het Stuwwallenlandschap is 
zo’n mooi initiatief. Mar & Klif zoekt nadrukkelijk de samenwerking met VVV Waterland van Friesland 
om via hun kanalen het Nationaal Landschap te promoten. Daarvoor geven wij regelmatig input voor 
leuke artikelen, maken we redactionele input voor de Waterland van Frieslandmagazines, foto’s, etc. 
Het is mooi om te zien dat onze inspanningen resultaat hebben en dat de promotie van het Nationaal 
Landschap door Waterland van Friesland steeds beter wordt opgepakt. 

Promotionele aandacht en bezoekersaantallen 
Op de website is informatie over het bezoekerscentrum en een activiteitenkalender te vinden. 
Natuurlijk maakt Mar & Klif ook gebruik van het internet om de eigen activiteiten en het Nationaal 
Landschap in bredere zin onder de aandacht te brengen. Via facebook volgen ca. 1.000 mensen onze 
activiteiten. Onze persberichten worden regelmatig door de pers opgepakt en ook bloggers besteden 
aandacht aan ons. Een kleine greep: 

• 14 februari LC: Help pake en beppe Smullen geblazen in Mar & Klif (14 febr 2019) 
• Blogster Bregje van Blog Wandelvrouw, https://www.wandelvrouw.nl/waterland-van-friesland/, 

waarin een bezoek aan Mar & Klif wordt gebracht 
• Blogster Antoinette Spaan We12 Travel, https://www.we12travel.com/waterland-van-friesland/, 

waarin Mar & Klif een startpunt is op weg naar Libellenreservaat 

Het bezoekersaantal van Mar & Klif, inclusief de VVV, kwam dit jaar naar schatting uit rond de 26.000. 
Het bezoekersaantal wordt niet heel precies gemeten. In de buitendeur is een elektronische teller 
geïnstalleerd die het aantal bewegingen in en uit het gebouw registreert. Daarmee worden alle 
bezoekers van het gebouw geteld. Van dit aantal worden 22.000 bewegingen (het in- en uitlopen van 

https://www.wandelvrouw.nl/waterland-van-friesland/
https://www.we12travel.com/waterland-van-friesland/
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(vrijwillige) medewerkers) afgetrokken. Het resterende getal wordt door twee gedeeld (in- en uitlopen 
door dezelfde persoon). 

We gaan er van uit dat ongeveer 2/3e van de bezoekers niet alleen de winkel bezoekt, maar ook echt 
het bezoekerscentrum in gaat en bekijkt. Aan partners die alleen het aantal bezoeken aan het 
bezoekerscentrum willen weten (bv. de museumfederatie) geven we deze formule door en dan komt 
het aantal bezoeken hieraan op ca. 18.500. 
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NME –netwerk Groen Doen 
Want Groen moet je doen! 
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Ontstaan van Groen Doen 
Al sinds 1995 is aan Mar & Klif ook een afdeling Natuur- en Milieueducatie verbonden. Deze afdeling 
is opgericht op initiatief van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Nijefurd. In de regio 
waren nog een viertal andere NME-centra. Met de komst van de nieuwe fusiegemeente Súdwest-
Fryslân was er bij de gemeenten de behoefte om de NME-voorziening binnen het onderwijs in deze 
hele nieuwe gemeente op dezelfde manier te organiseren. In 2011 heeft Mar & Klif de werkzaamheden 
op het gebied van Natuur- en Milieu-educatie uitgebreid en is een heel nieuwe werkwijze opgezet: 
Groen Doen. In de jaren daarna hebben we deze werkwijze verder ontwikkeld. 

Groen Doen-aanbod in 2019 
Groen Doen is opgezet als een netwerk, waarin aanbod van verschillende partners samen wordt 
gebracht. Binnen het Groen Doen aanbod kunnen scholen kiezen voor uiteenlopende 
(buiten)activiteiten. Deze variëren van een kabouterpad voor kleuters tot een biologiedag in de 
Makkumer Noordwaard tot een bezoek aan het Woudagemaal. De Groen Doen afdeling van Mar & Klif 
is de organisator van dit netwerk. Sommige activiteiten worden helemaal georganiseerd door de 
afdeling Groen Doen van Mar & Klif, bij andere activiteiten verzorgt deze afdeling alleen de publiciteit 
en de inschrijving van de scholen en zorgt een andere partij (bv. Staatsbosbeheer, het Woudagemaal) 
of een particuliere aanbieder voor de uitvoering van de activiteit. 

Basisscholen kunnen tegen betaling van een bedrag per leerling (in 2019 was dat € 3,50) lid worden 
van dit netwerk en dan onbeperkt gebruik maken van het aanbod van Groen Doen. In schooljaar 2018-
2019 waren 81 scholen lid en in 2019-2020 waren 83 scholen lid, een bereik van ongeveer 90% van de 
scholen. Ieder jaar zijn er enkele scholen die het lidmaatschap opzeggen, vaak ook door fusie. Meestal 
komen er ieder jaar 1 of 2 scholen bij. 

In schooljaar 2018-2019 is door de abonnee-scholen goed gebruik gemaakt van het activiteitenaanbod 
van Groen Doen. We bieden verschillende gastlessen aan, waarbij een gastdocent op school komt. 
Daarnaast worden er jaarlijks verschillende kweekpakketten verzorgd waarmee de natuur in de klas 
kan worden gehaald. Ook zijn er andere activiteiten die leerkrachten zelfstandig op en rond de school 
kunnen doen, zoals waterlessen, uilenballen pluizen, etc. Deze activiteiten zijn in schooljaar 2018-2019 
door 404 groepen geboekt. 

Van oudsher is het uitlenen van leskisten een belangrijk onderdeel van het NME-werk. Wij bieden deze 
leskisten nog steeds aan en er wordt ook nog goed gebruik van gemaakt. In schooljaar 2018-2019 
hebben 210 groepen een leskist of opgezette dieren van Groen Doen besteld. 

Gebruik Groen Doen in schooljaar 2018-2019 

 Aantal 
scholen 

Aantal 
leerlingen 

Leskisten  Materiaal-
pakketten 

Op Excursie (Gast)les op 
school 

Himmeldei Totaal 

Súdwest-
Fryslân 

51 6.325 162 176 320 95 18 771 

De Fryske 
Marren 

32 3.775 48 46 141 38 13 286 

Totaal 83 10.100 210 222 461 133 31 1.057 
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Bijzondere activiteiten in 2019 
In 2019 heeft Groen Doen ingezet op het continueren en verstevigen van een aantal projecten die al 
in 2018 waren uitgezet, zoals de activiteiten rondom de weidevogels (Pykje Fjouwer en Thús by de 
greidefûgels bij Skrok en Skrins). Ook het project Underweizz hebben we in 2019 opnieuw aangeboden, 
de Boer op Noord en de Zadenles in samenwerking met de Zadenbibliotheek staat weer op het 
programma. Nieuw is de samenwerking met het museum It Tsiispakhûs in Wommels. 

Groen Doen is ook betrokken bij het educatieproject ‘Op zoek naar de blije vis’, dat inmiddels plaats 
vindt bij het Waddencentrum en waarin de vismigratie en de toekomstige vismigratierivier in de 
Afsluitdijk centraal staat. 
 
Duurzaamheid 
Op verschillende manieren besteden we het jaar rond aandacht aan duurzaamheid in de breedste zin 
van het woord. In al onze activiteiten zijn deze thema’s verweven en we bieden ook activiteiten aan 
waarin deze thema’s centraal staan. Zo besteden we veel aandacht aan het opruimen van zwerfafval, 
maar ook aan het goed scheiden van afval, waardoor afval geen afval meer is, maar de grondstof voor 
nieuwe producten. Ook gifgebruik, biodiversiteit, de energietransitie, circulaire economie en andere 
thema’s komen regelmatig aan bod. 

Activiteiten die we rondom deze thema’s organiseren zijn bv. de klassieke Himmeldei (samen met de 
gemeenten georganiseerd). Voor kleuters bieden we het succesvolle Fladdertje aan, over zwerfafval. 
Sinds 2018 werken we ook samen met de Plastic Soup-foundation die gastlessen op scholen verzorgt. 

In het najaar van 2018 zijn we samen met het netwerk Duurzame Dorpen (met als trekker Lucy 
Gelderblom) en de gemeente De Fryske Marren gestart met een groene containerproject. Inzet van de 
gemeente is dat alle basisscholen een groene container op school hebben. Een doelstelling die wij van 
harte ondersteunen. De gemeente regelt de containers en groene emmertjes voor in de klas. Het 
netwerk Duurzame Dorpen en wij regelen gastlessen ‘Ho net yn e kliko!’ op alle basisscholen. De laatste 
scholen hebben de gastlessen in 2019 gekregen. 

Organisatorische ontwikkelingen 
In 2019 zijn een aantal organisatorische ontwikkelingen ingezet. Ten eerste hebben we een betaalde 
gastdocent in dienst genomen, die o.a. de gastlessen over duurzaamheid voor zijn rekening neemt. We 
merken namelijk dat dit type gastlessen veel vraagt van vrijwilligers en dat het roosteren van 
vrijwilligers voor deze gastlessen zoveel tijd inneemt dat het niet efficiënt is. Daarom hebben we 
besloten om voor dit type gastlessen een betaalde gastdocent in te zetten. Voor het begeleiden van 
natuurpaden en andere activiteiten blijven we graag gebruik maken van onze pool van vrijwilligers en 
we zijn erg blij dat ze daarvoor beschikbaar blijven. 

Een tweede verandering is de coördinatie. Deze was de afgelopen jaren in handen van Donna van der 
Gragt, sinds enkele jaren ondersteund door Japke Zwaan. Eind 2019 heeft Donna afscheid van ons 
genomen (formeel per 31 januari 2020) en zijn wij een sollicitatieprocedure gestart om een nieuwe 
college te vinden. Dat is Mayke Kloetstra-de Jong geworden. Zij begint per 1 april 2020. 
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Contacten partners 
Door de manier van werken waarbij Groen Doen als een soort ‘makelaar’ optreedt en deels activiteiten 
van derden aanbiedt aan de scholen, is er veel en intensief contact met de partners. Soms is dat overleg 
groepsgewijs, bv. met de verschillende natuurorganisaties of met groepen boeren, soms individueel 
(bv. met de musea/bezoekerscentra die activiteiten aanbieden). De aard van het contact is ook heel 
divers. Sommige partners zijn heel erg ervaren in het ontwikkelen en begeleiden van 
schoolactiviteiten, anderen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. En dat verlenen we dan 
graag! 

Contacten scholen 
Groen Doen bezoekt ieder jaar verschillende scholen, liefst tijdens het teamoverleg, om daar tekst en 
uitleg te geven over het aanbod van Groen Doen en de mogelijkheden om projecten op maat aan te 
passen. Ook dit jaar hebben we dat gedaan en zijn we bij ca. 10 scholen op bezoek geweest. Naast dat 
persoonlijke contact bellen en mailen scholen ook veel om advies. Zo hebben we regelmatig informeel 
contact met de scholen. 

Netwerken 
Groen Doen is actief binnen verschillende netwerken. Natuurlijk is er regelmatig overleg met het IVN 
en de andere NME-centra in Friesland. Daarnaast sluit Groen Doen ook aan bij het ‘Jong leren eten’ 
netwerk en het netwerk op het gebied van boerderij-educatie. Verder hebben we nauw contact met 
de natuurorganisaties in de regio. 

Bekendheid Groen Doen 
Als Groen Doen zijn we primair gericht op bekendheid bij het onderwijs. We informeren de scholen 
regelmatig met nieuwsbrieven en met onze affiche met aanbod. Dat werkt altijd heel goed en leidt tot 
vele boekingen via onze website. Via Facebook bieden we tenminste iedere week een update van onze 
activiteiten. Het bereik daarvan is echter nog beperkt. 

Met enige regelmaat wordt er in de pers verslag gedaan van activiteiten die via Groen Doen worden 
georganiseerd. Omdat we vaak ook de makelaar of organisator zijn en niet altijd de uitvoerder, is de 
naam Groen Doen niet altijd terug te lezen. 
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Financiën 
Op deze plek een korte samenvatting van de financiële resultaten van onze stichting. Meer 
gedetailleerde informatie is op te vragen via info@museumjoure.nl. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019      
         
ACTIVA      31-12-2019  31-12-2018 

      €  € 
VASTE ACTIVA        
         
MATERIELE VASTE ACTIVA       
Verbouwingen             18.652   20.291 
Inventaris Museum             17.216   19.250 
Inventaris  M&K/NME                  260   440 
Andere bedrijfsmiddelen              5.129   2.563 
Automatisering               7.667   7.955 

              48.924   50.499 
         

VLOTTENDE ACTIVA        
Voorraden             32.486   20.440 
Vorderingen             79.959   115.559 
Liquide middelen           215.262   136.528 

            327.707   272.527 

            376.631   
           

323.026  

         
PASSIVA         
         
EIGEN VERMOGEN           134.292   132.277 
VOORZIENINGEN             43.234   60.955 
KORTLOPENDE SCHULDEN          199.105   129.398 

            376.631   322.631 

         
         

BALANSVERSCHIL                       0   
                   

395  
 

  

mailto:info@museumjoure.nl
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       2019  2018 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN    €  € 

          
OPBRENGSTEN         
Opbrengst activiteiten historische 
collectie            98.208       73.641  
Brutowinst winkel- en horecavoorziening            45.394       29.393  
Bijdragen van particulieren             40.580       45.372  

Huuropbrengsten      
           

1.439   
          

408  
Overige 
opbrengsten              38.565       43.778  

Gemeentelijke subsidie     
      

350.127   
  

342.967  
VVV               46.468       32.557  
Opbrengsten NME              37.840       31.462  

       
      

658.621   
  

599.577  
          
BEDRIJFSKOSTEN         

Personeelskosten      
      

406.872   
  

345.899  
Afschrijvingen              10.384       11.953  

Huisvestingskosten      
      

131.906   
  

121.629  

Inventariskosten      
           

9.391       14.481  
PR en marketing              20.497       26.502  
Algemene en kantoorkosten             27.950       40.770  
Kosten activiteiten              50.745       56.760  

       
      

657.746   
  

617.993  
          

EXPLOITATIERESULTAAT     
              

875   
   -

18.416  

          
Resultaatbestemming        
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Subsidies en sponsors  
Onze stichting mag zich ieder jaar verheugen in de steun van verschillende organisaties. De gemeente 
De Fryske Marren is medefinancier van alle afdelingen. Gemeente Súdwest-Fryslân subsidieert de 
afdeling Groen Doen en de provincie Fryslân ondersteunt de taken van Mar & Klif op het gebied van 
het Nationaal Landschap. 

Mar & Klif is het bezoekerscentrum van het landschap en van de drie natuurorganisaties die in dit 
landschap actief zijn: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Gelukkig worden we ook 
financieel gesteund door deze drie natuurorganisaties. 

Museum Joure rekent jaarlijks op de sponsorbijdragen van een aantal grote sponsors, nl. Douwe 
Egberts, de Rabobank en Spanninga Metaal. Ook de Vereniging Vrienden van Museum Joure zorgt voor 
een substantiële ondersteuning. 
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Bijlage 1. Aanwinsten 
 

aanwinsten 2019 Museum Joure objecten 

SCHENKING 
 

  
Nummer Voorwerp Verworven van 
2019-1 proefmonsterzakje tabak Douwe Egberts mw F.H. Feenstra, Krimpen aan den 

Ijssel 
2019-4 zilveren theezeefje met lekbekje mw A. de Ferrageau de St Amand, Den 

Helder 
2019-5 lepeltje mw A. de Ferrageau de St Amand, Den 

Helder 
2019-28 aardewerken tabakspot fam A.L. Broeren, Nieuwehorne 
2019-29/38 tien olieverfschilderijen Joure Benno Pen B. Pen, Joure 
2019-39 6 pakken Douwe Egberts Guatemala 

koffiebonen 
mw J. Douwes 

2019-40 witte houten Douwe Egberts koffiemolen mw S. Schootman 
2019-49 messing samovar A. van Aalsum, Joure 

2019-81 lepeltheezeefje Douwe Egberts F. Knol, Leeuwarden 

2019-85 miniatuur klokkenwinkel/klokkenmakerij D. Hensens, Amsterdam 

2019-86 houten bordje 'koffie is klaar 12,5 ct' anoniem 

2019-87 Boek Groeien en Bloeien - Douwe Egberts mw H. Toering, Hardenberg 

2019-88 Douwe Egberts Lichte Virginia Shagtabac 
zilvermerk 

fam. Boersma 

2019-107 Douwe Egberts theemuts in de vorm van een 
beer 

mw Dijkstra-vd Beld 

2019-108 Douwe Egberts espressoapparaat mw Dijkstra-vd Beld 

2019-109 Douwe Egberts Piazza espresso bewaarbus mw Dijkstra-vd Beld 

2019-110 4 espresso kop en schotels mw Dijkstra-vd Beld 

2019-111 6 Douwe Egberts koffie kop en schotels mw Dijkstra-vd Beld 

2019-112 Douwe Egberts winkelrek met 3 bewaarblikken A.J. Oosten, Doesburg 
2019-116 gietijzeren klepel grote klok Jouster Toer J. Dijkstra, Balk 

2019-117 Flip en Flap spelbord mw. A. Kuiper, Joure 

2019-118 aluminium percolator mw. A. Kuiper, Joure 

2019-119 chroom percolator mw. A. Kuiper, Joure 

2019-120 Zassenhaus wandkoffiemolen mw. A. Kuiper, Joure 

2019-121 kraantjeskan mw. A. Kuiper, Joure 

2019-125 stoelklok met carillon Christiaan van der Klaauw J. Nieuwenhuijzen 

2019-131 A+B neo rococo pendule onder stolp legaat mw Bijleveld, Blije 

2019-132 A+B theeweegschaaltje in houten kistje K. Jelsma 

2019-162 brief aan Keverling en Co uit 1862 J. Riemersma, Joure 

2019-163 1-15 kartonnen winkelreclames Drum tabak 
 

2019-164 koffiepot met filter mw. L. van der Hart, Beetsterzwaag 

2019-166 olieverfschilderij van Torenstraatbrug van S. 
Voskuil 

mw. T. de Graaf-Brouwer, Zeist 
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2019-167 vaandel uit 1898 Nederlandse vereniging tot 
afschaffing alcoholhoudende dranken  

gemeente De Fryske Marren 

2019-168 1-14 tabaksreclame Drum-tabak uit de Panorama L. Bracco Gartner 

2019-169 boekje 'Pijpenkrabbels' van Douwe Egberts L. Bracco Gartner 
2019-174 doosje met Douwe Egberts koffiefilterrondjes fam. P. en K. Bos 
2019-176 wandklok gemaakt door De Vries Joure S.R. Kuindersma, Groningen 
2019-177 reproductie linosnede raam klokkenmakerij met 

Jouster Toer 
S.R. Kuindersma, Groningen 

 

Toegezegde schenking, dhr. Schothorst wil zijn collectie Zwerfstenen na zijn overlijden aan Mar & Klif 
schenken. 
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Bijlage 2. Een beknopte geschiedenis van Museum Joure  
Op 1 juli 1976 opende de voorganger van Museum Joure, stichting Johannes Hessel Huis, de deuren in 
het voormalige pakhuis van Douwe Egberts aan de Geelgietersstraat. In het pand was een expositie te 
zien over de geschiedenis van Douwe Egberts. Op de eerste verdieping van het pakhuis vestigde zich 
het Natuurmuseum, toen nog een aparte stichting. Op de zolder organiseerde de Culturele Raad van 
de gemeente exposities op het gebied van beeldende kunst. 

Door de tijd heen breidde het museum zich langzamerhand uit. Nieuwe panden, collecties en taken 
werden aan het museum toegevoegd. In 40 jaar is er zeker heel veel veranderd en is het museum 
uitgegroeid tot één van de grootste museumcomplexen van Friesland. Een beknopte samenvatting van 
de veranderingen door de jaren heen. 

Jaar Wat 
1980 Museumwinkel De Witte Os aan de Midstraat 97 geopend.  
1981 Geboortehuis van Egbert Douwes in de museumtuin geplaatst 
1984 Museumstraat aangelegd (verbindingsweg tussen de Sinnebuorren en het 

Waagplein) 
1986 Keverling pakhuis en Keverling kantoor (huidige ambachtengebouw) aan het 

museum toegevoegd. 
1989 Kadehuisje in beheer bij het museum als beheerderswoning. 
1991 ‘Metaalfabriek Keverling’ toegevoegd aan het museum, met presentatie over 

Keverling en Fries Grafisch Museum 
1993 Heemkundig werkverband Skarsterlân opgericht (latere HWS) 
2001 Pand 99 aan Museum Joure toegevoegd, nieuwe horecavoorziening en nieuwe 

tentoonstellingsruimte. Kultuerried organisatorisch onderdeel van Museum 
Joure 

2004 Fusie Natuurmuseum en Johannes Hesselhuis tot Museum Joure 
2006 Kadehuisje ingericht met koperslagerswerkplaats en koffiebranderij 
2009 Depot verhuist naar ruimtes van voormalige lokale omroep Oskar, It Sael 

wordt helemaal opgeknapt en ingericht met Friese klokken 
2012 Museum Joure neemt afscheid van de natuurexpositie, deze verhuist naar 

Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum. Ook wordt afscheid genomen 
van de bakkerij-tentoonstelling, de bovenverdieping van het 
Ambachtengebouw wordt ingericht als educatieruimte 

2013 Het Johannes Hessel Pakhuis wordt opnieuw ingericht met op de begane 
grond een expositie over koffie, op de eerste verdieping een expositie over 
thee en ook de zolderverdieping wordt opgeknapt. Hier heeft het Histoarysk 
Wurkferbân Skarsterlân zijn werkplek 

2015 Museum Joure stopt onder druk van de bezuinigingen met het organiseren 
van voorstellingen en concerten buiten de eigen gebouwen (van oudsher de 
‘Kultuerried-activiteiten), zoals de concerten in Park Heremastate, de 
concerten in de verzorgingstehuizen en de theatervoorstellingen in It Haske 
en de Rjochtdei 

2016 Museum Joure stopt met de organisatie van de exposities in de bibliotheek en 
het gemeentehuis. De expositiewerkgroep gaat als een zelfstandige stichting 
verder: de stichting Keunst en Keur 

2018 Fusie Museum Joure met Bezoekerscentrum Mar & Klif tot stichting Erfgoed, 
Natuur en Landschap. 
Herinrichting panden Midstraat 97 en 99, met een centrale balie, doorgang 
naar de Witte Os en de realisatie van een nieuwe zaal.  
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Bijlage 3 Jaarverslag Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS) 2019 
Op de studiezolder van het Johannes Hessel Pakhuis ware ook dit jaar onze werkgroepen druk met het 
verzamelen van historie over de gemeente Skarsterlân. De bezigheden concentreren zich vooral op de 
woensdagmiddag, hetgeen de gezelligheid en de samenwerking bevordert, maar met de consequentie 
dat er niet altijd voor iedereen een computer beschikbaar is. Dat was een aandachtspunt voor 2019 en 
dat blijft het ook voor 2020. Tevens een aandachtspunt is: het up-to-date houden van de computers 
en het adlib systeem. 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter Henk Hoekstra, secretaris Ben de Jong, tweede 
secretaris Tjerk Algra, penningmeester Jaap Halma en algemeen lid Hanneke Staal vergaderde 9 keer. 
Tjerk Algra en Jaap Halma waren dit jaar aftredend en herkiesbaar. Zij werden unaniem herkozen, 
zodat er geen mutaties in het dagelijks bestuur plaatsvonden. Ook waren er weinig mutaties in 
algemeen bestuur. We konden Henk Oost als nieuw lid begroeten. Henk Hoekstra heeft tijdig te 
kennen gegeven, dat hij zich in januari 2020 niet herkiesbaar stelt als voorzitter. 

Ziekte en ongemak waren er ook dit jaar. De gemiddelde leeftijd van het werkverband stijgt gestaag 
en daarmee ook de gezondheidsrisico’s. Om dan ook dit keer toch een naam te noemen: Johan Halstein 
heeft het wel in het bijzonder zwaar gehad met diverse operatieve ingrepen. Ook Dries Kootje kampte 
dit jaar nog met de nodige tegenslagen w.b. zijn gezondheid. 

Voor ons blad Ut Eigen Gea werden nummers voorbereid met artikelen over Joure en omliggende 
dorpen. De abonnees kregen ook dit jaar drie nummers door de brievenbus. Ondanks de nodige 
aandacht hiervoor, blijft het aantal abonnees langzaam dalen. Meer door overlijden dan door 
opzeggingen. Een aandachtspunt is dus: nieuwe en ook jongere abonnees werven. 

Er ontstond dit jaar verschil van mening tussen enkele leden van UEG en enkele DB-leden. Met name 
de gang van zaken rond het opstarten van de website was daar de aanleiding toe. 

In een extra vergadering van het DB en het bestuur van UEG is het nodige uitgesproken en is ook 
afgesproken om, soms met opgewekte tegenzin, de relatie met de websitebouwer Mediasoep niet te 
verbreken, met als belangrijkste argument dat we zo ver op weg zijn, dat stoppen meer kost dan 
doorgaan. 

De website functioneert inmiddels tot redelijke tevredenheid. Er is een onderhoudscontract afgesloten 
met Mediasoep. Voorlopig voor één jaar om daarna te beoordelen in hoeverre zo’n contract werkt en 
relevant is. Met andere woorden: krijgen we waar voor ons geld. 

Uit de zorgen zijn we nog niet. Zowel wat het publiceren op de website of langs andere wegen betreft. 
En die zorgen worden veroorzaakt door de nieuwe privacywet en dan vooral eisen op het gebied van 
de auteursrechten. 

Met name Hanneke Staal en Henk Hoekstra hebben de nodige tijd in deze materie gestoken en o.a. 
contact gezocht met de werkgroep in Sneek en met Tresoar. Het zal nog de nodige tijd vergen om op 
juridisch verantwoorde wijze gebruik te maken van met name beeldmateriaal. 

De werkgroepen Bibliotheek, Documentatie, Facebook, Gilde en Foto/Film werkten ook dit jaar 
gestaag verder aan de verwerking van materiaal. Door het regelmatig uitvallen van Johan Halstein 
stagneert het invoeren van gegevens in de computer enigszins en ook het opstellen van het 
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Fotoprotocol vordert langzamer dan gewenst. Ook is duidelijk dat het overnemen van taken 
gemakkelijker gezegd wordt dan gedaan. Sommige werkzaamheden vragen een speciale vaardigheid. 

Wat betreft het ‘na de pauze programma’ is er verder gegaan op de al in november 2018 ingeslagen 
weg. Indien het onderwerp er zich voor leent, wordt de lezing in It Kofjelokaal van het museum 
gehouden en opengesteld voor andere belangstellenden. 

Dit jaar kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

januari:  Klaas Jelsma over de opkomst van Douwe Egberts. Vanwege de jaarvergadering 
alleen voor de HWS-leden. 

maart:  Auke Bult, over archeologische vondsten in de regio. 
mei:  Frank Terpstra over watermolens en de Grevensmolen in het bijzonder. 
september: V.d. Vaart over de kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen uit de 18e eeuw. 
november: Margreet van der Zee over de expositie ‘De kunst van het genieten’. Ditmaal door 

omstandigheden alleen voor de HWS-leden. 
Er is tevredenheid over dit experiment en we zullen ook in 2020 op deze weg verder gaan. Waarbij 
nog enkele knelpunten ten aanzien van de entree moeten worden opgelost. 

Hopelijk kunnen we ook in 2020 op een vruchtbare en harmonieuze wijze verder werken aan het 
verwerken van historisch materiaal met de intentie dat we die noeste arbeid niet alleen in stilte 
verrichten, maar ons werkverband zichtbaar maken voor buitenstaanders via lezingen en de 
medewerking aan diverse (museum)activiteiten. 

         Ben de Jong (secretaris) 
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Bijlage 4. Bezoekers Museum Joure 
 

Betalende bezoekers  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
totaal volwassenen 
individueel (incl. korting 
en MJK) 

8.709 9.031 10.069 9.255 11.193 9.913 9.663 10.091 9.570 12561 

totaal kinderen en 
gezinnen (incl. 
gezinskaart) 

2.478 2.416 2.001 1.858 1.502 1.712 1.793 1.623 1.578 1804 

totaal betalende 
groepen  3.997 6.716 6.439 6.769 2.978 3.765 3.535 3.094 3.044 4115 

totaal schoolgroepen 
betaald 114 609 219 465 742 1.065 723 1.009 1.251 1433 

Gratis entree 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
totaal sponsors, 
donateurs, e.d. 564 481 395 231 453 124 182 243 173 237 

totaal onderwijs niet 
betalend 1.663 1.352 774 574 82 18 62 40 0 52 

overig gratis entree (incl. 
acties 2e kaartje gratis) 3.712 2.840 2.860 3.652 2.690 1.506 1.512 1.376 1.936 1481 

Totaal betaald bezoek  15.298 18.772 18.728 18.347 16.415 16.455 15.714 15.817 15.443 19913 

Totaal gratis entree 5.939 4.673 4.029 4.457 3.225 1.631 1.756 1.659 2.109 1770 

Totaal bezoek 21.237 23.445 22.757 22.804 19.640 18.103 17.470 17.476 17.552 21683 

 
Het aantal volwassen Museumkaart-bezoekers bedroeg 5.775 en het aantal kinderen met een 
Museumkaart was 493. 
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Bijlage 5. Jaarverslag Vlindertuin Lemmer 2019 
Middenin Lemmer, tussen de Rondweg, de oude Tramdijk, de Urkerstraat en het fietstunneltje, ligt de 
Vlindertuin. Een natuurlijke oase in stedelijk gebied. De Vlindertuin is een initiatief van gemeente De 
Fryske Marren en wordt beheerd door Bezoekerscentrum Mar & Klif in Oudemirdum. De vrijwilligers 
van de werkgroep Vlindertuin denken mee over het uit te voeren beheer en zorgen voor het 
onderhoud van de tuin en het monitoren van de flora en fauna. De waarnemingen van vlinders en 
libellen worden doorgegeven aan de Vlinderstichting. 

Onderhoud: De inzet van vrijwilligers voor het onderhouden van de tuin is onmisbaar. Een enthousiaste 
groep mannen zorgt voor het onderhoud, zoals het vrijhouden van het pad, het beheersen van de 
begroeiing en het bijhouden van de waterpartijen. Kerst Boersma deed het snoei- en zaagwerk en ook 
Goasse Hylkema, Popke Popma, Albert Richter, Ytsen Kooistra en Tineke Verbeek dragen hun steen bij 
aan het onderhoud en monitoren in de tuin. Het maaiwerk is sinds juni 2019 uitbesteed aan Bert 
Jonkman, tevens tuinman van Museum Joure. Het hekkelen van de waterpartijen is verzorgd door Durk 
van B&K uit Lemmer. 

Naast het plegen van regelmatig onderhoud door de vrijwilligers is er op 2 november de jaarlijkse 
Natuurwerkdag georganiseerd door Bezoekerscentrum Mar & Klif i.s.m. Landschapsbeheer Friesland. 
Tijdens de Natuurwerkdag is de vaste werkgroep geholpen door een groepje van zo’n 10 vrijwilligers, 
jong en oud, met bomen en struiken snoeien en zagen, riet harken en de waterpartijen hekkelen. Zo 
wordt de tuin elk jaar klaargemaakt voor het winterseizoen. 

Excursies: In het zomerseizoen van 2019 heeft gids Ytsen Kooistra vier maal een gratis rondleiding door 
de Vlindertuin verzorgd. 

Flora en fauna: De inrichting en het beheer is er op gericht dat wilde inheemse vlinders zich er thuis 
voelen. Zo is er bijvoorbeeld reliëf aangebracht waardoor er een afwisselend terrein is ontstaan met 

verschillende microklimaten en een grote variatie aan 
vegetatie. Dit trekt ook andere dieren zoals bijen en 
hommels aan. Door de aanwezigheid van waterpartijen 
is het er ook prima vertoeven voor libellen en juffers. 

Het is dus geen keurig aangelegd parkje met gemaaide 
grasveldjes en schelpenpaadjes maar, een avontuurlijke 
“strúntún” waar van alles te beleven is. Er groeien 
bijvoorbeeld meer dan honderd verschillende soorten 
inheemse planten en dat midden in Lemmer! 

 
 

  Jong en oud samen aan de slag tijdens de 
Natuurwerkdag in de Vlindertuin 
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Bijlage 6. Verslag Gaasterlandse Natuurweek 2019 
In de herfstvakantie van 2019 is de 32e editie van de Gaasterlandse Natuurweek georganiseerd. De 
Gaasterlandse Natuurweek is een week vol leuke, groene, sportieve, creatieve en vooral duurzame 
activiteiten, georganiseerd door een unieke samenwerking van de verschillende natuur gerelateerde 
organisaties in de regio: Bezoekerscentrum Mar & Klif, It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De week wordt mede mogelijk 
gemaakt door financiële steun van de Gemeente De Fryske Marren. Het doel is jong en oud te laten 
genieten van en in de natuur en ervan bewust te maken dat je zorgvuldig met de natuur en je 
leefomgeving moet omgaan. 

Dit jaar was het thema ‘Kringloop’. De kringloop van het leven, van water, in de landbouw, van afval, 
enz. Het thema ‘Kringloop’ en het jaarlijkse terugkerende thema ‘Duurzaamheid’ liepen als een rode 
draad door de activiteiten. Gewoontegetrouw startte de week met de Groene Duurzaamheidsmarkt 
in het Rijsterbos die dit jaar zo’n 5.000 bezoekers trok. De Groene Markt was weer groots opgezet met 
zo’n 75 standhouders met kramen vol biologische, duurzame, fair trade, ambachtelijke en 
streekproducten. De kinderen konden zich vermaken in het Kinderdorp met pompoen snijden, het 
Oerrr Blotevoetenpad, knutselen, broodjes bakken boven kampvuur, boogschieten en met 
boomklimmen. Volwassenen genoten van de (h)eerlijke hapjes en live muziek van de Martino’s. 
Daarnaast konden ze inspiratie opdoen bij de kramen met informatie over elektrisch gereedschap, 
gezonder en duurzamer wonen en werken en natuurbeheer en -behoud. Bezoekerscentrum Mar & Klif 
promootte op de markt enthousiast het programma voor de week èn ons prachtige Nationaal 
Landschap Zuidwest Fryslân. 

 

Door de week heen waren er voor volwassenen meerdere excursies en fotografieworkshops die allen 
in het thema ‘Kringloop’ en/of ‘duurzaamheid’ stonden en er was een interessante lezing over Bokashi 
(hergebruik van gft). Ook voor de kinderen was er weer volop te doen: de kindermiddagen ‘Kringloop’ 
en ‘Waterbeestjes’ met het IVN en It Fryske Gea, de kinderspeldag ‘Kriebelbeestjes’ met 
Staatsbosbeheer, de Wilde Buitendag van Natuurmonumenten, een Natuurfotografie workshop èn 
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Poppentheater Jinky’s Mikmak speelde een kleutervoorstelling over de maan in de kapschuur van It 
Fryske Gea voor zo’n 100 kinderen! 

Nieuw was de ‘Beach Clean Up’ langs de IJsselmeerkust bij de Mokkebank tussen Laaksum en Mirns 
o.l.v. It Fryske Gea en jongerenorganisatie Woesteland. Jong en oud ging gewapend met 
handschoenen, grijpers en vuilniszakken aan de slag om zwerfafval uit dit prachtige stukje natuur op 
te ruimen. 

Ook de ‘Outdoordag’ was weer een groot succes. Het hele gezin kon zich uitleven met boogschieten 
en op het obstakelparcours met o.a. vlot- en touwoversteken door bos Elfbergen o.l.v. Altijd Buiten en 
Staatsbosbeheer op de Wyldemerk. 

Traditiegetrouw werd de week afgesloten met de Nacht van de Nachtwandeling door het 
sprookjesachtige Rijsterbos waarbij de bezoekers in de duisternis werden verrast door verhalen, 
gedichten, acts, akoestische muziek en een schimmenspel. De Nacht van de Nachtwandeling heeft als 
doel de deelnemers bewust te maken van het belang van de duisternis voor mens en dier. 

Tijdens de Gaasterlandse Natuurweek zijn alle activiteiten en excursies weer goed bezocht en veelal 
(over)volgeboekt. Zo’n 900 kinderen en volwassenen hebben meegedaan aan de vele activiteiten. We 
kijken dan ook weer terug op een buitengewoon geslaagde Gaasterlandse Natuurweek. 

Mar & Klif is de voortrekker bij de organisatie van de Gaasterlandse Natuurweek. Zo verzorgen wij de 
coördinatie en de planning, het aanvragen van vergunningen, de publiciteit, het verwerken van 
aanmeldingen, de financiën, uitvoering van een aantal activiteiten, etc. 
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Bijlage 7: Overzicht deelname Groen Doen voorgaande jaren 
 
 
Schooljaar 2017 - 2018 

 

Schooljaar 2016-2017 
 Aantal 

scholen 
Aantal 
leerlingen* 

Uitgeleende 
leskisten  

Excursies en 
buitenactiviteiten 

Overige 
materialen/ac
tiviteiten 

Himmeldei 

Súdwest-
Fryslân 

54 ca. 14.281 128 294 300 19 

De Fryske 
Marren 

35 ca. 7.055 
 

58 151 127 19 

Totaal 89 21.336 186 445 427 38 
*Per abuis is in dit schooljaar een afwijkende telmethode gehanteerd, nl. het aantal leerlingen dat aan een activiteit heeft meegedaan in 
plaats van het aantal leerlingen op de aangesloten scholen. Omdat veel scholen meerdere activiteiten per groep boeken, zijn hier dus 
dubbellingen in.  

Schooljaar 2015-2016 
 Aantal 

scholen 
Aantal 
leerlingen 

Uitgeleende 
leskisten  

Excursies en 
buitenactiviteiten 

Overige 
materialen/ac
tiviteiten 

Himmeldei 

Súdwest-
Fryslân 

49 ca. 5.921 111 429 156 26 

De Fryske 
Marren 

33 ca. 3.384 58 238 64 22 

Totaal 82 9.305 169 667 220 48 
 

Schooljaar 2014-2015 
 Aantal 

scholen 
Aantal 
leerlingen 

Uitgeleende 
leskisten  

Excursies en 
buitenactiviteiten 

Overige 
materialen/ac
tiviteiten 

Himmeldei 

Súdwest-
Fryslân 

49 ca. 5.672 139 294 145 21 scholen 
(1250 
opgegeven 
leerlingen) 

De Fryske 
Marren 

32 ca. 3.204 54 184 37 23 scholen 
(1280 
opgegeven 
leerlingen) 

Totaal 81 8.876 193 478 182  
 

 

 

 Aantal 
scholen 

Aantal 
leerlingen 

Uitgeleende 
leskisten  

Excursies en 
buitenactiviteiten 

Overige 
materialen/ac 
tiviteiten 

Himmeldei 

Súdwest-
Fryslân 

55 6.526 129 321 300 22 

De Fryske 
Marren 

34 3.859 63 158 135 29 

Totaal 89 10.385 192  479 435 51 
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Schooljaar 2013-2014 
 Aantal 

scholen 
Aantal 
leerlingen 

Uitgeleende 
leskisten 

Excursies en 
buitenactiviteiten 

Overige 
materialen/ 
activiteiten 

Himmeldei 

Súdwest-
Fryslân 

46 5.942 118 223 
(ca. 4942 
leerlingen) 

232 25 scholen 
(1920 
leerlingen) 

De Friese 
Meren 

31 3.337 56 124 
(ca. 2.885 
leerlingen) 

56 21 scholen 
(1929 
leerlingen) 

Totaal 77 9.279 174 348 288  
 

Schooljaar 2012-2013 
 Aantal 

scholen 
Aantal 
leerlingen 

Uitgeleende 
leskisten (per 
week) 

Excursies en 
buitenactiviteiten 

Overige 
materialen/ 
activiteiten 

Himmeldei 

Súdwest-
Fryslân 

47 5.874* 199 211 212 28 scholen 
(1888 kind.) 

Gaasterlân-
Sleat 

10 811 31 32 20 8 
(520 kind) 

Lemsterland 6 673 41 15 8 6 
 

Skarsterlân 14 1.858 36 55 47 n.v.t 
Totaal 77 9.216 127 313 287  

 

Schooljaar 2011-2012 
 Aantal 

scholen 
Aantal 
leerlingen 

Uitgeleende 
leskisten 

Excursies en 
buitenactiviteiten 

Overige 
materialen  /a
ctiviteiten 

Súdwest-
Fryslân 

48 6.485  129 222 

Gaasterlân-
Sleat 

10 864  33 36 

Lemsterland 6 719  19 4 
Skarsterlân n.v.t. n.v.t.  n.v.t n.v.t 
Totaal 64 8.068 39   

 

Toelichting bij overige materialen/activiteiten 

Dit zijn bijvoorbeeld gastlessen op school, levend materiaalpakketten (vlinderpakket, champignons, 
e.d.), etc. 
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Bijlage 8. Werkzaamheden t.b.v. VVV Waterland van Friesland 
De baliemedewerksters van Mar & Klif worden via een detacheringsovereenkomst voor een groot deel 
van hun uren ingezet t.b.v. VVV Waterland van Friesland. De meeste uren worden op locatie Mar & 
Klif gemaakt en hebben ook betrekking op het toeristisch landschap van Gaasterland. De 
werkzaamheden variëren. 

Baliewerkzaamheden 
Ontvangen en adviseren van bezoekers over de toeristische mogelijkheden in Gaasterland en de hele 
regio Waterland van Friesland, zowel persoonlijk als per mail en telefonisch en alle werkzaamheden 
die daarbij horen. 
 

Distributie VVV magazine en VVV kranten Waterland van Friesland 
Distributie coördinatie afdeling Gaasterland magazines en persoonlijk contact met ondernemers. 
 

Bedrijfsbezoekjes en contactmomenten 
- Bedrijfsbezoekjes VVV leden i.s.m. distributie kranten en magazines.  
- Voorjaarskrant of Najaarskrant – Ondernemers langs de route in artikel Fietsen á la Carte bezoeken 

en voorzien van de WvF kranten.  
- Contactmoment ondernemers Gaasterland n.a.v. enquête WvF ondernemers feedback geven op 

hun ingevulde enquête. 
 

Leden en potentieel 
- Signaleren van zaken die met leden te maken hebben.  
- Nieuwe leden, bezoeken van leden, contact zoeken met leden bij opzegging, wijzigingen in 

lidmaatschap.  
- Potentiële leden aandragen, ook n.a.v. geschreven krantenartikelen WvF. 
 

Artikelen schrijven 
- Voor het VVV magazine en de Voorjaar en Najaar krant 
- Artikel Nationaal landschap in magazine 2019. 
- Fietsen á la Carte  krant voorjaar 2019. 
- Fietsen á la Carte krant najaar 2019. 
- Teksten maken voor Linkedin WvF. 
- Input aanleveren voor verhaal lijnen Stromen in Waterland. 
 

Foto’s zoeken en regelen 
- Fotoshoots t.b.v. krantenartikelen i.s.m. Jan Tijsma. 
- Foto’s zoeken voor WvF of contacten leggen hierover bij bronnen. 
 

Diverse input 
- Evaluatie aanleveren punten tbv print 2019. 
- Marrekrite en WvF over nieuw uit te brengen Knooppunten kaarten reeks.  
- Bijwonen van de periodieke vergaderingen in Joure bij WvF 2019. 
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Website WvF 
- Diverse teksten, tips en foto’s aangeleverd.  
- Input gevraagd voor Website WvF bij ondernemers. 
 

Oren en ogen van regio Gaasterland 
- Belangrijke zaken doorspelen/delen met Directeur WvF. 
- Sluiting Sybrandy’s ontspanningspark en gevraagd om actie te ondernemen vanuit bestuur.  
- Klachten, opmerkingen, kansen etc doorgeven. 
 

Pers 
- Pers voorzien van toeristische informatie o.a.  Duitse T.V ploeg en ANWB. 
- Afdeling Gaasterland levert input voor Libellen spotten op de Wyldemerk 12 en 14 september 

2019. 
- Reisblogger We12Travel voorzien van informatie ism WvF en Merk Fryslân. 
 

Promotie 
29 oktober tijdens de presentatie van de Landschapsbiografie in Theater Sneek. 
 

Open Data Platform 
- Invoeren van routes voor Waterland van Friesland. 
- Leden WvF aanvullen in overleg met WvF. 
- Evenementen invoeren. 
- Upload Agenda in Google Drive voor leden en kantoren voor van Friesland. 
 

Contactpersoon voor WvF Landschapscursus 
Cursisten via WvF voorzien van informatie omtrent cursus, artikel voor nieuwsbrief WvF en 
afwikkeling. 
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Bijlage 9: Sponsors 
 

Museum Joure 

- Gemeente De Fryske Marren 
- Jacobs Douwe Egberts 
- Spanninga Metaal BV 
- Vereniging Vrienden van Museum Joure 

Mar & Klif 

- Gemeente De Fryske Marren 
- Provinsje Fryslân 
- Staatsbosbeheer 
- It Fryske Gea 
- Natuurmonumenten 

Groen Doen 

- Gemeente Súdwest-Fryslân 
- Gemeente De Fryske Marren 
- Wetterskip Fryslân 
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Bijlage 10 Kritische Prestatie Indicatoren 
Sinds 2018 werkt de gemeente De Fryske Marren met kritische Prestatie Indicatoren. In deze bijlage 
lichten wij de wijze waarop wij hier invullen aan gegeven hebben nog kort toe.  

Kritische Prestatie Indicatoren Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap onderdelen Museum Joure en 
Bezoekerscentrum Mar en Klif:  

• Doel 1: De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap zet zich in voor een verantwoord beheer en 
behoud van de collectie.  

• Doel 2: De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap biedt een gevarieerd programma voor een 
divers publiek en streeft ernaar het aantal bezoekers en/of deelnemers minimaal stabiel te 
houden dan wel te laten groeien.  

• Doel 3: De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap is een flexibele organisatie die met 
specialisten en vrijwilligers werkt en daardoor naast een publieke functie ook een 
maatschappelijke functie vervult.  

• Doel 4: De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap draagt actief bij aan samenwerking tussen 
de musea en andere (culturele) partners in de gemeente.  

KPI1: De stichting voldoet voor de collectie Joure aan de definitie voor musea zoals geformuleerd door 
de International Council of Museums en aan de kwaliteitsnormen van het landelijke museumregister. 
‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor 
publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, 
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en 
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en 
genoegen.’ (vertaling 2006). 

Zoals op pagina 9 en 10 is beschreven draagt onze organisatie op verantwoorde wijze zorg voor 
het behoud, de documentatie en ontsluiting van de collectie en verwerven we zo nu en dan 
aanvullingen op onze collectie. Daarin zijn we wel terughoudend. Overigens richten wij ons met 
name op objecten en minder op echt immaterieel erfgoed. We presenteren deze objecten in 
vaste exposities, tijdelijke exposities en werken graag mee aan het beschikbaar stellen van 
bruiklenen aan derden.  

KPI2: De stichting biedt rondom de geschiedenis van Joure, de ontstaansgeschiedenis en de natuur van 
het Nationaal Landschap alsmede actuele thema’s een gevarieerd programma van 
presentaties/exposities en (educatieve) activiteiten en volgt de belangstelling en waardering ervan bij 
het publiek en andere gebruikers.  

De hoofdstukken over Museum Joure en Bezoekerscentrum Mar & Klif bieden een uitgebreid 
overzicht van de activiteiten in de vorm van exposities, presentaties en activiteiten. Wij zijn 
verheugd dat de belangstelling voor beide locaties dit jaar is toegenomen. Een uitgebreid 
publieksonderzoek doen wij vanwege de logistieke en personele beperkingen bij onze 
organisaties niet. Wel zijn wij in 2019 gestart met een heel laagdrempelige publieksenquete bij 
Museum Joure, waar wij hopelijk in 2020 meer informatie uit kunnen putten.  
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KPI3: De stichting werkt met een grote groep vrijwilligers en geeft aandacht aan gerichte 
ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers.  

Met name bij Museum Joure is een grote groep vrijwilligers actief (ca. 150). Als organisatie 
doen wij ons best om hen goed te begeleiden en ondersteunen, in eerste instantie natuurlijk bij 
het uitvoeren van hun werkzaamheden. Maar regelmatig ook bij andere ontwikkelingen in hun 
leven. Met name voor de kwetsbare vrijwilligers zijn de staf en de andere collegavrijwilligers 
van groot belang voor het behoud van structuur, gezelschap en soms ook voor praktische 
ondersteuning.   

KPI 4: De stichting organiseert als trekker van Programmalijn Grutsk op De Friese Meren minimaal één 
activiteit op het gebied van het delen van museale kennis, het aanjagen van onderlinge samenwerking 
en/of kwaliteitsverbetering en ten minste één activiteit waarin musea samen optrekken zoals 
educatieve productontwikkeling, een recreatieve component of gezamenlijke promotie.  

De stichting heeft op 10 januari een gezamenlijke studieochtend over emarketing 
georganiseerd, waarvoor wij de andere musea en erfgoedorganisaties in de gemeente heeft 
uitgenodigd. Ca. 15 personen maakten gebruik van deze mogelijkheid.  

De stichting participeert voorts in het Cultuurplein De Fryske Marren en in het gezamenlijk 
museumoverleg (met VVV Waterland van Friesland).  

Op 30 oktober organiseerde stichting ENL ook de bijeenkomst voor de lancering van de 
Landschapsbiografie. Omdat dit typisch een interessant item is voor musea en 
erfgoedorganisaties zijn deze ook nadrukkelijk uitgenodigd. In 2020 willen wij hier een vervolg 
aan geven.  

Kritische Prestatie Indicatoren Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap onderdeel NME Centrum Groen 
Doen  

• Doel: De afdeling Groen Doen zet zich in voor het vergroten van het bewustzijn van 
(basis)schoolkinderen over hoe je op een duurzame manier omgaat met je leefomgeving. 
Groen Doen organiseert een breed aanbod van activiteiten (eigen en van derden) om dit doel 
te bereiken.  

KPI: In 2019 handhaaft Groen Doen het niveau van het aantal activiteiten en het bereik van de scholen 
op het niveau van de periode 2017/2018.  

Het aanbod van activiteiten is in schooljaar 2018-2019 ongeveer gelijk geweest aan het 
voorgaande jaar en ook het aantal scholen/leerlingen en de deelname aan activiteiten blijft 
redelijk stabiel. We zien in een bepaald schooljaar soms wel een verschuiving van de ene naar 
de andere activiteit, maar per saldo zijn er geen grote afwijkingen.  
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Bijlage 11 Social Return on Investment (SROI) 
De gemeente De Fryske Marren verbindt als voorwaarde voor de subsidie dat 2% van het 
subsidiebedrag wordt aangewend om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te 
leiden naar werk. Voor de stichting ENL betreft dat € 6.077,-.  

Als stichting passen wij al sinds jaar en dag een vorm van social return on investment toe, die deze 
verplichting overigens ruimschoots overtreft.  

• Via een detachering van Empatec zijn twee werknemers werkzaam bij Museum Joure (WSW-
regeling, onderaanneming, (‘SROI-waarde’ € € 21.771) 

• Jaarlijks volgen meerdere MBO-stagiaires bij de stichting hun stage (in 2019 3 stagiaires, 
‘SROI-waarde’ € 7.500).  

• Regelmatig bieden wij vrijwilligers een werkervaringsplaats bij het museum.  
• Overigens is het bieden van vrijwilligerswerk niet als specifieke vorm van SROI benoemd door 

de gemeente, maar wij zijn van mening dat dit toch een waardevol sociaal aspect van onze 
organisatie is.  
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Museum Joure 

 
Geelgietersstraat 1-11  
Postbus 75  
8500 AB Joure   
t. (0513) 412283  
e. info@museumjoure.nl  
i. www.museumjoure.nl 
   

  

 

Mar & Klif 

 
De Brink 4    
-   
8567 JD Oudemirdum  
t. (0514) 571777  
e. info@marenklif.nl  
i. www.marenklif.nl 

 

 

Groen Doen  
 

De Brink 4   
-  
8567 JD Oudemirdum  
t. (0514) 571777  
e. info@marenklif.nl   
i. www.marenklif.nl  
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http://www.museumjoure.nl/
mailto:info@marenklif.nl
http://www.marenklif.nl/
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