
Terpen- & Wierdenland 2
Strijd tegen het water: 

leven met de zee



Aanleiding

Wetenschappelijk onderzoek naar terpen en wierden is sterk toegenomen, 
zowel vanuit universiteiten als vanuit commerciële bedrijven



Aanleiding

De resultaten van deze onderzoeken zijn zeer bijzonder, maar zijn 
voor “de leek” in de meeste gevallen onzichtbaar/onvindbaar 



Aanleiding

Ook vanuit de Stichting Erfgoed & Publiek veel 
aandacht voor Terpen en Wierden. Sinds 2015 
ondersteuning Steunpunten die o.a. zorgt voor:

✓ Vergroting kennis vrijwilligers 
✓ Betere PR en marketing (archeologie.frl) 
✓ Meer activiteiten en ruchtbaarheid rondom de 

lokale archeologie



Aanleiding

• Steeds meer initiatieven op het gebied van terpen en wierden.

• Steeds meer aandacht voor Terpen en Wierden en de 
archeologie van de waddenkust in musea.

• Veel aandacht voor cultuureducatie, vanuit projecten zoals 
Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit (KEK), maar ook vanuit nieuw 
ontwikkelde exposities.



Hoofddoelen van het project

• Zorgen voor een overkoepelende verbinding tussen instellingen, initiatieven, 
plekken en verhalen rondom Terpen en Wierden, incl. lokale ondernemers.

• Toeristen “sleutelervaringen” meegeven in het Terpen- en Wierdengebied: 
door een onververwachte draai aan een plek in het landschap te geven d.m.v. 
het letterlijk zichtbaar maken van een goed verhaal of unieke vondst, 
waardoor de toerist verrast wordt en zich deze plek zal blijven herinneren. 

• Volwassenen én kinderen kennis laten maken met hun eigen geschiedenis 
door ze, al dan niet spelenderwijs, te laten zien wat er letterlijk onder hun 
voeten ligt en wat er al is gevonden.



Voorbeeld sleutelervaring 



Doelgroepen

• Toeristen: van de cultuurtoerist die op zoek is naar verdieping, 
tot het gezin die gewoon leuke dingen wil zien. En van 
dagjesmensen uit de regio, tot seizoensgasten vanuit zowel 
binnen- als buiteland. 

• Kinderen (al dan niet in schoolverband)

• Mensen uit de regio

• (Amateur) archeologen 



Waarom Erfgoed & Publiek als 
uitvoerende partij?

• Bottom-up, werkend vanuit zowel het lokale als het landelijke netwerk met 
weet van de behoeften en capaciteiten van deze netwerken.

• Jarenlange ervaring op het gebied van museale collecties, archeologie, PR & 
Marketing, educatie en digitalisering dankzij breed scala aan 
gespecialiseerde adviseurs.

• 6 jaar doorlooptijd van het project te garanderen.

• Coördinatie van de in werking gezette initiatieven zijn na het project via E&P 
te borgen.

















De plannen

Het archeologisch verhaal vertellen van het terpen- & wierdengebied, van de 
kop van Noord-Holland tot de kustlijn aan de grens bij Duitsland: dat is het 
doel. Door dit verhaal op de juiste manieren te vertellen zorg je voor de 
sleutelervaringen bij toeristen en voor kennis van de lokale geschiedenis bij 
de lokale bevolking. Het vertellen van het verhaal gebeurd door:

• Verbinden van bestaande elementen

• Nieuwe elementen zichtbaar maken



→ Inventarisatie van de bestaande instellingen en initiatieven

→ Instellingen en initiatieven met elkaar in contact brengen en een 
selectie maken van interessante bestaande onderdelen

→ Instellingen versterken 
(o.a. cursussen voor vrijwilligers en vernieuwde presentaties) 

→ Betrokkenen voorbereiden op publieksbereik 

Plannen: verbinden van 
bestaande elementen



Publieksbereik

➢ Uitgangspunt: één duidelijke herkenbare beeldtaal (kleuren, lettertypes, 
vormgeving).

Onderdelen: 
✓ Digitaal platform
✓ Verwijzingen in het landschap
✓ Activiteiten en vernieuwde presentaties 



Digitaal platform 

Een website gevuld met highlights, vondsten en rapporten; gelinkt aan een kaart 
maar ook met een vondstencatalogus zoals Below the Surface 

https://belowthesurface.amsterdam/

https://belowthesurface.amsterdam/


Verwijzingen in het landschap 

Verwijzingen in het landschap 
(infoborden met foto’s, fietsroutenetwerk, verwijzingen naar elkaar). 

Voorbeeld Fruitregio De Haspengouw 



Activiteiten
Deels aanhakend op al bestaande initiatieven van 

musea/Steunpunten



Activiteiten:
Deels aanhakend op (al bestaande) initiatieven 

van lokale ondernemers

✓ Archeologisch menu bij restaurants

✓ Solexroute 

✓ Samenwerking tussen 
Steunpunten/musea en B&B’s wat betreft 
“opvang” toeristen 



Plannen: nieuwe elementen 
zichtbaar maken

De mooiste verhalen worden geselecteerd, zichtbaar gemaakt en toegevoegd aan het 
netwerk van de al bestaande instellingen en initiatieven. Te denken aan de wierde 
Wierhuizen tot de vikingenbult bij Menaam: gekke vormen in het landschap waar allerlei 
mooie verhalen achter zitten. 

➢ Bordjes of juist virtuele toepassingen, waarbij ook rekening gehouden wordt met al 
bestaande initiatieven.



Plannen: nieuwe elementen 
zichtbaar maken



Contact:
Telefoon 058 – 870 01 30
Email communicatie@erfgoedpubliek.nl
Website www.erfgoedpubliek.nl

Vragen?


