Archeologie langs het Wad
In vier Archeologische Steunpunten langs de Friese Waddenkust
wordt een verhaal verteld aan de hand van bodemvondsten.

Lauwersoog
Holwerd

Bezoek de hoogste terp in Hegebeintum, bekijk de
reconstructie van het Zodenhuis in Firdgum,
maak kennis met Friese Koningsschatten
in Wijnaldum en ervaar het eigene
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Archeologisch
Steunpunt Wijnaldum
Het steunpunt van
Wijnaldum vertelt over
het Friese koninkrijk in
de vroege middeleeuwen.
In Westergo zijn veel
goudvondsten gedaan,
waaruit de rijkdom
van deze streek blijkt.
Meest spectaculair is de
grote gouden fibula van
Wijnaldum.
Op grond van deze
mantelspeld wordt verondersteld dat Wijnaldum de residentie van
een Friese koning was.

Het Yeb Hettinga
Museum is gevestigd
in de oude school van
Firdgum. Het museum
kent veel variatie, maar
is vooral gericht op
vondsten in het terpgebied van oprichter
Yeb Hettinga (19381999), landbouwhistorie en archeologie.
De reconstructie van
de zodenboerderij die
hier in de vroege middeleeuwen stond, sluit
daar naadloos bij aan.

Oude Bildtzijl
Bezoekerscentrum
Aerden Plaats
In de Aerden Plaats
maakt men kennis met
een bijzonder stukje
Friesland; het Bildt.
De voormalige
Middelsee is sinds de
Middeleeuwen stapsgewijs ingepolderd.
Met het aanleggen van
de 14 kilometer lange
Oudebildtdijk, in 1505,
werd het Bildt een feit.
De eigen taal en cultuur staat nu bekend
als het ‘Bildts Aigene’.

Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum Pypkedyk 4 9173 GC Hegebeintum.
0518-411783 www.hegebeintum.info
maart t/m oktober: maandag - zaterdag: 10 -17 u. zon- en feestdagen: 12 -17 u.
november t/m februari: dinsdag - zaterdag: 13 -17 u. zon- en feestdagen: 13 -17 u.
Bezoekerscentrum Aerden Plaats Ds. Schuilingstraat 4 - 6 9078 WD Oude Bildtzijl
0518-421012 www.aerdenplaats.nl
Open 10.30 -16.30 u. mei t/m september
dagelijks (behalve op dinsdag) oktober t/m april zater-, zon- en feestdagen
(1e kerstdag en gehele maand januari gesloten)

Bezoekerscentrum Terp
Hegebeintum kent veel
mogelijkheden.
Een Archeologisch
steunpunt met vondsten uit de, voor een
deel afgegraven,
hoogste terp van Nederland.
Rondleiding naar de
kerk met de unieke
rouwborden.
Documentatiecentrum
gemeente Ferwerderadiel.
Wisselende exposities
en om daarna op adem
te komen is er koffie
met wat lekkers erbij in
het restaurant.

Terp Land
EN

van de voormalige Middelsee
in Oude Bildtzijl.

Hegebeintum
Bezoekerscentrum
Terp Hegebeintum

Yeb Hettinga Skoalle, Camstrawei 18, 8852 RH Firdgum
0518-481356 of 0517-591505 www.yebhettingamuseum.nl
zaterdag en zondag geopend 13 -17 u groepen ook op telefonische afspraak

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum Tsjerkepaed, 8857 BJ Wijnaldum 0517-591367 of 0517-592204
www.winaam.nl open dagelijks d.m.v. sleuteladressen in het dorp

www.facebook.com/Terpenland

