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Activiteitenplan Museum ’t Fiskershúske 2022  
 
1. OPENSTELLING 
Museum 't Fiskershúske in Moddergat is open voor publiek van maandag tot en met zaterdag, van 
half februari tot eind oktober, van 10.00-17.00 uur. Buiten de genoemde dagen/uren is het museum 
op aanvraag toegankelijk tegen meerprijs. Daarnaast is het museum open op feestdagen en is er een 
openstelling gedurende de kerstvakantie. 
 
We hanteren een ruime openstelling voor schoolbezoek door het gehele jaar. Scholen kunnen het 
museum ook bezoeken in november, de maand waarin het museum voor regulier bezoek gesloten is. 
 
In 2021 hanteerden we de onderstaande entreeprijzen: 
Volwassenen  5,00 euro 
Kinderen  2,00 euro 
Gezinskaart  11,50 euro 
Museumjaarkaart gratis   (verrekening entreebaten via St. Museumjaarkaart) 
Donateurs  gratis  (verrekening via jaardonatie van minimaal 12,50 p/j) 
Vrijwilligerskaart gratis  (actie Museum Federatie Fryslân voor museum vrijwilligers) 
Combinatiekaart p.m.  (combinatiekaartjes in afspraak met externe partijen) 
Activiteit p.m.  (wisselende prijs) 
Arragementen p.m.  (wisselende prijs) 
Leerling/docent p.m.  (wisselende prijs) 
Gids/rondleider p.m.  (wisselende prijs, hangt samen met omvang groep) 
 
Voor 2022 overwegen we een verhoging van de toegangsprijzen. Ook gaan we kijken naar de 
introductie van een combinatiekaartje waarbij het entreebewijs van Museum 't Fiskershúske een 
korting geeft op de entree van Museum Dokkum.  
 
Ook verkennen we de mogelijkheid om meer arrangementen aan te bieden waarin de toegang tot 
het museum is meegenomen. Deze arrangementen kunnen bestaan uit combinaties met de lokale 
horeca, wadlooptochten en anderen.  
 
Onderdeel van Museum 't Fiskershúske is een klein Toeristen Informatiepunt. Bij TIP Moddergat is 
gedurende de openingstijden van het museum informatie voorhanden over recreatieve 
mogelijkheden in de omgeving. Voor meer informatie kan worden gewezen op het grotere TIP 
Dokkum, waar meer informatie voor handen is.  
 

Voor 2022/2023 mikken we op de realisatie van een Toeristen Overstap Punt (TOP), we hopen dat 
de realisatie hiervan kan samenvallen met een herinrichting van Museum ’t Fiskershúske, de 
Garnalenfabriek en de boerderij/schuren uit het legaat Zwart.  

 
 



Stichting Musea Noardeast Fryslân 

 

 

Fiskerspaad 4-8a, 9142VH Moddergat 0519-293134 0519-589454 

 

   
 
2. COLLECTIE, REDDINGSBOOT EN GEBOUWEN 
Ook in 2022 continueren we ons beleid van het zeer selectief aannemen en/of aankopen van 
museale objecten. Ons streven is om in de komende jaren een steeds beter beeld te krijgen van de 
collectie, zodat we beter weten wat we nog missen om het verhaal van Museum 't Fiskershúske te 
kunnen vertellen.  
 
Verder is er aandacht voor het op de juiste manier onderbrengen van de collectie. De toestand van 
de depotruimtes in Moddergat is beter dan die in Dokkum. Wel werken we net als in Dokkum samen 
met de Museum Federatie Fryslân aan het verder in kaart brengen van de toestand van onze depots 
en proberen daar waar mogelijk verdere verbeteringen door te voeren. 
 
We werken in 2022 aan de ontsluiting van de collectie, door invoer van data in het collectieregistratie 
systeem en door het maken van digitale foto’s van de objecten. Deze digitale beelden koppelen we 
aan het registratiesysteem, zodat geschreven informatie en beeldmateriaal verbonden raken.  
Daarnaast werken we aan de realisatie van een digitaal collectiearchief waardoor we papieren 
documentatie digitaliseren en als digitaal bestand koppelen aan het registratiesysteem. Hierbij kun je 
denken aan het digitaliseren van aanwinstenboeken, inventariskaarten, fotokaarten, 
correspondentie en aanwinstenformulieren. De digitalisering van het collectiearchief is een zeer 
omvangrijke klus, naast de enorme klus om de collectieregistratie op orde te krijgen en zal dan ook 
deze en in een volgende beleidsperiode door gaan lopen. 
 
In 2022 blijven we inzetten op een intensieve samenwerking met het Streekarchief Noardeast Fryslân 
en de Museum Federatie Fryslân voor het (digitaal) ontsluiten van de erfgoed data voor het publiek. 
Daarnaast bekijken we ook de manieren om onze digitale informatie toekomstbestendig te borgen. 
Onderdeel hiervan is alvast het overzetten van digitale informatie van instabiele data dragers 
(cassettes, floppy’s, disks e.d.) op stabiele dragers. Ook zetten we in op het regelmatig maken van 
back-ups van onze digitale bestanden. 
 
De in 2014 gerestaureerde reddingboot L.A. Buma uit 1911 zal ook in 2022 in beheer zijn van 
schipper Willem Groenia (tevens adviseur van het bestuur) en zijn bemanning van uit Paesens-
Moddergat. Voor onderhoudswerk aan de boot is een reservering opgenomen, het betreft hier de 
kosten voor jaarlijkse onderhoudskosten en een reservering om te sparen voor groot onderhoud 
eens in de 5/10 jaar.  
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Naast de zorg voor de collectie en de reddingsboot is er ook de zorg voor een aantal huisjes binnen 
het museumcomplex. De Stichting Musea Noardeast-Fryslân huurt drie huisjes van de gemeente 
Noardeast-Fryslân, maar heeft ook twee eigen huisjes en twee hokken (Boethuisjes) in bezit. 
Daarnaast draag het museum zorg voor It Grenaatfabryk net buiten het dorp. Om onderhoudswerk 
aan de huisjes in eigen bezit op te kunnen opvangen is er in de begroting een bedrag opgenomen 
voor jaarlijks onderhoud en reserveren we geld voor groot onderhoud. De gemeente Noardeast-
Fryslân draagt zorg voor de drie huisjes in haar bezit. Tussen ons als huurder en de gemeente als 
verhuurder is over huurzaken hierover goed contact. In 2021 en/of 2022 voeren we 
restauratiewerkzaamheden uit aan het Boethúske naast Klaske’s Húske in verband met verzakking en 
problemen met de vloer. De aanpak is onderdeel van het pakket grootonderhoud aan de huisjes in 
bezit van de stichting. Natuurlijk hopen we extra fondsen te krijgen voor dit monumentale gebouwtje 
dat we, na restauratie, actief willen gaan inzetten als ruimte voor een museale presentatie. 
 

 
Moddergat, 2021.  

 
Het museum geeft uitvoering aan het plan van aanpak voor de It Grenaatfabryk, dat in 2020 gestalte 
kreeg. Onderhoudsaspecten worden meegenomen in het overkoepelende onderhoudsplan. Op dit 
moment is de aanpak van het It Grenaatfabryk onderdeel van een groter plan rondom de door de 
stichting in legaat verkregen Boerderij Zwart (Oere 2 Moddergat). Mogelijke planvorming rondom It 
Grenaatfabryk staat en valt met de beslissingen die moeten worden genomen m.b.t. dit legaat. 
Mocht het bestuur Stichting Musea Noardeast Fryslân besluiten om het legaat niet te aanvaarden, 
dan zal het plan van aanpak voor It Grenaatfabryk separaat worden aangepakt. Op dit moment is nog 
niet duidelijk wat er besloten gaat worden en is het dus ook niet zeker welke consequenties de 
besluitvorming heeft op ons activiteitenplan 2022.  
 

In 2019/2020 verkreeg de stichting een boerderij en twee schuren in een legaat van Jan Zwart. De 
panden aan de Oere 2 zijn voorlopig in beheer genomen door de stichting. In afwachting van de 
uitkomsten van een onderzoek naar de exploitatie van deze gebouwen draagt de stichting tijdelijk 
zorg voor de gebouwen. Kosten die hier uit voortvloeien worden gefinancierd uit het geldbedrag in 
het legaat is opgenomen. Mocht de stichting besluiten om het legaat niet te aanvaarden dan gaan 
de gebouwen en het geldbedrag terug in de erfenis. De inboedel, ook een onderdeel van het legaat, 
zal wel blijvend worden ondergebracht in de collectie van Museum ’t Fiskershúske. Aan de inboedel 
zijn geen voorwaarden verbonden, de stichting zal dan ook uit de inboedel een beperkt aantal 
objecten definitief opnemen in de collectie. 
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3. PUBLIEKSACTIVITEITEN, EDUCATIE EN PROMOTIE 
Ook in 2022 zorgen we voor de openstelling van de vaste tentoonstelling van het museum. Onze 
medewerkers geven informatie en verzorgen rondleidingen in het Fiskershúske voor individuele 
bezoekers. Rondleiders verzorgen op afspraak rondleidingen voor (school)groepen door het 
museum.  
 
De werkgroep tentoonstellingen maakt twee of drie wisseltentoonstellingen. Voor 2022 staan er nog 
geen tentoonstellingen in de planning behalve een doorgeschoven expositie uit 2020 in het kader 
van 75 jaar vrijheid. Deze expositie gaat in op de geschiedenis van de luchtoorlog boven noordoost 
Friesland, het Wad en de Noordzee boven de Waddeneilanden. Deze expositie, waarvoor we extra 
geld kregen van de gemeente stond in 2020 klaar, maar corona stond de opening in de weg. 
Uiteindelijk besloten we deze expositie in overleg met de gemeente te verschuiven naar een ander 
moment. 
 
In 2022 werken we ook verder aan de plannen voor een update/upgrade/herinrichting van de vaste 
presentatie. De uitvoering hiervan koppelen we aan de plannen rondom It Grenaatfabryk en 
Boerderij Zwart (legaat). De vaste presentatie van Museum 't Fiskershúske is toe aan een 
vernieuwingsslag waarbij we de authenticiteit van het bezoek willen bewaren en verhogen. 
Daarnaast proberen we de verhaallijn opnieuw op te zetten, met meer aandacht voor persoonlijke 
verhalen. Centrale thema’s blijven de kustvisserij, visserscultuur, de ramp en het reddingswezen. 
Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om de opzet te verdiepen en te verbreden met thema’s die 
actualiseren zoals water(huishouding), dorpsgeschiedenis, natuur & milieu en ambachten. 
 
Onze educatief medewerker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe educatieve 
programma’s t.b.v. de scholen rond de wisselexpositie(s) en voor bestaande educatieve programma’s 
bij de vaste expositie. In 2022 maken we bijvoorbeeld lesmateriaal bij de wisselexpositie Luchtoorlog. 
Daarnaast zetten we bestaande en succesvolle programma’s door. We hopen ook dat het binnen de 
beperkt beschikbare tijd mogelijk blijft om programma’s op maat te maken met en voor 
schoolgroepen. 
 
In en/of rond de vakantieperiodes in voor- en najaar van 2022 zijn er activiteiten in het museum voor 
jong en oud. Het museum neemt deel aan het Nationaal Museumweekend met extra activiteiten. 
Museum 't Fiskershúske is een van de vele musea die meedoen aan provinciale activiteiten zoals Help 
pake en beppe de vakantie door, Oktober Kindermaand; Week van de geschiedenis; Verhalenavond 
e.d. Ook is er een avondopenstelling eind oktober: Nacht van de Nacht. Natuurlijk nemen we deel 
aan activiteiten en/of dragen bij aan het ontwikkelen van activiteiten die door de Stichting Markant 
Friesland worden georganiseerd. Zo maken we van 2022 ook weer een echt activiteitenjaar. 
 
Zoals elk jaar organiseren we in de 
zomerperiode van 2022 onze Simmermerk. Dit 
doen we in combinatie met de Dag van de 
Wol. De Dag van de Wol sluit aan bij ons lang 
lopend project Visserstruien, waarin we met 
lokale wol visserstruien laten breien met 
regionale motieven. Een bijzonder project dat 
bijdraagt aan de beleving van de 

visserijcultuur in en rond Moddergat. In het 
najaar organiseren we de 
Fiskrinsterkuier, de wandeltocht 
waarbij onze bezoekers kunnen 
kiezen uit diverse te lopen  
afstanden rondom Moddergat.  
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We promoten het museum, de activiteiten en onze exposities via (gratis) advertenties in toeristische 
gidsen. Ook werken we samen met lokale, regionale en provinciale marketeers zoals o.a. de Museum 
Federatie Fryslân, Stichting Markant Friesland, RMT, Merk Fryslân. Daarnaast brengen we het 
museum en onze activiteiten onder de aandacht via persberichten, sociale media, museumwebsite 
etc. Museum 't Fiskershúske heeft een eigen folder, maar is ook onderdeel van de museumfolder van 
de St Markant Friesland. Promotie vindt ook plaats door de inzet van de schepen in de collectie. Zo 
zal bemanning van de L.A. Buma weer meedoen aan roeiwedstrijden in Fryslân. De bemanning van 
De Aak WL19 zal door commerciële vaartochten en deelname aan activiteiten ook bijdragen aan pr 
voor het museum, nautisch erfgoed en de visserijcultuur. 
 
Het in 2020 verplicht ingevoerde 
ticketsysteem voor onze bezoekers is ook een 
promotie instrument. De organisatie 
verbonden aan dit systeem (Dagje uit) 
promoot het museum landelijk. Dit maakt dat 
de kosten die we moeten maken voor dit 
systeem een goede investering zijn. Normaal 
gesproken is landelijk adverteren voor ons 
budgettair niet haalbaar.  We blijven dus ook 
in 2022 vasthouden aan de mogelijkheid om 
digitaal een bezoek te reserveren.  
 

 
 

 
4. BESTUUR, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS EN NETWERK 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid door de 
directeur-conservator. De directeur-conservator is voor het bestuur eerste aanspreekpunt en is 
aanwezig bij alle bestuursvergaderingen, minimaal vier reguliere vergaderingen per jaar. Het bestuur 
van de Stichting Musea Noardeast Fryslân onderschrijft de Governance Code Cultuur. In het kader 
hiervan zijn de nevenfuncties van de bestuursleden te vinden op de website van het Museum 
Dokkum en Museum ’t Fiskershúske. Ook is er een overzicht van de bestuursleden en de 
zittingstermijnen opgenomen.  
 
Daar waar mogelijk zetten we in 2022 tijdelijke medewerkers in die werkervaring willen opdoen en 
begeleiden we stagiaires van de ROC Friese Poort in Leeuwarden en ROC Friese Poort Drachten. Ook 
weten studenten van de Rijks Universiteit Groningen ons beter te vinden. Het bieden van stage 
plaatsen aan studenten uit MBO, HBO en Universiteit blijft onderdeel van onze 
beleidsuitgangspunten, we merken dat dit altijd een win-win situatie is. Door de beperkte ruimte in 
Museum 't Fiskershúske in Moddergat is Museum Dokkum de werkplek voor onze stagiairs. 
 
Het museum draag zorgt voor (bij)scholing van medewerkers en vrijwilligers indien dit wenselijk is. In 
2022 zal in ieder geval het Bedrijfshulpverleningsteam Museum 't Fiskershúske weer deelnemen aan 
de herhalingscursus BHV. 
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Ook in 2022 is het ons doel om het vrijwilligersbestand verder te vergroten. Onze aandacht gaat 
hierbij uit naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de balie, ondersteunende werkzaamheden 
verrichten aan de collectie en educatief werk. Ook verkennen we de mogelijkheden om vrijwilligers 
aan te trekken voor taken die er liggen op het gebied van tekstschrijven, marketing, communicatie, 
fondsenwerving en bemensing van Boerderij Zwart/It Grenaatfabryk. De keuze hiervoor valt samen 
met onze plannen om te komen tot herinrichting van de museale presentatie en het extra werkt dat 
hiermee op ons afkomt. 
 
We participeren in de voor het museum belangrijke netwerken en werken actief aan de verbreding 
en de versteviging van het bestaande netwerk. Als een van de weinige professionele instellingen op 
museaal gebied zijn we vaak vraagbaak voor anderen. We zien het als onze morele plicht om, zo 
goed als dit mogelijk is binnen de beschikbare uren, collega’s en anderen bij te staan bij raad en 
daad. In veel gevallen brengen wij kennis en informatie, maar ook in haast alle gevallen halen we 
kennis op en verstevigen onze netwerkpositie. Om inzicht te krijgen in het netwerk en de uren die we 
aan verschillende projecten besteden houden we een jaaroverzicht bij. Deze is als bijlage bij de 
stukken gevoegd. 
 
5. BELEID, MUSEUMREGISTRATIE, DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID 
Samen geven we uitvoering aan de uitgangspunten die zijn opgenomen in het Beleidsplan 2020-
2023. Het Beleidsplan is opgenomen als bijlage bij deze stukken en wordt door het bestuur met 
regelmaat besproken en getoetst in de bestuursvergaderingen. 
 
Ook in 2022 is ons uitgangspunt om te voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn verbonden aan de 
status geregistreerd museum in het Nederlands Museumregister. In 2020 werden we getoetst op 
deze eisen door het bureau Museumregister. De uitslag van de toets was positief, waarmee we de 
status voor de komende jaren behouden.  
 
In het kader van duurzaamheid werken we aan het verduurzamen van onze museale activiteiten, 
voor zover dit mogelijk binnen onze bestaande begroting. De uitgangspunten in het beleidsplan zijn 
hierbij leidend.  
 
De zorg voor veiligheid van publiek en medewerkers is een blijvend punt van zorg in de organisatie. 
Ook in 2022 toetsten we de lopende calamiteitenplannen en in overleg met de verhuurder van drie 
van onze museum panden dragen we zorg voor veiligheidskwesties in de gehuurde gebouwen en de 
gebouwen die we zelf bezitten. Van kleine en grote calamiteiten maken we melding, intern lossen we 
lopende veiligheidszaken op. Voor grotere zaken werken we samen met de gemeente zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van brandmelding, controle blusapparatuur, veiligheid van de gebouwen 
(losse dakpannen e.d.), hierbij hebben we als stichting een eigenaars verantwoordelijkheid en een 
verantwoordelijkheid als huurder. Veiligheidsaspecten met betrekking tot de collectie van Museum 't 
Fiskershúske worden meegenomen in het nader uit te werken Collectieplan, dat gemaakt zal worden 
de beleidsperiode 2020-2023.  
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6. FINANCIEN, SUBSIDIES, SPONSORING EN VRIENDEN 
We werken ook in 2022 aan een gezonde exploitatie van het museum (en de stichting). In de 
afgelopen twee jaar is goed gekeken naar kostendragers en de ontwikkelingen van de diverse posten. 
Dit om de begroting evenwichtig te maken, onze inzet richten op het verhogen van onze eigen 
inkomsten en de uitgaven beheersbaar te houden. Bestuur en medewerkers onderhouden een 
financiële relatie met de gemeente Noardeast-Fryslân, die ook in 2022 een belangrijke basis legt 
onder de begroting. Jaarplannen, beleidsvoornemens en begrotingen worden uitvoerig besproken en 
desgewenst schriftelijk dan wel mondeling nader toegelicht.  
 
In tegenstelling tot de situatie in Dokkum vallen in Moddergat ook een aantal van de gebouwen 
(twee huisjes, twee hokjes en de garnalenfabriek) onder de verantwoordelijkheid van de stichting. In 
2020 is op verzoek van de stichting door Adema Architecten een document gemaakt over de kosten 
voor onderhoud van gebouwen. Met de uitkomsten van deze resultaten is de begroting in 2021 
aangepast met de opname van een post onderhoudsfonds gebouwen. Ook in 2022 zal op de 
begroting een post voor het onderhouden van de gebouwen worden opgenomen. 
 
Museum 't Fiskershúske is ook verantwoordelijk voor de L.A. Buma, de reddingsboot van Moddergat. 
Het schip dat dienstdoet als bijzonder object bij het museum doet ook mee aan een competitie voor 
roeiwedstrijden met slopen. Dit laatste is natuurlijk prachtige pr voor de reddingsboot, maar ook 
voor het museum. In de begroting 2022 is ook een post opgenomen om het jaarlijkse klein 
onderhoud en het grootonderhoud (eens in de 5 en 10 jaar) te kunnen blijven uitvoeren.  
 
Bestuur en directeur geven uitvoering aan het sponsorbeleidsplan (2021), waarbij het ons streven is 
om meer sponsoren aan het museum te binden. Het sponsorbeleidsplan, dat we vorig jaar maakten, 
geeft richting aan de wijze waarop we nu en in de toekomst met sponsoren om willen gaan. Het 
vinden van sponsoren voor het Museum ’t Fiskershúske, de Garnalenfabriek, legaat Zwart en de L.A. 
Buma is van wezenlijk belang voor onze financiële toekomst. Extra financiële middelen naast de 
reguliere subsidies versterken de positie van het museum (en de stichting) en geven ruimte voor 
investeringen op het gebied van behoud & beheer, collectie verwerving, promotie, educatie, 
onderzoek en personele kosten.  
 
Donateurs zijn van grote waarde voor het museum, we onderhouden bestaande contacten en 
proberen daar waar mogelijk nieuwe donateurs te werven. De inkomsten uit donaties vormen naast 
entreegelden, opbrengsten museumcafé, opbrengsten museumwinkel en opbrengsten uit verhuur 
een solide basis op de jaarbegroting.  
 
Moddergat, 26 maart 2021 
 

 
 
Hans Groeneweg, directeur-conservator 
 
 



Stichting Musea Noardeast Fryslân 

 

 

Fiskerspaad 4-8a, 9142VH Moddergat 0519-293134 0519-589454 

 

 

 
 


