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Samenvatting
De Groninger borgen horen thuis in de canon van Groningen. Landgoed Verhildersum is van de
borgen nog het meest in zijn oorspronkelijke staat: namelijk compleet met landerijen.
Verhildersum is een geregistreerd museum met meerdere museale collecties en op het
borgterrein staan diverse rijksmonumenten, waaronder de borg, de brug en het park.
Samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland en de Menkemaborg vertellen we over het
leven en de geschiedenis van het Hogeland in de periode van de 17e eeuw tot de 19e eeuw op
het platteland en in het dorp.
Sterk verhaal en behoud van authenticiteit biedt stevige basis
Op Verhildersum beleven bezoekers het leven van de adel, de boer en de landarbeider in de
19e eeuw. Landgoed Verhildersum illustreert dit verhaal aan de hand van de museumboerderij
met de collectie landbouwwerktuigen, de landerijen met oude graansoorten en historische
koeienrassen, de boomgaard, het arbeidershuisje en de borg met zijn 19e eeuwse interieur en
antiekcollectie, de rijk geschilderde portretten van borgbewoners. Dit is uniek, de mensen op
de schilderijen hebben hier echt gewoond en ze staan ook op het grootste familieportret van
Nederland, geschilderd in 1674. Bovendien bezit Verhildersum een hoogwaardige collectie
kostuums van de Groninger mode en dracht uit de 19e eeuw, waarbij het bijzonder is dat we
van veel stukken weten wie ze heeft gedragen. Bijvoorbeeld de trouwjurk van rijke
boerendichter Hilje Hopma uit 1824. De rijke boeren en borgbewoners lieten hun kleding zelfs
ontwerpen in Parijs en haalden de mooiste stoffen van over de hele wereld naar Groningen.
De inhoudelijke diversiteit van het verhaal van het landgoed, gecombineerd met wisselende
exposities vraagt om een duidelijke rode draad waarmee we bezoekers aanspreken en ertoe
bewegen alle elementen van het landgoed te bezoeken. We moeten een heldere boodschap
communiceren, een duidelijk profiel opbouwen. Op basis van onderzoek naar de historische
context voor de inhoud van een in 2020 te ontwikkelen belevingsroute1, denken we aan de
thema’s landleven, borgleven en boerenleven.
Landgoed Verhildersum onderscheidt zich door de authenticiteit van het landgoed. Bezoekers
waarderen dit met opmerkingen als: “waar vind je nog zoiets puurs”. Deze kernkwaliteit
verdient zorgvuldige bewaking en blijft een ijkpunt. Verhildersum moet een plek blijven om te
onthaasten, te genieten van de omgeving, waar je een boek kunt lezen in het gras, waar je
lekkere streekproducten eet en drinkt, liefst uit eigen moestuin en boomgaard. Hiermee willen
we ook toeristen uit de steden bewegen om naar het Hogeland te komen en hier te
overnachten in een van de mooie B&B’s, vogels te kijken in het Lauwersmeer, te gaan fietsen,
(wad)lopen, te genieten van orgelconcerten, andere musea en attracties te bezoeken.
Kerntaken onderhoud, beheer en registratie van de collecties
Het behoud en beheer van de borg met het landgoed behoort tot de belangrijkste
voorwaarden voor het bestaan van een museum als Verhildersum. We hebben het dan over
alle panden, de landerijen met bomensingels en oprijlaan, de tuin met de collectie bronzen
beelden en de museale collecties: het borginterieur, de landbouwwerktuigen en aanverwante
ambachten, de textiel en kostuumcollectie van de Groninger dracht. Gezien de omvang van
het landgoed vergt dit veel aandacht, tijd en geld. Bijna vanzelfsprekend is het een kwestie van
woekeren met de mankracht en de middelen.

1

Verhaal van Verhildersum, Groninger Boerenlandgoedleven, Bureau Noordpeil, december 2019
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Het onderhoud van de panden is vastgelegd in een meerjarig onderhoudsplan. We streven
naar verduurzaming van het landgoed. De isolatie en aanleg van duurzame verwarming in alle
panden vraagt een grote investering. De landerijen en de boomgaard beheren we biologisch.
Voor de museale collecties is het beleid en beheer vastgelegd in ons collectieplan. Bij het
onderhoud en beheer van de collecties en bij de registratie zijn gespecialiseerde vrijwilligers
betrokken.
Het onderhoud en beheer heeft niet alleen tot doel dit prachtige culturele erfgoed te bewaren
voor toekomstige generaties, het is vooral ook bedoeld om het verhaal van Groningen te
vertellen aan zoveel mogelijk mensen.
Wisselende exposities die herhaalbezoek stimuleren
Met jaarlijks wisselende tentoonstellingen in onze expositieruimtes in het Koetshuis en in de
nieuwe schuur van de boerderij interesseren we bezoekers - van 4 tot 100 jaar, van elk
ontwikkelingsniveau uit binnen en buitenland - ook voor herhaald bezoek. We tonen telkens
andere stukken uit de textiel- en landbouwcollectie en vertellen verhalen vanuit het
perspectief van de vroegere bewoners van het landgoed. We zoeken ook naar andere
publiekstrekkers zoals de expositie in 2018 met Ploeg kunstwerken uit particulier bezit.
Zo werken we aan een expositie over emigratie van Groningers die elders een beter leven
zochten (2021). We gaan lezingen en workshops organiseren rondom de exposities.
Op landgoed Verhildersum kunnen bezoekers niet alleen de geschiedenis van Groningen
beleven en ervaren hoe het was om te leven in een gezin van adel, boerenstand of
landarbeider. We kijken ook naar de toekomst en naar nieuwe doelgroepen. Onze bijzondere
kostuumcollectie kan een inspiratiebron zijn voor modeontwerpers en verdient dus promotie
via de opleidingen. En de innovatieve kracht die blijkt uit het agrarische verleden van
Groningen is er nog steeds: we tonen ook innovatieve nieuwe ontwikkelingen voor duurzame
landbouw en bieden jonge boeren een podium om dat te laten zien.
Jongeren en cultuureducatie
Om ook jongeren te boeien willen we meer doen met interactieve middelen, zoals simulators
van moderne landbouwwerktuigen en laten zien en ervaren hoe bijvoorbeeld drones worden
ingezet in de landbouw. Millennials met jonge kinderen genieten als de kinderen zich
vermaken. We bieden al een digitaal ondersteunde ontdekkingstocht door de borg en over het
landgoed voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. En we hebben samen met Waddenfun
een wandeltocht over de landerijen en langs wierden ontwikkeld die geschikt is voor alle
leeftijden, zakelijke groepen en families. De dierenweide met natuurbelevingsgebied is voor
mensen met kinderen een laagdrempelige opstap naar het museumlandgoed.
We promoten ons aanbod voor cultuureducatie sterker onder basisscholen, door samen te
werken met organisaties zoals Erfgoedpartners en K&C en we zetten onze samenwerking met
middelbaar en hoger onderwijs voort.
Toegankelijkheid verder verbeteren
De fysieke toegankelijkheid is in 2019-2020 sterk verbeterd door de paden te verbreden,
bruggen te vervangen en golfkarretjes te laten rijden voor bezoekers die slecht ter been zijn. In
de periode 2021-2028 willen we de parkeerplaats vergroten en beter toegankelijk maken via
een andere route dan de eeuwenoude oprijlaan. Aan de trappen in de borg kunnen we
vanwege de museale staat geen aanpassing doen. Om alle mensen toch te laten kijken, ook op
zolder en in de kelder, willen we een digitale tour ontwikkelen. De film is ook geschikt voor een
online tour in je eigen luie stoel. Voor dit soort projecten werven we fondsen op projectniveau.

4
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Digitalisering doorzetten
Digitalisering van de collecties heeft onze voortdurende aandacht. Onze visie is dat we zoveel
mogelijk informatie over onze collecties moeten verspreiden via websites en sociale media,
om interesse te wekken, kennis te verspreiden, het verhaal van Groningen te vertellen.
Daarmee werven we ook bezoekers voor die ons landgoed en specifieke verhaal van
Groningen willen zien en beleven. Digitalisering is daartoe noodzakelijk.
Samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland, het Visserijmuseum Zoutkamp en de
Bibliotheek Leens, hebben we bijvoorbeeld de website www.onze-spullen.nl ontwikkeld
waarmee we online belangrijke stukken uit de collectie tonen met bijbehorende verhalen in
beeld en of geluid. De website is voorzien van een koppeling met Adlib/Axciell, waarin onze
museumstukken geregistreerd zijn. Samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland hebben we
in 2019-2020 bovendien een route ontwikkeld waarbij plekken in de regio zijn verbonden aan
museumstukken die bij ons te vinden zijn. Rondreizend in de provincie worden mensen - ook in
het Engels en Duits - vanuit de route-app gestimuleerd onze musea te bezoeken. We leveren
ook museumstukken met verhalen, foto en film voor De verhalen van Groningen en de
Collectie Groningen.
Onze eigen website vullen we voortdurend met filmpjes en foto’s over belangrijke
museumstukken en de geschiedenis van het landgoed. De website is in Nederlands, Duits en
Engels om internationale bezoekers te trekken.
Samenwerken en krachten bundelen
In 2019 is het archief van de historische kring De Marne ondergebracht in de Boerderij en is de
onderlinge samenwerking versterkt. We gaan hiermee door in de komende jaren en
organiseren onder meer gezamenlijk lezingen.
We verwachten via de bekendheid van Nationaal Park Lauwersmeer en Unesco Wereld
Erfgoed Waddenzee extra – ook internationale – bezoekers te trekken. In dat kader is ook de
samenwerking met andere cultuur- en toeristische ondernemers belangrijk: we bieden met
elkaar bijzondere dagjes uit waarin natuur, cultuur en kunst met elkaar verbonden worden.
Steeds meer worden ook toeristische ondernemers in de regio stakeholders, omdat wij een
van de grootste publiekstrekkers zijn en we met onze marketingkracht (Google Grants) via
onze website bezoekers kunnen verwijzen naar ondernemers in de buurt, of de bustour van
The Grone kunnen promoten waarmee meer mensen vanuit de stad naar het Ommeland op
ontdekkingsreis kunnen gaan. Samenwerking met Visit Wadden, Stichting Waddenpromotie,
Marketing Groningen is ook essentieel hierin.
Een ding is zeker, Verhildersum is een museum met een uitgebreid netwerk dat zich altijd inzet
voor het gezamenlijke belang: Groningen sterk profileren als een gebied dusdanig rijk aan
natuur, cultuur, zichtbare en beleefbare historie, dat het een bezoek meer dan waard maakt.
Verhildersum als cultureel erfgoed verankeren in de samenleving
We verankeren Verhildersum als cultureel erfgoed sterk in de samenleving en dragen bij aan
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals participatie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders afkomstig uit andere landen door een steunpunt
te zijn in samenwerking met Werkplein Ability en Werk op Maat. We bieden zo’n 220
vrijwilligers de kans om van betekenis te zijn, we bieden werkervaringsplaatsen en
stageplaatsen, hebben mentoren opgeleid om deze mensen te begeleiden.
Daarnaast bieden de partners steun met taallessen, schuldhulpverlening en coaching in door
ons beschikbaar gestelde ruimte op het landgoed. Het resultaat is dat bewoners in de regio De
Marne nu dicht bij huis kunnen inburgeren, de kans op werk kunnen vergroten en
ondersteuning kunnen krijgen. Dat is belangrijk omdat het openbaar vervoer naar Uithuizen te
slecht is om op 1 dag heen en weer te reizen.
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Verhildersum wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de omgeving. Dat
is mede mogelijk omdat we het Schathoes nu zelf exploiteren. Het prijsniveau is
laagdrempeliger gemaakt. In dat kader onderzoeken we de mogelijkheid Ons Schathoes een
dorpshuisfunctie te geven. Samenwerking met een ander domein, dat van de ouderenzorg, ligt
nu ook binnen bereik. We kunnen bewoners uit zorgcentra in de omgeving een middag uit
bieden met museumbezoek gekoppeld aan activiteiten en lekker eten in Ons Schathoes.
Noodzaak: professionele organisatie, prioriteiten stellen en financiering vinden
Om deze uitdaging het hoofd te bieden is professionalisering van de organisatie nodig. Met 2,5
formatieplaats vaste medewerkers is het noodzakelijk prioriteiten te stellen; de ambities zijn
groot de menskracht beperkt. We kunnen beter minder plannen heel goed uitvoeren, dan te
veel doen met minder goed resultaat.
Het is een stevige uitdaging om de komende jaren meer bezoekers te trekken. De trend bij
(midden)kleine musea is dat dit van wege de kleine budgetten ploeteren is. De bezuinigingen
van de afgelopen jaren hakken erin.
Na onverwacht vertrek van de pachter van het Schathoes in het voorjaar van 2019, missen we
huurinkomsten en het is een uitdaging om het restaurant rendabel te maken in eigen beheer.
Door het toepassen van de Fair Practice Code zijn de loonkosten gestegen, dus zijn extra
inkomsten wel nodig.
We slagen erin ongeveer 50% van de financiële middelen die nodig zijn voor de
basisexploitatie zelf te genereren via entreegelden en fondsenwerving. Voor de andere helft is
financiële steun van de gemeente Het Hogeland en de Provincie Groningen onontbeerlijk. We
zijn in overleg met de gemeente om te kijken of er daarnaast andere mogelijkheden zijn, zoals
hulp bij het onderhoud en beheer van de borg, de tuin en de bomensingels. Met creativiteit,
inzet van vrijwilligers, samenwerking met organisaties als Ability/ Werk op Maat, de gemeente
Het Hogeland, provincie Groningen en organisaties - zoals de Stichting Clevering-Meijer die ons
een goed hart toedraagt - kunnen ver komen.
Wij gaan de komende jaren vol enthousiasme en energie door, vanuit onze positie middenin
de maatschappij, met het vertellen van het Verhaal van Verhildersum en het leven in de 19e
eeuw op het Hogeland van Groningen.

6
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1 Beleidsplan Landgoed Verhildersum 2021-2024
Het visiedocument “Koers 2020”, bevat de basis voor de manier waarop Landgoed
Verhildersum zich ontwikkelde tot het fraaie museale landgoed dat het op dit moment is.
In de komende jaren bouwen we voort op de ingezette lijn voor behoud en beheer van het
landgoed, de museale collecties en de manier waarop we het verhaal van het landgoed dat
thuishoort in de Canon van Groningen vertellen en beleefbaar maken voor zoveel mogelijk
mensen uit binnen- en buitenland. De invulling daarvan ontwikkelt mee in de mogelijkheden
en inzichten die er nu zijn om dat verhaal aantrekkelijk te maken en voor het voetlicht te
brengen. Het landgoed is groot, er zijn meerdere gebouwen waar verschillende exposities zijn
en de kunst is die met elkaar te verbinden in een samenhangende boodschap die de
doelgroepen aanspreekt.
Dat is noodzakelijk om de kansen die er zijn om een groter publiek te bereiken optimaal te
benutten. Het (inter)nationale toerisme neemt toe en tegelijkertijd zien we dat grote musea
daar meer van profiteren dan de kleinere musea die moeite hebben om zich staande te
houden. Verhildersum werkt daarom aan een nog sterke positie in de keten van organisaties
die samen het verhaal van Groningen vertellen, educatieve activiteiten ontplooien en mensen
uit binnen- en buitenland weten te interesseren Groningen Stad en Ommeland te bezoeken en
de verhalen van Groningen, vroeger en nu, te beleven. Deze notitie beschrijft hoe we dat zien
en de komende jaren denken te doen.

1.1 Missie
Statutair is de missie: “Het voor een breed publiek aanschouwelijk maken van de geschiedenis
van het leven en werken op het Groningse platteland en Verhildersum, met name in de
negentiende eeuw, zowel voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, door het heden
en het verleden met elkaar te verbinden, en al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.”
Daartoe doet de stichting alles wat mogelijk is om inkomsten te verzamelen om de borg, het
landgoed en alle panden te behouden voor de toekomst en de museale collecties antiek, 19e
eeuwse kostuums van de Groninger dracht en landbouwwerktuigen te beheren, registreren en
digitaal te ontsluiten.
Ons doel is dankzij aansprekende wisselende exposities jaarlijks minimaal 2500 bezoekers te
trekken. Cultuurliefhebbers en mensen die de cultuur nog moeten ontdekken - van 4 tot 100
jaar, internationaal, alle culturen en kennisniveaus, families, scholen en bedrijven - bieden we
daarom een bijzondere belevenis. En als grote publiekstrekker versterken we de economie in
de regio door onze gasten te wijzen op andere toeristische en culturele initiatieven. Via onze
website en sociale media vestigen we extra aandacht op ons landgoed, de collecties en op
arrangementen met partners.

1.2 Visie
Verhildersum is het meest authentieke landgoed in Groningen met fraaie museale collecties en
wil dat blijven door zorgvuldig beheer. Daarbij maken de eeuwenoude landerijen onlosmakelijk
deel uit van de collectie, wat inhoudt dat we ook daarvoor het beleid benoemen. In ons
museum ervaren bezoekers het leven in een gezin van adel, boerenstand of landarbeider in de
19e eeuw.
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We kijken ook naar de toekomst en naar nieuwe doelgroepen. De kostuumcollectie Groninger
mode en dracht kan een inspiratiebron zijn voor jonge ontwerpers. En naast het agrarische
verleden gaan we innovaties tonen voor duurzame landbouw. Hiervoor bouwen we
samenwerking op met LTO, landbouwonderwijs en fabrikanten van machines en drones. Zo
worden we ook interessanter voor jongeren.
Verhildersum wil naast een cultuur-toeristische trekpleister een laagdrempelige
ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de omgeving. We dragen met onze activiteiten bij aan
de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, participatie, (re-)integratie en
het verbeteren van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door
samenwerking met Ouderenzorg, Werkplein, opleidingscentra (stage en projecten). Zo’n 220
vrijwilligers vergroten hier hun kwaliteit van leven door van betekenis te zijn.
Onze visie is dat we zoveel mogelijk van onze collectie online moeten tonen om interesse de
wekken en bezoekers te trekken. De eigen website vullen we daarom verder met filmpjes en
foto’s over de collectie en de geschiedenis van het landgoed. Met invoering in Adlib/Axciell
ontsluiten we onze collecties gemakkelijke digitaal. Zoals via de websites Onze spullen, De
Verhalen van Groningen, de Collectie Groningen en een routeapp in 3 talen die punten in het
landschap verbindt met onze collectie en de collectie van Openluchtmuseum Het Hoogeland.
Samen vertellen we het Verhaal van Groningen.

1.3 Het verhaal van Landgoed Verhildersum
De Groninger borgen zijn parels in het culturele erfgoed van Groningen. Landgoed
Verhildersum is van de borgen nog het meest in zijn oorspronkelijke staat: namelijk een borg
met landerijen en dieren waardoor de bewoners zelfvoorzienend waren. Bovendien ligt de
borg op een wierde met daaromheen nog twee zichtbare wierden, waardoor het verhaal van
het leven met de zee ook gestalte krijgt. Dat is een tweede belangrijke pijler onder het verhaal
over de geschiedenis van Groningen.
Verhildersum is een zichtbare erfenis van een markant verleden dat teruggaat tot aan de
Middeleeuwen. Van steenhuizen om te schuilen, via de internationale oriëntatie en innovatie
van de landbouw, de jaren van rijkdom, het uiteindelijke verval en het hedendaagse gebruik.
Een verhaal dat de moeite waard is om verteld te worden als onderdeel van Waddenzee
Werelderfgoed en van de Verhalen van Groningen.
De museale collecties die Verhildersum onderhoudt, beheert en – ook digitaal – ontsluit
verlevendigen dat verhaal. Op de borg hangen portretten van vroegere borgbewoners
waarvan de oudste geschilderd zijn in de 17e eeuw. Zoals het grootste familieportret van
Nederland waarop de familie Tjarda van Starkenborgh is te zien (Martinus van Grevenbroeck,
rond 1670). Het is uniek dat het de portretten betreft van mensen die er echt woonden.
De fraaie textielcollectie onder meer bestaande uit kleding van de Groninger dracht, met
stukken waarvan we zelfs weten wie de kleding droeg, verlevendigt het beeld van de rijkdoem
van de Groninger boeren. En de collectie landbouwwerktuigen en materialen van aanverwante
ambachten geeft een beeld van het zware werk van toen, waardoor de bezoeker van nu zich
daar goed in kan verplaatsen.
Op Verhildersum kunnen bezoekers dit deel van het verhaal van Groningen horen, zien en
beleven door binnen te stappen in de wereld van de rijke borgbewoners, in de 19e eeuw was
dat notaris van Bolhuis - waarvan op Verhildersum talrijke schilderijen hangen en persoonlijke
bezittingen zichtbaar zijn - de stoere boer in de boerderij met zijn grote collectie oude
landbouwwerktuigen, en de arbeider die woonde in het kleine armoedige arbeidershuisje.
Heden en verleden worden met elkaar verbonden: hoe komt het dat Groningen de
8
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graanrepubliek van Nederland werd? Waarom was het communisme populair onder de
arbeiders? Het verhaal van macht en pracht dat stad en Ommeland verbindt. En ook het lange
zelfbestuur van de stad Groningen die in tegenstelling tot de Ommelanden – tot de reductie in
1594 niet hoorde bij de republiek der Nederlanden - waardoor er hier een andere dynamiek
heerst tussen stad en Ommeland, voelbaar tot op de dag van vandaag.
Bovendien laat Verhildersum bezoekers ontdekken dat vindingrijkheid, dynamiek,
eigenzinnigheid, artisticiteit en rijkdom nog altijd kenmerkend zijn voor het Hogeland.
Die even energieke als boeiende negentiende eeuw mag dan al ver achter ons liggen, de regio
gonst, bloeit en ontwikkelt zich op een vergelijkbare manier als toentertijd. Dankzij de
oorspronkelijkheid en voortvarendheid van oude en nieuwe bewoners. Dankzij een combinatie
van autonomie en samenwerking. Dankzij kunstenaars, ondernemers, harde werkers en
dwarsdenkers. En vooral dankzij de basis die eerdere generaties hebben gelegd.
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2 Hoe Verhildersum de missie en visie realiseert
Landgoed Verhildersum met zijn borg is een monument met nog 33 ha historische landerijen.
Dat die landerijen nog in originele 19e -eeuwse vorm en omvang behouden zijn is uniek in
Groningen. Daarbij staan op het landgoed panden zoals het Koetshuis, het Schathoes, de
museumboerderij Welgelegen, het arbeidershuisje, een duiventil en twee theekoepels.
Bovendien ligt achter de borg een symmetrische stijltuin met invloeden uit de renaissance en
de barok. Daarin staan grote bronzen beelden die de afgelopen 40 jaar zijn gemaakt door Eddy
Roos. Het is een kunstwerk volgens de uitgangspunten van de gulden snede.

2.1 Behoud en beheer van de borg met 33 ha landerijen en panden
Wat is ervoor nodig om dit culturele erfgoed te behouden en te beheren? Naast een meerjarig
onderhoudsplan is ook visie nodig op de manier waarop we onderhoud plegen en hoe we de
landerijen en panden gebruiken. De kosten voor onderhoud en beheer drukken stevig op de
exploitatie. Per pand kijken we dus goed hoe we het kunnen benutten voor het vertellen van
het verhaal van Verhildersum, samen met het bewaren en het tonen van de collecties.
Het Schathoes en het voorhuis van boerderij Welgelegen zijn geen museale ruimtes en moeten
op een andere manier inkomsten opleveren waaruit we het onderhoud en beheer kunnen
betalen. Het onderhoud en beheer van de landerijen proberen we kostendekkend te
organiseren.

2.1.1 De borg
De monumentale borg – van een 14e eeuws steenhuis gevormd tot 19e eeuws buitenhuis staat centraal in het landgoed. Door de eeuwen heen hebben er verschillende families
gewoond en heeft de borg zowel innerlijk als uiterlijk meerdere veranderingen ondergaan. In
1953 zijn de laatste bewoners vertrokken en nu bieden de ingerichte kamers een bijzondere
kijk in het leven op een landgoed in de 19e eeuw.
◼

◼

◼

◼

◼
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Doel is het pand voor de volgende generaties te
behouden in zijn huidige vorm.
Voor het behoud van de borg volgen we een meerjarig
onderhoudsplan.
Een actiepunt is er de komende jaren voor te zorgen dat
de borg het hele jaar open kan blijven door het huis
duurzaam te verwarmen en waar mogelijk te isoleren
binnen de mogelijkheden die monumentenzorg biedt.
De borg heeft bovendien betere klimaatbeheersing
nodig voor het behoud van het antiek en de schilderijen.
Dit vergt een grote investering, waarvoor we extra
fondsen moeten werven.
Het boudoir heeft restauratie nodig. Ook dat is een
apart project waarvan we bekijken of dit de komende
Het boudoir dat restauratie verdient.
jaren kan worden uitgevoerd.
De trap naar het bordes van de borg is niet voor
iedereen toegankelijk. Daarom hebben we oprijplaten die toegang bieden via de zijdeur. We
leggen ze neer op momenten dat dit nodig is, een permanenten oplossing is vanwege de
© Verhildersum 02-01-2020 / Beleidsplan Landgoed Verhildersum 2021- 2024

museale staat van het pand niet mogelijk. Wie niet goed kan lopen kan de kelder en de
zolder niet bezoeken. We gaan hiervoor een digitale tour ontwikkelen, waarmee iedereen
alle ruimten in de borg kan bekijken. De film is ook geschikt voor een online tour in je eigen
luie stoel. Voor dit soort projecten werven we fondsen op projectniveau.

2.1.2 De tuin, theekoepel, bomensingels, duiventil, zonnewijzer en oprijlaan
De borgtuin, het park, de duiventil, de zonnewijzersokkel, de brug naar de borg en de wierde
zijn officieel rijksmonumenten. De tuin achter de borg is een symmetrische stijltuin met
invloeden uit de renaissance en de barok. Naast de borders met vaste en eenjarige planten en
een kruidentuin, zijn in de tuin verschillende soorten rozen en clematissen te bewonderen. Het
prieel en de banken nodigen uit om even tot rust te komen.
Verspreid in de borgtuin staan 11 bronzen beelden van Eddy Roos permanent tentoongesteld.
De kunstenaar ontwerpt zijn beelden vanuit de visie dat beelden en hun omgeving in relatie
tot elkaar staan. De bronzen vrouwenfiguren passen conceptueel en ruimtelijk in de
architectuur van de tuin en zijn ontworpen naar het principe van de gulden snede.
In de tuin staat een theekoepel, die mensen een plek biedt om van het uitzicht op de borg te
genieten.
Rondom de buitengracht van het landgoed staan oude bomensingels en de oprijlaan ligt er ook
nog bij zoals op de tekeningen van Th. Beckering uit 1771.

Verhildersum in het jaar 1771: detail uit de voorstudie van Th. Beckeringh voor zijn provinciekaart van
Groningen.

Onderhoud en beheer van de tuin en bomensingels, oprijlaan
◼
We willen de bijzondere tuin, het park en de bomensingel ook de komende jaren in
uitstekende staat houden. In 2019 is daaraan een impuls gegeven via het project Vooruit
naar het Verleden, waarvoor fondsen zijn geworven.
◼
We onderzoeken hoe we de buxushagen kunnen behouden die net als elders in het land last
hebben van een virus.
◼
Het onderhoud van de bomensingels en de tuin wordt nu gedaan door Werkplein-Ability en
een plaatselijke hovenier. Ability wil in 2021 stoppen met dit onderhoudswerk dus moeten
we alternatieven zoeken die betaalbaar zijn. De verwachting is dat nieuwe opdrachtgevers
tot 50% duurder zijn. Mogelijk biedt inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
– zie onze samenwerking met Werk Op Maat - hier soelaas. Ook werken we al samen met
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◼

AOC Terra, het onderhoud van de bomensingels is voor de studenten een prachtig
leerproject.
Om de bomenrij langs de oprijlaan te behouden is het nodig de entree naar de centrale
parkeerplaats te verplaatsen. Alternatief is de parkeerplaats te verleggen. We ontwikkelen
hierop een visie en zoeken vervolgens fondsen voor de realisatie daarvan.

Onderhoud en beheer van de theekoepel
De theekoepel, ofwel het tuinprieel, in
de tuin stond oorspronkelijk aan vijver
de Baak in Paterswolde en is daar in
verval geraakt. Rond 1986 zijn de
elementen ervan naar Verhildersum
gebracht en is het huisje gerestaureerd
als werk-leerproject. Het is geplaatst in
de tuin van Verhildersum ter
nagedachtenis aan mevr. T. CleveringMeijer, die veel heeft betekend voor
het landgoed. Nu staat het prachtig in
de tuin en verhoogt de
belevingswaarde voor de bezoekers.
Tuin met theekoepel.
Ze kunnen er even zitten en de
bijzondere sfeer ervaren, met uitzicht
op de borg.
Het huisje is opgenomen in het onderhoudsplan.
Onderhoud en beheer van de beelden van Eddy Roos
In 40 jaar tijd is de collectie van 11 bronzen beelden
opgebouwd, een kunstproject van Eddy Roos. De
bronzen beelden worden jaarlijks in de was gezet door
een groep vrijwilligers. De samenwerking met Eddy
Roos verloopt al jarenlang stroef. Hij wil zijn
kunstproject nog uitbreiden met een 13e beeld, hoewel
het 12e beeld in 2019 weliswaar af is en betaald, maar
nog niet door hem is geleverd. Inzet is daar in goed
overleg uit te komen, lukt dat niet dan stoppen we met
de samenwerking.
Onderhoud en beheer van de duiventil en de
zonnewijzersokkel
◼
De 19e eeuwse duiventil – uiting van status vanwege
het ‘heerlijk recht’ op het houden van duiven - is
opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Het is
een belangrijk en beeldbepalend element op het
landgoed en in het verhaal van het leven op een
Beelden gemaakt door Eddy Roos.
borg.
◼
De 18e eeuwse zonnewijzersokkel staat in de
kruidentuin. Hij is van natuursteen gemaakt en vergt weinig onderhoud. Het is een
rijksmonument.

12
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2.1.3 De hoogstamboomgaard
De hoogstamboomgaard is een bijzondere collectietuin, met unieke fruitrassen die in de 19e
eeuw in Groningen groeiden en bekend waren. Er zitten typisch Groninger rassen tussen, zoals
de Noorderkroon, maar ook veel van oorsprong Franse soorten. Het merendeel van de bomen
draagt appels, maar er staan ook peren-, kersen- en notenbomen tussen.
◼

◼
◼

De werkgroep Boomgaard bestaande uit mensen met specialistische kennis van
hoogstamfruitbomen verzorgt de bomen en plukt een deel van het fruit.
Er wordt jaarlijks appelsap geperst, verkocht aan bezoekers en geserveerd in ons restaurant.
Het houten huisje bij de boomgaard is een geliefde hangplek voor jongeren die er soms
vernielingen aanrichten. Camerabewaking biedt mogelijk uitkomst.

Leden van de boomgaard werkgroep, bijna klaar met appels plukken.

2.1.4 Landerijen met oude graansoorten en historische koeienrassen
De landerijen rondom de borg zijn in hun 19e eeuwse vorm en omvang bewaard gebleven en
dat willen we zo houden. Wij beheren de landerijen met hulp van boeren en andere
vrijwilligers uit de omgeving. De leidraad daarbij is dat de invulling ervan past in de 19e eeuwse
verhaallijn die we volgen met het landgoed.
◼
◼
◼
◼

◼

◼

◼

We zaaien graanpercelen en demoveldjes in met oude graansoorten en -rassen.
We oogsten op 19e eeuwse wijze met paarden en materieel uit vroeger tijd.
We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, dus alles is biologisch
We koesteren een van de weinig bewaarde stukken land met glanshaver; een mix van
bijzondere bloemen grassen en kruiden.
Het landschappelijk deel van Verhildersum wordt door een ontdekkingsroute verbonden
met het verhaal van de borg en de collecties. Deze route komt in 2020 beschikbaar. Net als
een vernieuwde kinderboerderij die met eetbaar groen bijdraagt aan de visie van
Verhildersum om ook aandacht te schenken aan innovatieve ontwikkelingen voor duurzame
landbouw.
Om de bijzondere sfeer van het landgoed te behouden zijn we terughoudend met het
plaatsen van opvallende borden en ontsierende voorzieningen. Denk daarbij ook aan de
plaats van fietsenstallingen.
Het beheer van de landerijen gebeurt zoveel mogelijk kostenneutraal
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Levende have: historische koeienrassen
Op de landerijen van Verhildersum graast bijzonder vee. De stamboek zuivere Blaarkoppen en
Lakenvelders zijn historische rassen. De Lakenvelders werden vanwege hun mooie tekening
(zwart of rood met een wit "laken" om het middel) veel op landgoederen gehouden.
Blaarkoppen komen al eeuwenlang in Groningen voor en zijn al in de middeleeuwen getekend.
Tijdens het seizoen lopen de koeien met hun kalfjes in de weilanden rondom de
museumboerderij, dat versterkt het beeld van dit historische landgoed. Bezoekers genieten
ervan. We ontvangen zelfs per mail complimenten voor de mooie koeien en het prachtige
plaatje dat dit oplevert.

Groninger Blaarkoppen en Lakenvelders op de landerijen.

◼

◼

Inzet is dat het houden van de koeien kostenneutraal is. Dat lukt grotendeels doordat een
deel van de kalfjes geslacht wordt in oktober. Mogelijk kunnen we iets verdienen als we per
koe een extra kalf aankopen. De koeien worden niet gemolken, de kalfjes drinken bij hun
moeder. Er is melk genoeg voor twee kalveren per koe en het voorkomt uierontsteking
omdat de koe te veel melk overhoudt met 1 kalf.
De koeien staan nu in de winter op stal bij een boer in de buurt. De afgelopen jaren
moesten we regelmatig een ander onderkomen zoeken omdat de veehouders hun
bedrijfsvoering veranderden waardoor er voor onze koeien geen plaats meer was. We
onderzoeken de mogelijkheid zelf een potstal te bouwen. Daarmee besparen we de kosten
voor stalling. Daarbij nemen we in overweging dat er altijd verzorging voor het vee nodig is.
Daarvoor zijn we nu afhankelijk van vrijwilligers. Dat is gezien het feit dat de
beschikbaarheid van vrijwilligers afneemt een kwetsbaar punt.

2.1.5 Koetshuis
Het Koetshuis van Verhildersum was van oudsher het Schathoes waar de tuinman woonde en
de dieren stonden. Het is een beeldbepalend pand dat een monumentaal geheel vormt met
het landgoed. Thans bevat het pand de museumwinkel en expositieruimte met (mobiele)
klimaatbeheersing. Hier ontvangen wij de bezoekers en organiseren we wisselende exposities.
Er is ruimte voor moderne kunst, kunst van de Ploeg, verdieping van het verhaal van het
landgoed en het tonen van delen van de collecties. Op de zolderverdieping is het kantoor
gevestigd, evenals de bibliotheek met boeken over de geschiedenis van Groningen en de regio
De Marne.
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◼

◼

◼

◼

Het Koetshuis is en blijft een van ontvangstruimtes voor publiek en behoudt zijn
expositieruimte.
Om nog beter museaal te kunnen opereren moeten we op termijn investeren in een vaste
oplossing voor klimaatbeheersing.
De bibliotheek is te klein geworden, gedacht is de hele zolder ervoor te gebruiken en de
kantoren naar de boerderij te verplaatsen. Echter, dat zou een kostbare oplossing zijn,
omdat daarmee de mogelijkheid om inkomsten te genereren met het mooie voorhuis van
de boerderij vervalt. Voorlopig laten we de situatie zoals hij is. Op termijn is een afweging te
maken om de bibliotheek over te dragen aan een andere organisatie, waar de boeken beter
toegankelijk zijn dan hier op de zolder.
Het onderhoud is opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan.

2.1.6 Schathoes
Het Schathoes is geen monumentaal pand. Het is een oorspronkelijk Schathoes van een andere
borg nabij Baflo, daar afgebroken en hier op Verhildersum rond 1970 herbouwd.
Ook dit pand is opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Het Schathoes was jaren
verhuurd aan verschillende horecaexploitanten. Met de inkomsten daarvan kon het
onderhoud betaald worden. Daarbij leverde de huur – ogenschijnlijk - een bijdrage in de
exploitatiekosten van het landgoed. Na plotseling vertrek van de exploitant in 2019 hebben we
het restaurant nu in eigen beheer. Voordeel daarvan is dat we het Schathoes nu kunnen
betrekken bij onze activiteiten en evenementen, zodat we de bezoekers een totaalbeleving
kunnen bieden en het aanbod past bij de laagdrempelige ontmoetingsplek die Verhildersum
wil zijn.
◼

◼

◼

◼

◼

Bij vertrek van de pachter bleek het Schathoes uitgeleefd. De eerder – met veel moeite en
aanmaningen gepaard gaande – ontvangen huuropbrengst gaat op aan renovatie van het
interieur en een nieuwe keuken, uit te voeren in 2020.
Opgave voor de komende jaren is te realiseren dat de horeca in Ons Schathoes voldoende
inkomsten genereert om het onderhoud van het pand te betalen en liefst ook nog een
bijdrage te leveren aan de exploitatie.
Het pand dient geïsoleerd te worden en de CV moet worden vervangen. We zoeken naar
subsidie om de isolatie en verwarming aan te pakken op een duurzame manier.
We onderzoeken de mogelijkheid om het Schathoes een dorpshuisfunctie te geven. Dat kan
alleen in nauwe samenwerking met de vereniging Dorpsbelangen. Die samenwerking
bouwen we op en houden we in stand.
Wat we ook doen, inzet is dat we invloed houden op de invulling en het beleid van de
horeca zodat het Schathoes blijft passen in de presentatie van het verhaal van Landgoed
Verhildersum.

De borg en Ons Schathoes in avondlicht.
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2.1.7 Arbeidershuisje
Het arbeidshuisje is geen monumentaal pand. Het is gebouwd rond 1900 en behoort wel tot
de beeldbepalende elementen van het landgoed. Dit huisje wordt grotendeels onderhouden
door vrijwillige vaklieden van de vaste onderhoudswerkgroep en is opgenomen in het
meerjarig onderhoudsplan. Het huisje is museaal ingericht met stukken uit de eigen collectie.
Hier beleven bezoekers hoe het eraan toeging in een landarbeidersgezin.

Vrijwilliger restaureert in onze werkplaats een kozijn van het arbeidershuisje.

2.1.8 Boerderij Welgelegen met duivenslagpoort en loop hut
Boerderij Welgelegen is een beeldbepalend pand dat is
opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan. Bij de
boerderij hoort een duivenslagpoort en een loophut voor
het vee. De tuin rondom de boerderij is een van de
laatste neo classisistische tuinen die in de regio te zien
zijn. De tuin wordt onderhouden door mensen van Werk
Op Maat, waarmee zij ervaring opdoen, hun afstand tot
de arbeidsmarkt verkleinen en een zinvolle dagbesteding
hebben.
De oude schuur van de boerderij bevat een
permanente tentoonstelling van landbouwwerktuigen.
De duivenslagpoort met daarachter
Bezoekers proeven er de sfeer van een boerderij in de
de loop hut met rieten dak.
19e eeuw.
In de jaren 90 is er een nieuwe schuur bijgebouwd die ruimte biedt voor wisselende thema
exposities en waar geklimatiseerde vitrines staan voor het tonen van telkens andere delen uit
de textielcollectie en kostuums van de Groninger dracht.
In de thema-exposities laten we zien wat het verschil tussen arm en rijk betekende voor de
bewoners van de borg, de boerderij en het arbeidshuisje. Er is aandacht voor de ambachten
rondom de landbouw in de 19e eeuw en een permanente tijdlijn die het ontstaan van de borg
in beeld brengt, aangevuld met een film. De grote ruimte kan ook gebruikt worden voor
andere exposities, afhankelijk van de omvang en klimatologische voorwaarden gesteld aan de
tentoon te stellen voorwerpen. We kunnen dus afwegen of iets beter in het Koetshuis dan wel
in de grote schuur past.
16
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Het voorhuis werd tot enige jaren geleden bewoond. Het bevat kamers die als kantoor zouden
gaan dienen. De keuze voor kantoorruimte levert echter geen inkomsten op die bijdragen aan
financiering van het onderhoud.
◼

◼

◼

◼

◼

We onderzoeken de mogelijkheid
het voorhuis van de boerderij als
groepsaccommodatie in te richten
en te verhuren, er is behoefte aan
ruimte voor groepen in De Marne.
Op deze manier genereren we
inkomsten die bijdragen aan
onderhoud en beheer van het pand.
Het vergt wel een investering; de
kosten gaan voor de baat uit. Zoals
altijd vormt de financieringsvraag
Het voorhuis van Boerderij Welgelegen.
een uitdaging.
De nieuwe schuur is niet verwarmd. We onderzoeken de mogelijkheden om subsidie te
verwerven voor het op duurzame wijze verwarmen van de schuur zodat we – indien het is
gelukt de borg ook te verwarmen - het hele jaar open kunnen zijn.
Bezoekers van het Landgoed die een entreekaart kopen hebben toegang tot de borg, de
expositie in het Koetshuis en de exposities in het oude en nieuwe deel van de Boerderij. De
inrichting van twee wisselende exposities vergt veel van het kleine team medewerkers, is
relatief kostbaar en zorgt voor complexiteit in de communicatie naar het publiek. Wanneer
de exploitatiekosten ons ertoe nopen, bestaat de optie om voor – een deel van - de schuur
een andere invulling te vinden die meer oplevert. Beperkende factor is dat de bijzondere
textielcollectie hier heel goed staat, dicht bij het depot. Beide voorzien van de noodzakelijke
klimaatbeheersing. Wisselen in gebruik van de schuur is dus een ingrijpende optie die we
zeker niet op korte termijn verkiezen.
Het dak van de oude schuur bestaat uit asbest. Daaronder zit een oude rietbedekking. De
verplichting om in 2024 alle asbest te hebben verwijderd is vervallen. Dat geeft ons meer
tijd om financiering te vinden om het asbest op het dak te verwijderen. We streven ernaar
het oorspronkelijke rieten dak te vervangen. De Clevering-Meijer Stichting heeft al
aangegeven eventueel bereid te zijn de meerprijs voor riet te doneren.
In de boerderij is het archief opgenomen van Historische vereniging De Marne. We hechten
belang aan deze samenwerking, bestendigen die en we organiseren samen lezingen.
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2.1.9 Overkoepelende aandachtspunten onderhoud en beheer
Naast het beleid per element van het landgoed zijn er de volgende overkoepelende
aandachtspunten.
Samenwerking met gemeente Het Hogeland nodig voor onderhoud en beheer
De borg en het park zijn eigendom van de gemeente en in beheer gegeven aan de Stichting
Borg Verhildersum. Omdat de kosten van het onderhoud en beheer steeds moeilijker te
dragen zijn door het landgoed gaan we daarover in overleg met de gemeente. Onze inzet is dat
de gemeente hieraan meer bijdraagt met inzet van budget en of menskracht.
Leens en het landgoed beter en veilig met elkaar verbinden
Omdat het beleid van Verhildersum erop is gericht een ontmoetingsplek voor de omgeving te
zijn en een plek waar veel mensen van betekenis kunnen zijn door zich in te zetten voor het
landgoed, is een goede fysieke verbinding met het dorp Leens van belang. Er is behoefte aan
een goed voet- fietspad vanuit Leens naar het landgoed. Nu houdt het trottoir op bij de
dorpsgrens, er is ook geen verlichting. De verbinding moet beter en veiliger worden.
Veilige bushaltes realiseren
Er zijn twee bushaltes voor Verhildersum, waarbij reizigers uitstappen op de weg. Een
gevaarlijke situatie. De bushaltes vallen buiten de invloedsfeer van het landgoed. Derhalve
zoeken we hulp van de gemeente en de vervoersmaatschappij om de inrichting van de weg te
verbeteren.
Bescherming tegen vandalisme via camerabewaking
Het arbeidshuisje, het grasveld eromheen en het hoogholtje, over de Hoornse Vaart die door
het landgoed loopt, zijn vooral in de zomer een uitgelezen plek voor jongeren die er
samenkomen. Net als het huisje bij de boomgaard. Zij laten niet alleen dagelijks rommel
achter, ze stoken vuur en richten vernielingen aan. De jongerenwerker van de gemeente en de
politie doen hun best hier toezicht te houden, maar dat blijft lastig. Camerabewaking kan
uitkomst bieden, maar vergt een investering waarvoor Verhildersum hulp zoekt bij de
gemeente.
Toegankelijkheid en parkeergelegenheid
Goede toegankelijkheid is essentieel voor de bezoekers en vooral ook parkeergelegenheid, zo
dicht mogelijk bij de plek waar je wilt zijn. Er is gedacht over het aanleggen van een centrale
entree met parkeerplaats. Maar een centrale entree met entreegebouw levert een extra plaats
die bemensing vraagt. En de loopafstand over het grote terrein neemt hoe dan ook toe. Het
onderzoek naar de historische context waaruit nieuwe thema’s voortvloeien om het verhaal
van Verhildersum te vertellen pleit ervoor de 3 bestaande parkeerplaatsen te behouden. Zie
hoofdstuk 3.
Bewaken van het authentieke karakter van het landgoed
Bij alles wat we doen aan onderhoud, beheer en gebruik van het landgoed blijft het behoud
van het authentieke karakter een ijkpunt. Verhildersum moet een plek blijven om te
onthaasten en te genieten van de omgeving. Een plek waar je een boek kunt lezen in het gras,
waar je lekkere streekproducten eet en drinkt, liefst uit eigen moestuin en boomgaard.
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2.2 De museale collecties
Welke collecties bezit Verhildersum en wat is ervoor nodig om de museale collecties te
behouden, te beheren en te ontsluiten? We hebben te maken met officieel erkende museale
collecties: het borginterieur, de textielcollectie, de landbouw- en ambachtencollectie. Ook tot
de museale collectie behoren de bronzen beelden in de borgtuin, gemaakt door Eddy Roos. Zie
Onderhoud en beheer van de beelden van Eddy Roos. We zijn aangesloten bij het
museumregister waardoor er periodiek audits plaatsvinden om het beheer van het museum en
de collecties te controleren.
In februari 2019 is het collectieplan geactualiseerd.

2.2.1 De Borg collectie

Eetkamer in de borg, de tafel gedekt met Zwiebelmuster servies.

De collectie die gerelateerd is aan de borg Verhildersum, bestaat uit een verzameling
meubelen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen. De collectie heeft een grote onderlinge
samenhang en bestaat vooral uit voorwerpen uit het begin van de 19e eeuw. Daarnaast zijn er
ook voorwerpen afkomstig uit omringende en verdwenen borgen en voorwerpen die tot de
oorspronkelijke inrichting van Verhildersum behoren. Het grootste deel van deze collectie is
verkregen door schenkingen en aankopen; daarnaast zijn er ook bruiklenen van het Groninger
Museum. De voorwerpen die afkomstig zijn uit andere (verdwenen) borgen hebben voor de
provincie Groningen een grote historische waarde. De collectie schilderijen die Verhildersum
bezit is uniek, want betreft mensen die er echt gewoond hebben: de familie Tjarda van
Starkenborgh (rond 1670) en Van Bolhuis (begin 1800). Daaronder bevindt zicht het grootste
familieportret van Nederland en het via Sotheby’s aangekochte en met hulp van Vereniging
Rembrandt gerestaureerde portret van Edzard van Starkenborgh uit 1676.
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Behoud en beheer van het borginterieur
Met het behoud en beheer van het borginterieur is een vaste
medewerker belast. Voor de schoonmaak is een groepje
vrijwilligers opgeleid.
De bijzondere schilderijen van vroegere bewoners stammen
deels uit de 17e eeuw. Voor eventuele aankoop van nieuwe
portretten en restauratie van de schilderijen werven we via
crowdfunding middelen en/ of we vragen subsidie aan bij
relevante fondsen zoals de Vereniging Rembrandt. Zo is een
portret van Edzard Tjarda van Starkenborgh verworven en
hopen we het portret van zijn moeder Gratia Susanna Clant te
laten restaureren in 2020, weerom met steun van de
Vereniging Rembrandt en crowdfunding.

2.2.2 Collectie landbouw en ambachten

Edzard Tjarda van
Starkenborgh (1674)

De collectie landbouw en aan de landbouw gerelateerde ambachten is zeer. Zij bestaat uit alle
mogelijke voorwerpen die in algemene zin betrekking hebben op landbouw en relevante
ambachten: van klein gereedschap tot grote werktuigen en natuurlijk de Arendploeg die zoveel
weelde bracht in Groningen.
Behoud en beheer van de landbouw- en ambachtencollectie
In de museumboerderij is voor het onderhoud en restauratie van voorwerpen uit de
landbouwcollectie en van de ambachten een werkplaats beschikbaar. Een aantal
beroepskrachten en vrijwillige medewerkers verricht hier regelmatig onderhoudswerk.
Veel tijd wordt besteed aan het ontroesten van de voorwerpen en aan het bestrijden van
houtworm en schimmels.
De collectie is voor zover geëxposeerd ondergebracht in de museumboerderij en in het
arbeidershuisje. De overige stukken zijn in het centrale depot in de speciale opslagruimte in
Leens ondergebracht. Het betreft een omvangrijke collectie.
De bewaaromstandigheden en de staat waarin de voorwerpen zich bevinden zijn redelijk maar
niet optimaal.
◼
Op termijn streven we naar betere bewaaromstandigheden.
◼
Er is in het depot een werkplaats nodig om te kunnen werken met bestrijdingsmiddel voor
houtworm en schimmel.

Gereedschap voor het vlassen.
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2.2.3 De textiel- en kostuumcollectie
De textielcollectie bestaat hoofdzakelijk uit
kledingstukken en sieraden die behoren tot de
zogenaamde Groninger mode en dracht. Ooit
bijeengebracht voor de inhuldiging van Koning
Wilhelmina. De landelijke collectie is in de oorlog
grotendeels verloren gegaan en later ter ere van haar
50-jarige jubileum nogmaals bijeengebracht. Er was
meer verzameld dan nodig was en het Groninger deel
is ondergebracht bij het Ommelander Museum voor
Landbouw en ambacht dat later opgegaan is in
Museum Landgoed Verhildersum. De collectie geeft
een goed beeld van de kleding die in Groningen werd
gedragen in de periode 1775-1875. De collectie is zeer
uitgebreid en toonaangevend: het is de belangrijkste
en meest complete collectie op het gebied van de
Groninger mode en dracht. Bijzonder is ook dat van
diverse kledingstukken bekend is wie ze gedragen
heeft, zoals het bruidskostuum dat Hilje Hopma droeg
in 1823.
Caraco jak en rok 1780-1795.

Behoud en beheer van de textielcollectie
De textielcollectie is in een speciaal textieldepot in de museumboerderij ondergebracht. Dit
depot voldoet klimatologisch volledig aan de eisen, die aan goed klimaatbeheer voor textiel
gesteld worden. De monitoring ervan vindt op afstand plaats. De textielwerkgroep beschikt
over een goede werkruimte en grote expertise. De leden van de textielcommissie werken
regelmatig aan het onderhoud en het verfijnen van de registratie en doen verdiepend
onderzoek naar stukken zoals bijvoorbeeld de collectie waaiers.

2.3 Collectievorming
Verhildersum streeft naar homogene collecties, die voldoen aan een aantal duidelijke criteria
die in relatie staan tot de doelstellingen. De mate waarin de collectie voldoet aan de
vastgestelde criteria verhoudt zich tot de (historische) waarde van de collectie. Beter een
kleine collectie die bestaat uit de krenten in de pap, dan een grote niet beheersbare zee van
voorwerpen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit, van behoud en beheer, maar ook vanuit
financieel oogpunt kunnen de collecties dus niet te groot zijn.

2.3.1 Verzamelen
Verhildersum is niet actief aan het verzamelen. Veel objecten worden door particulieren
aangeboden. Ten aanzien van het aannemen van nieuw objecten zijn wij terughoudend.
Voor elk te verwerven object wordt een voorstel gedaan voorzien van argumentatie, een
bedrag van de kosten en op welke wijze men de uitbreiding van de collectie denkt te
realiseren.
In bijzondere situaties, waarbij men stuit op een unieke mogelijkheid de collectie uit te
breiden, wordt overleg gepleegd met de leden van de betreffende werkgroep en de directie.
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Bij het aanvaarden van een schenking of legaat worden onderstaande regels toegepast.
Voorwerpen die kunnen gaan behoren tot de borgcollectie moeten aan een van de
onderstaande criteria voldoen:
◼
behoort hebben aan de vroegere bewoners,
◼
voorwerpen die een directe relatie hebben met bewoners van de Borg,
◼
voorwerpen die afkomstig zijn uit omringende borgen die niet meer bestaan,
◼
voorwerpen die in de inrichting het tijdsbeeld van de 19e eeuw complementeren (bij
voorkeur afkomstig uit de omgeving van Verhildersum).
Voorwerpen die kunnen gaan behoren tot de landbouw- en ambachtencollectie moeten aan
een van de onderstaande criteria voldoen:
◼
Landbouwvoorwerpen vanaf het begin van de 19e eeuw tot aan het begin van de
mechanisatie, die een directe relatie hebben met de omgeving van Verhildersum
◼
Ambachtenvoorwerpen uit de 19e een begin 20e eeuw, die afkomstig zijn uit de directe
omgeving van Verhildersum en behoren tot een ambacht dat in relatie staat tot de
landbouw.
◼
Objecten die passen in ’t Hoeske (Gronings arbeidershuisje): voorwerpen uit de 19e een
begin 20e eeuw, die afkomstig zijn uit de directe omgeving van Verhildersum en die een
beeld geven van de levensstijl van een arbeider.
◼
Kleding en accessoires moeten afkomstig zijn uit de 18e of 19e eeuw.
Uiteraard wordt ook gekeken naar de staat van onderhoud en de kwaliteit van het object.

2.3.2 Taakverdeling collectievorming
Aan de collectievorming werken naast leden
van de staf, twee werkgroepen die over
gespecialiseerde kennis beschikken:
◼
voor de textiel- en kostuumcollectie, de
Textielwerkgroep;
◼
voor de collectie landbouw- en ambachten
en de collectie van het huisje, de registratie
werkgroep.
In de taakomschrijving voor degenen die aan
collectievorming werken is het volgende
Kralenbeurs uit 1840.
vastgelegd:
◼
het verzamelen- en aankopen van
museale objecten
◼
het beheren van de depots
◼
het registreren van de museale objecten
◼
het selecteren- en afstoten van museale objecten
◼
het restaureren van museale objecten.
◼
het conserveren van museale objecten.
◼
het documenteren en fotograferen) van museale objecten.
Bij de collectievorming nemen we de volgende uitgangspunten in acht:
◼
het te verwerven voorwerp dient te passen in de collectie van Verhildersum en een goede
aanvulling op de bestaande collectie te zijn.
◼
het object moet passen in de economische eenheid van het landgoed.
22
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◼

◼
◼
◼

het object dient in het verleden daadwerkelijk gebruikt te zijn in Noord Groningen of
daaraan identiek te zijn.
nagegaan moet worden of er mogelijk sprake is van duplicering.
er dient depotruimte beschikbaar te zijn.
gelet wordt op de staat van onderhoud. De kosten van eventuele restauratie moeten in
verhouding staan tot de waarde van het stuk (voor de collectie).

Bovenstaande regels gelden zowel voor het passief als het actief verzamelbeleid. Voor elk te
verwerven object wordt een voorstel gedaan voorzien van argumentatie, een bedrag van de
kosten en op welke wijze men de uitbreiding van de collectie denkt te realiseren.
In bijzondere situaties, waarbij men stuit op een unieke mogelijkheid de collectie uit te
breiden, wordt overleg gepleegd met de leden van de betreffende werkgroep en de directie.
Bij het aanvaarden van een schenking of legaat worden de in dit hoofdstuk genoemde regels
toegepast. Bovendien worden de relevante gegevens op een voorlopig inschrijfformulier
genoteerd en wordt gezorgd voor een dankbetuiging aan de schenker.
In geval van het in bruikleen geven of nemen wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld.
Deze wordt voor de Stichting Borg Verhildersum getekend door de directeur.
Bij de collectievorming is het afstoten van de objecten een belangrijk onderdeel. Hierbij
worden de uitgangspunten zoals beschreven over collectievorming gehanteerd.
De criteria voor het afstoten van objecten zijn nauwkeurig vastgelegd op een apart document
het zogenaamde proces-verbaal van afstoting. De betreffende werkgroep maakt voor elk af te
stoten object een proces-verbaal op. In bijzondere situaties overlegt de werkgroep met de
directie.

2.4 Collectieregistratie en digitale ontsluiting
De collecties zijn geregistreerd in Axiell Collections, een webbased programma. Voor een
goede inrichting van dat systeem leveren wij een afgevaardigde aan het landelijk overleg van
de gebruikersgroep; een vrijwilligster die al jaren onze expert is.
Een groot aantal vrijwillige medewerkers werkt regelmatig aan het beschrijven van de collectie
van de borg, de museumboerderij en de textielafdeling. De basisregistratie is nagenoeg
afgerond. We maken nu een verdiepingsslag door foto’s toe te voegen en extra informatie te
verzamelen en in te voeren. Tevens is er aandacht voor controle van de opgeslagen informatie
en wordt ons fotoarchief gedigitaliseerd. Dit is een klus die vele jaren werk inhoudt.
Regelmatig ontvangt Verhildersum schenkingen die een mooie aanvulling op de collectie
vormen. Deze worden genummerd, geregistreerd, gefotografeerd en ingevoerd in Axiell,
waarna het collectiestuk een plaats in het museum krijgt.

2.4.1 Digitale toegang en expositie van topstukken
Verhildersum is samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland initiatiefnemer van de website
www.onze-spullen.nl2 en levert museumstukken met verhalen voor De verhalen van
Groningen en de Collectie Groningen. Dat blijven we doen, het aantal stukken dat we daar
tonen breiden we uit.
De website www.onzespullen.nl is in 2020 verbonden aan adlib/Axiel. Dit is daarmee de
database waaruit de website put voor tekst, beeld en /of geluid en animatie. Uiteindelijk
lichten we hiermee 20 tot 25 voorwerpen uit.
2

Zie kader blz. 24 uitleg: Onze spullen 2.0
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Ook hebben we onze eigen routeapp die museumstukken verbindt aan markeringspunten in
de regio (zie 2.5.7). Op die manier maken we mensen nieuwsgierig om te komen kijken op het
landgoed en vertellen we ook aan wie niet komt het verhaal van ons Gronings erfgoed.

2.4.2 Films en foto’s over de collectie online verspreiden
De door ons met subsidie van het Themafonds Digitalisering Collecties Groningen3 gemaakte
films over de werking van de Arendploeg, de uitleg over het familieportret van Tjarda van
Starkenborgh en de introductiefilm over het landgoed met uitleg over bouwfasen van de borg
zijn via Erfgoedpartners openbaar gemaakt. Met foto’s, bestaande en nieuw te maken films,
verlevendigen we onze eigen website en tonen we delen van onze collectie, met de bedoeling
meer mensen nieuwsgierig te maken opdat ze ons landgoed bezoeken. Bovendien kunnen
deze en nieuwe films desgewenst een aanvulling vormen op de website de Collectie
Groningen.
◼

Iedereen die onze beeldmaterialen wil gebruiken mag dit doen: hoe meer exposure hoe
beter. Bronvermelding is wel een vereiste.

Totstandkoming Onze Spullen 2.0 www.onze-spullen.nl
Onze spullen 2.0 is een bijzonder samenwerkingsproject tussen Landgoed Verhildersum
Openluchtmuseum Het Hoogeland, Visserijmuseum Zoutkamp en de bibliotheek te Leens.
Bewoners uit de regio het Hoogeland in Groningen zijn uitgenodigd om hun verhaal te
vertellen over objecten uit de museale collecties van Landgoed Verhildersum Leens,
Openluchtmuseum Het Hoogeland en Visserijmuseum Zoutkamp. De interviews zijn verwerkt
tot korte verhalen en geluidsopnames. Daarnaast zijn enkele interviews op film vastgelegd.
Deze verhalen zijn opgeslagen om het erfgoed en de herinneringen levend en toegankelijk te
houden voor toekomstige generaties, maar ook om de kennis van de collecties te vergroten en
eventuele tentoonstellingen persoonlijke invulling te kunnen geven. Daarnaast zorgt dit
project ervoor dat de kloof tussen museum en bezoeker kleiner wordt, het museum wordt zo
ook ván de bezoeker.
In nauw overleg met de Verhalen van Groningen, de provinciale verhalendatabase, is een
verhalencafé opgezet. Hierin hebben kleine groepen deelnemers over objecten en vroeger
gesproken. In het kader van Onze Spullen 2.0 zijn deze verhalen verzameld en op film
vastgelegd.

3

Het fonds is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Groningen, het J.B
Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, vier Rabobank Coöperatiefondsen en het Prins Bernhard
Cultuurfonds -Prins Bernhard Cultuurfonds
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2.5 De collecties laten zien en beleven
Goed doordacht en goed georganiseerd behoud en beheer van het landgoed en de collecties is
de stevige basis die nodig is om al dat moois te kunnen delen met het publiek. En liefst een zo
groot mogelijk publiek. Niet alleen omdat dit onze missie is, een groot publiek is ook nodig
vanwege onze belangrijkste eigen bron van inkomsten: de entreegelden.
Daartoe organiseren we – liefst spraakmakende – exposities en evenementen. We doen mee
aan fiets- en wandelroutes of ontwikkelen die zelf samen met partners. Bovendien
ontwikkelen we met andere regionale ondernemers arrangementen om bezoekers vanuit de
stad naar de Ommelanden te trekken en langer in ons gebied te boeien met prachtige verhalen
van Groningen en hen de kans te bieden bijzondere ervaringen op te doen met dit zo
authentieke deel van Nederland met zijn enorme rijkdom aan erfgoed, natuur, kunst en
cultuur(historie).
We zijn ons er ook van bewust dat we als een van de grootste publiekstrekkers in de regio
kunnen helpen om kleinere initiatieven tot bloei te laten komen door samen te werken.
Daarmee stimuleren we de economie en vervullen we ook een maatschappelijk taak die we
met plezier en vanuit onze overtuiging op ons nemen.

2.5.1 De borg: hier stap je in het borgleven tijdens de 19e eeuw
De borg staat centraal op het landgoed, het is een belangrijke publiekstrekker. Essentieel is dat
we bezoekers een bijzondere belevenis bieden. Niet alleen door de fraaie staat waarin de borg
verkeert en de mooie inrichting. Ook door een gastvrije ontvangst door de vrijwilligers die er
toezicht houden en een toelichting geven op de historie van de borg en wat er te zien is.
In 2020 willen we invoeren dat de vrijwilligers die in de borg werken gekleed zijn in 19e eeuws
kostuum. Daarmee maken
we het borgbezoek nog
meer tot een bijzondere
belevenis.
We weten dat bezoekers
dit waarderen, omdat we
dit ook doen tijdens de
historische dagen en
bijvoorbeeld de
midwinteropening. De
vrijwilligers mogen een rol
kiezen die bij hen past;
van borgheer of -vrouwe
tot keukenmeid.
Mevrouw en mijnheer Tjarda Van Starkenborgh ontvangen de gasten.
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2.5.2 De boerderij en het arbeidershuisje
Het rijke boerenleven en wat
het werk op de boerderij
inhield ervaren de bezoekers
in de museumboerderij –
waarde oude
landbouwwerktuigen staan
opgesteld en in de nieuwe
schuur waar de rijke kleding
van boeren en boerinnen is te
zien in speciale klimatologisch
gecontroleerde vitrines. En het
leven van de arme arbeider
staat daar schril tegenover
zoals te zien is in het kleine
arbeidshuisje.

Woonkamer arbeidershuisje met spinster tijdens Historische dagen.

2.5.3 Exposities
Landgoed Verhildersum bezit in het Koetshuis en in de museumboerderij met een grote
nieuwe schuur drie locaties waar wisselende exposities van de eigen collecties plaatsvinden en
om divers en nieuw publiek aan te spreken ook exposities waarin andere kunst en cultuur aan
bod komen. Denk aan de expositie van werken van de kunstgroep Groninger Ploeg die in 2018
zo’n 10.000 extra bezoekers trok. Het expositiebeleid is erop gericht:
◼
Exposities te ontwikkelen die het verhaal van Verhildersum vertellen.
◼
Exposities te organiseren die aansluiten bij de regio, zoals de Waddenzee, de wierden.
◼
Hierbij altijd te zoeken naar samenwerking met andere musea, uitgaande van de gedachte
dat je dan ook de krachten bundelt om bezoekers te trekken. Dit te doen op regionaal,
nationaal en internationaal niveau waar dat kan.
◼
Kunstenaars een podium te bieden, juist ook Groninger kunstenaars.
◼
In de boerderij niet alleen oude werktuigen te tonen, maar nieuwe – vooral ook jongere doelgroepen te trekken door innovatieve landbouwmethoden te laten zien en mogelijk te
ervaren in simulators. Denk ook aan het laten zien en oefenen hoe drones in de landbouw
worden ingezet.
◼
Landbouwinnovatie is de 19e eeuw de motor geweest voor de rijkdom in de regio. Die
innovatieve kracht is in Groningen nog steeds aanwezig. We willen in de komende jaren ook
een podium bieden aan jonge boeren, zodat ze kunnen laten zien hoe ze duurzame
landbouw bedrijven.
Hiernaast is in het arbeidershuisje een tamelijk vaste inrichting met stukken uit de collectie die
laat zien hoe de arbeiders leefden in de19e eeuw.
Gastconservatoren of een vaste conservator?
We betrekken tot nu toe ieder jaar gastconservatoren bij de inrichting en totstandkoming van
de tentoonstellingen in de Museumboerderij en in het Koetshuis. Het betreft mensen
afkomstig uit de regio die worden benaderd op grond van hun expertise. Op deze manier
wordt het mogelijk om op het landgoed (en binnen de tentoonstellingen) verschillende
perspectieven te laten zien en horen, om de regio actiever bij het landgoed te betrekken en
om de kennis van medewerkers van het landgoed uit te breiden met expertise van buitenaf.
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Bovendien stelt de werkwijze de instelling in staat om het verhaal van Verhildersum een
nieuwe en originele manier te vertellen.
Er is op deze manier veel kennis en expertise opgebouwd binnen het kleine professionele team
bestaande uit mensen die hier tientallen jaren werken. Een van de vaste medewerkers gaat
echter in 2020 met pensioen, de ander over enige jaren. Daarmee verdwijnt kennis die we niet
allemaal kunnen overdragen. De veranderingen binnen het team medewerkers vragen niet
alleen om herziening van de taken, we moeten ook afwegen of we een vaste conservator in
deeltijd in de toekomst beter past.

2.5.4 Workshops en lezingen
De beleving van verhalen uitgebeeld in de exposities, versterken we met inhoudelijk bij de
exposities passende workshops en lezingen. Hiermee kunnen we ook extra publiek trekken en
nieuwe bezoekers aanspreken. Bijvoorbeeld: bij de expositie van Geurt Busser met schilderijen
over de Waddenzee hoort een workshop landschap aquarelleren van deze expert.
Lezingen in samenwerking met Historische Kring De Marne
Ook los van exposities organiseren we lezingen. Boerderij Welgelegen op ons landgoed biedt
onderdak aan de Historische Kring de Marne en het archief van de Kring. Het archief van de
borg is daar eveneens in beheer gegeven. De Vereniging Historische Kring De Marne is een
vereniging met ongeveer 180 leden en met deze samenwerking versterkt Verhildersum
bovendien de verbinding met de samenleving.
Op pad met museumstukken
Juist voor ouderen en mensen met dementie levert geschiedenis aanleiding tot het opleven
van herinneringen. Daarom hebben we al jaren vrijwilligers die met museumstukken van
Verhildersum op bezoek gaan bij verzorgingshuizen om met ouderen herinneringen op te
halen. Erfgoedpartners is in2019 met ene dergelijk initiatief gestart, zodat nu anderen ons
voorbeeld kunnen volgen.

2.5.5 De historische dagen: living history evenement op Verhildersum
Landgoed Verhildersum heeft in de
afgelopen jaren naam gemaakt met een
groots evenement dat plaatsvindt op het
complete landgoed: de historische dagen. Dit
evenement trek in een weekend rond de
3000 bezoekers. Het evenement brengt het
verhaal van Verhildersum levensecht in
beeld: alle vrijwilligers zijn gekleed in 19e
eeuws kostuum, we oogsten met paarden en
oude machines en methoden, aangekleed
met een markt, oude kermisattracties. We
blijven dit evenement organiseren en voegen
jaarlijks iets nieuws toe om herhaalbezoek te
Het zichten tijdens de Historische dagen.
stimuleren.
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◼
◼

◼

We voegen hieraan moderne ontwikkelingen en innovaties voor duurzame landbouw toe.
We verlengen de dagen met een muziekfestival in de avond, bij voorkeur met muziek in de
Grunneger toal.
We voegen de textieldagen samen met de historische dagen, zodat we meer doelgroepen
tegelijk aanspreken.

2.5.6 De maandelijkse streekmarkt
Ook een bekende activiteit is de maandelijkse streekmarkt. In de winter in de grote schuur van
de boerderij en in de zomer, sinds we het Schathoes zelf beheren (2019), op het voorterrein bij
de borg. Op de markt verkopen lokale en regionale producenten van duurzaam geproduceerde
levensmiddelen zoals groente, fruit, brood, vlees, vis en kaas, maar ook zelfgesponnen en
gekleurde wol, bloemen en planten, oliën enzovoort. Dit past bij het verhaal van Verhildersum,
bij de boerderij en de landerijen. Het verhaal over de productie van duurzaam voedsel en
andere producten. Het landgoed was vroeger zelfvoorzienend. En passant trekken we op die
manier ook bezoekers naar het museum.

Streekmarkt sinds 2019 zomers op het terrein voor de borg.

2.5.7 Fiets- en wandelroutes
We hebben in 2019-2020 een nieuwe fietsrouteapp ontwikkeld, waarbij gebruikers van de
bijbehorende app seintjes krijgen als ze in de regio fietsen. De betreffende plek toont dan een
koppeling naar een van onze museumstukken. Bijvoorbeeld de boerderij Bokum waar Cornelis
Borgman, de importeur van de eerste Arendploeg woonde, verwijst naar de ploeg die bij ons is
te zien. En de plaats waar Hilje Hopma woonde verwijst naar haar trouwkostuum uit 1823 dat
bij ons te zien is. Bij het arbeidershuisje Noord Bromo aan de zeedijk bijvoorbeeld, leggen we
de link naar hoe het er vroeger binnen uit zag: te zien bij Verhildersum. Zo vertellen we aan de
hand van onze stukken - vanuit verbinding met de regio - over de ontwikkelingen in de 19e
eeuw die hebben geleid tot grote rijkdom en over het verschil tussen rijk en arm.
De database voor de route kunnen we uitbreiden met andere locaties verbonden aan
museumstukken en de routes zelf zijn ook aanpasbaar.
Daarnaast werken we mee aan alle mogelijke routes die Landgoed Verhildersum aandoen, en
promoten deze actief via onze website, onder meer dankzij onze Google Grants.
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2.5.8 Arrangementen
We hebben al arrangementen ontwikkeld met het Visserijmuseum in Zoutkamp en met
Waddenfun. Daarbij verwijzen we onze bezoekers over en weer naar de Menkemaborg en
Openluchtmuseum Het Hoogehand. De nieuwe gemeente Het Hoogeland heeft het initiatief
genomen om ondernemers in cultuur- en toerisme met elkaar in contact te brengen. Daaraan
doet Verhildersum van harte mee.
◼
Verhildersum is een uniek landgoed dat het verhaal van Groningen vertelt. Daarom werken
we mee aan elk initiatief waarin wij een schakel kunnen zijn en meerwaarde kunnen bieden.
◼
We ontwikkelen zelf ook arrangementen en nieuwe samenwerkingsverbanden met als doel
bezoekers aan de regio een prachtige en leerzame belevenis te bieden en hen te bewegen
langere tijd in het Hogeland te verblijven. Samenwerking met B&B’s in de buurt ligt voor de
hand en bijvoorbeeld met:
Museum Wierdenland
Museum Wierdenland in Ezinge past bij het verhaal van Verhildersum, want op ons landgoed
zijn ook wierden te zien. Mogelijk is een gezamenlijke expositie te realiseren, te vermarkten als
een arrangement.
Samenwerking met De Stichting Hinszorgel uitbouwen
De Stichting Hinszorgel heeft een historisch secretaireorgel aan de borg in bruikleen gegeven
waarop regelmatig wordt gespeeld door bekende musici Sietze de Vries.
We bouwen de samenwerking uit met Stichting Hinsz orgel voor concerten met muziek uit de
18e en 19e eeuw. De rijke borgbewoners van Starkenborgh waren grote muziekliefhebbers. De
van Starkenborghs hebben ook in de Petruskerk nog heel veel sporen achtergelaten. Zoals het
koorhek, de herenbank, de wapenschilden en het prachtige orgel dat wereldberoemd is.
Resultaat: concerten in de kerk en op het orgel in de grote zaal van de borg. Goed te
combineren met museumbezoek en eten in Ons Schathoes.

Het Hinszorgel in de Petruskerk te Leens, gebouwd in 1733-1734 door A.A. Hinsz in opdracht van
Anna Habina Lewe van Middelstum, als vrouwe van Verhildersum.
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2.5.9 Cultuureducatie
Het Landgoed heeft een nauwe samenwerking met AOC Terra. In goed onderling overleg
worden er voortdurend leerprojecten op het Landgoed uitgevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied
van groenonderhoud, inrichting van exposities en het doen van onderzoeken zoals naar de
toekomst van de dierenweide of naar de gesteldheid van de bodem.
Er zijn regelmatig stagiaires zoals van de Hanzehogeschool, bijvoorbeeld van Communicatie en
media, de Landbouwschool in Dronten enzovoort.
Het resultaat van deze samenwerking is dat leerlingen kennismaken met erfgoed en wel op
een heel bijzondere manier. Zij dragen bij aan het onderhoud, maar ook aan de presentatie
van het Landgoed aan publiek en bovendien doen zij leerervaring op. Dit is een van de
manieren waarop wij stimuleren dat jongeren interesse krijgen voor het Landgoed en voor
cultureel erfgoed in het algemeen.
Voor jongere doelgroepen hebben we diverse projecten en belevingselementen:
◼
Marie: de dienstmeid die in 19e eeuws kostuum rondleidingen geeft aan kinderen uit groep
4 en 5 van het basisonderwijs.
◼
Het Verhildersum Mysterie: een tocht door de borg en landerijen met Ipad voorzien van
opdrachten en filmpjes voor kinderen tot 12 jaar.
◼
Ontdekkingstocht over het landgoed, waartoe belevingspunten op het terrein zijn
aangebracht.
◼
De in 2020 nieuw ingerichte dierenweide met kleinvee, natuur- en andere
belevingselementen.
◼
Voor families met kinderen: Wandeltocht over de landerijen naar Waddenfun met
opdrachten onderweg.
◼
In de boerderij gaan we naast de expositie van oude landbouwwerktuigen en aan de
landbouw gerelateerde ambachten ook meer aandacht besteden aan landbouwinnovatie en
nieuwe technieken voor duurzame landbouw. Voor jongeren willen we dit aantrekkelijk
maken met simulatoren van moderne machines. We onderzoeken daartoe de mogelijkheid
voor samenwerking met het bedrijfsleven.
◼
De samenwerking met scholen en organisaties voor cultuureducatie zoals K&C en
Erfgoedpartners is belangrijk en verdient een impuls.
◼
De werkgroep voor kinderen die kinderactiviteiten ontwikkelt verdient versterking. De
werkgroep bestaat uit vrijwilligers met ervaring op het gebied van educatie.

Marie, de dienstmeid, geeft een rondleiding aan kinderen.
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3 Hoe vertellen we het verhaal van Verhildersum als een
geheel?
Om een groot publiek te bereiken is een duidelijke visie nodig op het verhaal dat we vertellen
en ook hoe we dat vertellen op een manier die aanspreekt. De inhoud van de boodschap
vormt namelijk weer de basis voor de marketingmiddelen die we inzetten. En dat is een
grotere uitdaging dan het op het eerste gezicht lijkt.
Dat het verhaal van Verhildersum zo divers is, maakt het noodzakelijk een goede rode draad te
vinden met overkoepelende thema’s die het publiek aanspreken. De bestaande verhaallijn is:
Het leven van de adel (en nieuwe rijken zoals de notaris), de boer en de landarbeider in de 19e
eeuw. Dit verhaal vertelden we de afgelopen jaren aan de hand van de families die op het
landgoed woonden. De vrouwen, de kinderen en in 2020 de mannen die hun expositie kregen
in de nieuwe schuur van de boerderij.

3.1 Borg, boerderij, arbeidershuisje, exposities, tuin en landerijen
verbinden
Essentieel is ook dat de bezoekers worden uitgedaagd om het hele landgoed te bezoeken: dus
om van de boerderij naar de borg te gaan en door naar het Koetshuis, de beeldentuin, de
dierenweide. We zochten in de afgelopen jaren al naar een centrale parkeerplaats, dachten
aan een nieuw entreegebouw, allemaal om de herkenbaarheid, toegankelijkheid en
aantrekkelijkheid van het landgoed te vergroten.
In 2020 ronden we een groot project af waarbinnen onder meer de paden zijn verbreed,
nieuwe bruggen zijn aangelegd en een nieuwe belevingsroute wordt ontwikkeld – inclusief
pontje – die toegang biedt tot delen van het landgoed waar je tot nu toe niet kon rondlopen.
Daar vertellen we nieuwe verhalen en brengen we de geschiedenis van het landgoed verder
tot leven voor jong en oud.
Onderdeel van de route is dat de dierenweide wordt ingericht tot een natuurbelevingsgebied
met aaibare dieren en eetbare planten. Doel van de route is ook om alle onderdelen van het
landgoed met elkaar te verbinden.

3.1.1 De historische context van Landgoed Verhildersum biedt 3 nieuwe thema’s
Voor het ontwikkelen van de inhoud en vorm van de belevingsroute is onderzoek gedaan door
bureau Noordpeil4, naar de historische context van het landgoed en die context biedt – naast
invulling van de route, handvatten voor drie overkoepelende nieuwe thema’s.
De historische context laat zien hoe de indeling van het gebied door de eeuwen heen is
ontwikkeld; en dat is bijzonder, de indeling is vrijwel nog zoals in 1771 al te zien is op de
voorstudie voor de provinciale kaart die T.h. Beckeringh maakte. (zie hoofdstuk 2.1.2)
Er is wel een spoorlijn aangelegd en later weer verdwenen, op de plaats waar nu de provinciale
weg loopt. Daarnaast is er het verhaal van de families die de borg bezaten: van de roemruchte
familie Tjarda van Starkenborgh, tot notaris Van Bolhuis en later Frima.

4

Binnen het Project Vooruit naar het Verleden, gefinancierd door het Waddenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Scholtenfonds /H.S. Kammingafonds, Bureau Leefbaarheid, VSB Fonds en de Provincie Groningen
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De landerijen, de inrichting en het gebruik ervan laten zich verdelen in 3 nieuwe thema’s aan
de hand waarvan we het verhaal van Verhildersum duidelijk en aansprekend kunnen vertellen:
◼
Het landleven: met dierenweide, natuur- en doe tuin
◼
Het borgleven: met de borg, de families, hun portretten en het antiek
◼
Het boeren leven: boerderij en arbeidershuisje, landbouwwerktuigenmuseum, de
kledingcollectie van de Groninger dracht.
Het borgleven toont het tijdperk
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De verhaallijnen landleven, borgleven en boerenleven volgen de lijnen van het land

Bron: Rapport: Het Verhaal van Verhildersum, Noordpeil, landschap en erfgoed, december 2019.
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4 PR en marketing: hoe bereiken we onze doelgroepen
Landgoed Verhildersum heeft in Groningen een grote bekendheid als een van de Groninger
borgen. Waar de Menkemaborg het verhaal vertelt van de 18e eeuw en de Fraeylemaborg de
20ste eeuw, vertelt Verhildersum over de 19e eeuw.
Samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland staat Verhildersum voor het leven op het
Hogeland in de 19e eeuw. Het landgoed Verhildersum is met zijn 33 hectare landerijen nog het
meest van alle borgen in originele staat. Een ‘unique selling point’ dat we consequent
uitdragen aan de hand van het leven van de gezinnen van de notaris (borgheer), de boer en de
landarbeider.

4.1 Doelgroepen en onze visie op hoe deze te bereiken
Het landgoed is aantrekkelijk voor diverse doelgroepen. Wij volgen daarbij de beschrijving van
doelgroepen zoals die zijn verwoord in het Brand Strategy Researchmodel.
Even rust nemen in eigen omgeving
Recreanten die rust en ontspanning zoeken en een dagje weg willen om de dagelijkse sleur te
doorbreken en om zich terug te trekken uit de dagelijkse beslommeringen.
Even lekker weg met elkaar
Recreanten stellen dagjes weg gelijk aan lekker eten en genieten. Tijdens hun
vrijetijdsbesteding wil men gezellig samen zijn met vrienden.
Brede interesse, ruimdenkend en engagement
Recreanten zijn bedachtzaam en geïnteresseerd in cultuur en wat zij kunnen betekenen voor
de maatschappij.
Bewuste genieters
Dit is een grote groeiende groep consumenten in Nederland. Zij gaan voor:
◼
authentiek (het bijzondere verhaal, met passie gemaakt, ambacht, bijzondere producten)
◼
puur (bijzondere smaak, eerlijk, duurzaam)
◼
unieke beleving (living history, het gevoel dat je er onderdeel van uitmaakt,
samen met je kinderen) leren (hoe maak je boter, hoe leefde de 19e eeuwse
arbeider, hoe restaureer je een borg)
Groepen die willen leren
◼
Groepen die bewust gebruik willen maken van educatieve programma’s. Zoals scholen en
(groot)ouders met kinderen.
◼
Onze bijzonder textielcollectie en kostuums van de Groninger dracht kunnen ene
inspiratiebron zijn voor nieuwe doelgroepen zoals studenten aan mode academies.
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4.1.1 Strategie
Onze strategie is dat we zelf sterke exposities en verhalen vertellen, passende arrangementen
aanbieden en mensen trekken door verdieping te bieden op de thema’s waarmee Marketing
Groningen (inter)nationale bezoekers naar Stad en Ommeland trekt.
In 2018 trekken de 425 musea in Nederland samen 31,9 miljoen bezoeken. Dat zijn er bijna 0,9
miljoen of 2,8% meer dan in 2017. Deze groei komt volledig voor rekening van het buitenlands
bezoek, dat met ruim 0,9 miljoen stijgt5. Aandacht voor internationale bezoekers loont, al
schrijft de Museumvereniging erbij dat die buitenlandse bezoekers vooral worden getrokken
door de grote musea. Wij zouden mee moeten in de spin-off van het enige grote museum in
onze provincie: Het Groninger Museum.
Krachtige en creatieve marketing is hard nodig. Kleine en middelkleine musea – zoals
Verhildersum - hebben allemaal moeite om meer bezoekers te trekken.
Het Ommeland kan daarbij extra aandacht gebruiken en vooral aansluiten bij Visit Wadden –
werelderfgoed Waddenzee - en de promotie van het Lauwersmeer als nationaal park.
Daarbij hebben nog een ‘unique selling point’; onze streek is het oudste cultuurlandschap van
Europa en daarin is Verhildersum een van de parels, mede door het authentieke karakter.
Internationaal ligt hier grote potentie die – met hulp van Marketing Groningen – aangeboord
kan worden. Sterke regie van Marketing Groningen is noodzakelijk, omdat alleen met
gebundelde krachten de vele nieuwe fiets-, wandel- en vaarroutes – waaronder onze eigen
nieuwe beleefarrangementen met het Visserijmuseum Zoutkamp, Waddenfun, Hoogeland
Museum en Staatsbosbeheer - onder de aandacht van het publiek gebracht kunnen worden.
Als Marketing Groningen de bezoekers naar Groningen trekt is het aan de musea en
ondernemers de mensen die hier zijn zelf met een aantrekkelijk aanbod van exposities en
belevingselementen binnen te halen.
Het spreekt vanzelf dat we consequent onze boodschap uitdragen qua inhoud en vorm; in
huisstijl.

4.1.2 Middelen
De middelen die we inzetten zijn:
◼
Posters en flyers
◼
Algemene brochure over het Landgoed (aan te passen met cross selling stimulatoren zoals
kortingsbonnen die stimuleren alle locaties te bezoeken waardoor de omzet stijgt)
◼
Persberichten
◼
Beeldmateriaal: foto’s, filmpjes
◼
Website
◼
Sociale media
◼
Digitale nieuwsbrief
Inzet is dat we alleen drukwerk maken als het niet anders kan. Brochures blijven bijvoorbeeld
nodig om toeristen te bereiken via andere culturele en toeristische locaties. De website,
nieuwsbrief en sociale media zijn onze belangrijkste kanalen. Minder duur en met een groot
bereik.

5

Museumcijfers 2018, Museumvereniging.nl
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Drukwerk geven we uit in Nederlands, Engels en Duits. Voor sociale media gebruiken we
Nederlands, omdat die informatie vluchtiger is en snel geplaatst moet worden. Er is geen tijd
voor vertaling door een professional.

4.1.3 Website internationaal inzetten, meer foto’s en video’s
Onze website wordt op alle onderdelen
ingevuld met Duitse en Engelse vertalingen. We
proberen ook het actuele nieuws te laten
vertalen.
Zoekmachine optimalisatie krijgt aandacht bij
alle berichten die op onze website staan,
waardoor we beter gevonden worden. Zolang
Google Grants mogelijk blijven voor culturele
non-profit organisaties vragen we die aan en
zetten we sterk in op Google Ads campagnes.
Op dit moment hebben we langs die weg de
beschikking over een budget van 10.000 dollar
per maand.
Daarbij is het belangrijk dat onze website ook
belevingselementen biedt: foto en video. De
films die we laten maken komen - na eventueel
gebruik op een expositie - altijd online op onze
website en die van de Verhalen van Groningen,
Erfgoedpartners en iedereen die ze kan
gebruiken. Zo wekken we meer interesse in
onze borg, met als gewenst resultaat de komst
van extra bezoekers.

Crinoline japon 1855-1860, dunne wol met
zijden lint, ondermouwen van geborduurde
batist

Structuur van de website aanpassen
Met de keuze voor nieuwe overkoepelende thema’s - landleven, borgleven en boerenleven hangt samen dat deze ook op de website te vinden moeten zijn. Onderzoek moet uitwijzen of
het slim is zelfs de structuur van de website hierop aan te passen.
Fotoarchief ordenen
Een actiepunt is het opruimen en ordenen van het fotoarchief in een duidelijke structuur,
foto’s een naam geven zodat beeldmateriaal beter vindbaar is in het archief en bovendien met
de naam bijdraagt aan onze online vindbaarheid in Google. Dit is een meerjarige klus vanwege
het enorme archief. Mogelijk kunnen vrijwilligers of stagiaires hiermee helpen.

4.1.4 Sociale media invullen met ervaringen van bezoekers en vrijwilligers
Verhildersum gebruikt de volgende accounts op sociale media:
◼
Facebook;
◼
Instagram;
◼
You Tube;
◼
Twitter.
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Deze accounts blijven we gebruiken, waarbij we meer berichten willen genereren vanuit
bezoekers en zeker ook vanuit vrijwilligers. Ervaringen zijn belangrijk en kunnen nieuwe
bezoekers en vrijwilligers aanspreken. Bovendien mag de wereld zien hoe ons landgoed drijft
op vrijwillige krachten. Zij zijn trots op hun werk en die trots en hun bevlogenheid willen we
meer uitdragen. Per werkgroep - de vrijwilligers zijn deels in werkgroepen georganiseerd zoeken we een ambassadeur voor de invulling van sociale media.
Ook bezoekers gaan we oproepen hun ervaringen meer te delen, bijvoorbeeld door de
#Verhildersum te promoten en een jaarlijkse prijs voor het leukste bericht in het vooruitzicht
te stellen.

4.1.5 Digitale nieuwsbrief maandelijks versturen
Er is een digitale nieuwsbrief met eind 2019 zo’n 800 abonnees. We werven stelselmatig
nieuwe abonnees via onze balies, de website en sociale media.

4.1.6 Wervingsbudget opnemen in projectaanvragen voor exposities
We zetten dus sterk in op online marketing. Met slimme onlinecampagnes en
inzet van sociale media bereiken we doelgroepgericht meer potentiële
bezoekers tegen lagere kosten. Daarnaast kunnen we in een aantal gedrukte
media niet ontbreken, zoals de Museumgids van Erfgoedpartners, uitgaven van
Waddenland, Marketing Groningen, Museumtips MK, Vakantie in NL. We
plaatsen ook kleine advertenties in de regionale krant voor bijvoorbeeld
evenementen en onze maandelijkse streekmarkt.
Hiermee is ons budget al op. Daarnaast willen we graag adverteren op radio en
TV, zeker regionaal. We proberen daartoe dekking te vinden door werving van
bezoekers op te nemen in projecten waarvoor we subsidie aanvragen zoals
voor bijzondere exposities.
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5 Verhildersum: een netwerkmuseum middenin de
samenleving
In de Visie 2020 van Verhildersum wordt gesproken over het landgoed als netwerkmuseum.
Dat is het intussen en dat houden we graag zo. Sterker nog, we blijven investeren in
samenwerkingen. Niet alleen op museaal gebied, ook op het terrein van cultuureducatie,
toerisme, de arbeidsmarkt en – in mindere mate - de ouderenzorg. Wat ons betreft werken we
ook nauwer samen met de gemeente als eigenaar van de borg, om het onderhoud en beheer
de komende decennia te kunnen waarborgen en zo ons bijzondere landgoed en de verhalen
over de geschiedenis van Groningen die hiermee samenhangen te behouden voor de volgende
generaties. Verhildersum levert daartegenover een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap
door het bieden van werkplekken voor mensen die willen (re)integreren en aan een zinvolle
invulling van de vrije tijd van 220 vrijwilligers. Nog los van de bijdrage aan de economie
doordat we veel bezoekers trekken naar de regio.
We kunnen in deze setting niet alle partners noemen. Een ding is zeker, Verhildersum is een
museum met een uitgebreid netwerk dat zich altijd inzet voor het gezamenlijke belang:
Groningen sterk profileren als een gebied dusdanig rijk aan natuur, cultuur, zichtbare en
beleefbare historie, dat het een bezoek meer dan waard maakt.

5.1 Het verhaal van Groningen vertellen we samen
Landgoed Verhildersum heeft een grote naambekendheid als een van de Groninger borgen, en
is derhalve een belangrijke schakel in de profilering van Groningen als provincie op nationaal
en internationaal niveau. We horen thuis in de canon van Groningen. Waar de Menkemaborg
het verhaal vertelt van Groningen in de 18e eeuw en de Fraeylemaborg de 20ste eeuw, vertelt
Verhildersum over de 19e eeuw. Samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland staat
Verhildersum voor het leven op het Hogeland in de 19e eeuw in het dorp en op het platteland.
Het landgoed Verhildersum is met zijn 33 hectare landerijen nog het meest van alle borgen in
originele staat. Een ‘unique sellingpoint’ dat we consequent uitdragen aan de hand van het
leven van de gezinnen van de notaris (borgheer), de boer en de landarbeider. Door de fusie
liggen de drie musea nu in de gemeente Het Hogeland. Samen met deze musea, met
Erfgoedpartners, De Verhalen van Groningen, Marketing Groningen, door deel uit te maken
van allerlei fiets- en wandelroutes en online initiatieven vertellen we het verhaal van
Groningen en trekken we bezoekers naar de provincie.
Om de Groninger taal – het Nedersaksisch – levend te houden bieden we Groninger
muziekgroepen een podium en willen we samen met het Huis van de Groninger Cultuur een
poëzie wedstrijd organiseren.

5.1.1 Exposities organiseren
In onze visie helpt het om exposities te organiseren in samenwerking met andere musea, zodat
we de werving van bezoekers samen kunnen doen en gasten naar elkaar kunnen
doorverwijzen. Dat principe geldt regionaal, nationaal en internationaal. Op (inter)nationaal
niveau kijken we uit naar samenwerking met anderen landelijke musea en musea in de Eems
Dollard Regio, in Duitsland.
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Daarnaast werken we natuurlijk samen met andere musea waarmee we museumstukken
uitwisselen zoals het Groninger museum. Daar vragen we soms ook hulp van experts zoals
Egge Knol.

5.1.2 Cultuur en toerisme gaan hand in hand
Daarnaast hebben we vele andere samenwerkingspartners waarmee we bijvoorbeeld
arrangementen organiseren, zoals: Waddenfun, Visserijmuseum Zoutkamp, Staatsbosbeheer,
de vleermuiswerkgroep, Stichting Hinsz orgel Leens, Stichting Oude Groninger Kerken. Of
waarmee we de krachten bundelen om Groningen landelijk en internationaal stevig te
promoten.
Steeds meer worden ook toeristische ondernemers in de regio stakeholders, omdat wij een
van de grootste publiekstrekkers zijn en we met onze marketingkracht (Google Grants) via
onze website bezoekers kunnen verwijzen naar ondernemers in de buurt, of de bus tour van
The Grone kunnen promoten, waarmee meer mensen vanuit de stad naar het Ommeland op
ontdekkingsreis kunnen gaan.

5.1.3 Informatiepunt zijn voor cultuur en toerisme
De komende jaren willen we onze vrijwilligers die gasten aan de balie ontvangen ook
informatie ter beschikking stellen waarmee zijn toeristische tips over de regio kunnen geven
aan gasten. Mensen die bij ons zijn geweest houden we langer in ons gebied, door hen te
verwijzen naar andere musea en toeristische ondernemers.

5.1.4 Samenwerking met scholen: cultuur jong geleerd, is oud gedaan
Via cultuureducatie interesseren we jongeren voor de geschiedenis van Groningen. Hiertoe
werken we samen met onder meer Erfgoedpartners en K&C. Bovendien werken we samen met
AOC Terra en stagebureau ’s van bijvoorbeeld de Hanzehogeschool en Hogeschool
Leeuwarden. Met basisscholen uit de buurt hebben we jaarlijks contact vanwege de
rondleidingen die onze ‘keukenmeid Marie’ geeft aan groep 4 en 5.

5.2 Verhildersum draagt bij aan participatie
Ook de vereniging Dorpsbelangen Leens en de ondernemersvereniging behoren tot de
stakeholders. Draagvlak in de regio is essentieel en bovendien willen we een laagdrempelig
ontmoetingscentrum zijn voor de directe omgeving. Al dan niet met een dorpshuisfunctie,
afhankelijk van het resultaat van de samenwerking met het dorp Leens in 2020.
Daarnaast werken we samen met Werkplein Ability en Werk op Maat, omdat we
werkervaringsplaatsen en (re)integratieplaatsen bieden aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat is belangrijk omdat die plaatsen er in de regio De Marne weinig zijn en wij
hebben een keur aan werk op allerlei niveau. Van collectieregistratie en fotografie tot werk in
de tuin of aan het onderhoud van de panden. Bovendien stellen we ruimte ter beschikking
zodat deze partners ondersteuning kunnen bieden op de werkplek: van coaching tot
schuldhulpverlening en taalles. Daarmee hoeven inwoners uit De Marne niet naar Uithuizen te
reizen, wat niet lukt door de slechte verbindingen per openbaar vervoer.
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Bij Verhildersum zijn vrijwilligers opgeleid tot mentor om deze nieuwe collega’s ook te kunnen
ondersteunen.
Nieuw in deze periode is de op te bouwen samenwerking met ouderenzorgorganisaties in de
regio, om dagjes uit naar het landgoed te organiseren.

5.2.1 Vrijwilligers: onze drijvende kracht
Bij Verhildersum zijn zo’n 120 vrijwilligers uit de regio het hele seizoen door actief. Tijdens
evenementen zoals de Historische dagen komen daar nog 100 mensen bij. Zij zijn van
onschatbare waarde. Zonder hen zouden we het museum niet open kunnen houden, het
onderhoud en beheer niet kunnen betalen, de registratie en digitalisering niet rond krijgen en
geen evenementen kunnen organiseren.
De grote groep vrijwilligers die hier enthousiast vrije tijd beschikbaar stelt, bewijst een grote
betrokkenheid en draagvlak vanuit de regio.
Tegelijkertijd is actief zijn bij Verhildersum waardevol voor de vrijwilligers. Zij ervaren dat ze
hier van betekenis zijn, en dat is een belangrijk element voor het welzijn van ieder mens.
Bovendien maken mensen hier nieuwe contacten, leren ze nieuwe vaardigheden of
onderhouden bestaande competenties.
Nieuwe vrijwilligers werven we onder meer in samenwerking met de vrijwilligerscoördinator
van gemeente Het Hogeland.
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6 De organisatie
Om de ambities waar te maken, heeft iedere organisatie een sterk team nodig waarvan de
medewerkers goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar met kennis en ervaring aanvullen om
samen alle aspecten die komen kijken bij het onderhouden van de panden, de collecties, de
landerijen, het zaaien en oogsten, het verzorgen van de dieren, het ontwikkelen van
exposities, het organiseren van evenementen, aanvragen van (project)subsidies, ontwikkelen
en realiseren van nieuwe plannen, de bijbehorende administratie en boekhouding van
Verhildersum op een zo efficiënt mogelijke manier te doen tegen zo laag mogelijk kosten.
En niet in de laatste plaats: een team dat bestaat uit enthousiaste vakbekwame mensen die dit
werk doen met wederzijds respect en groot plezier in wat zij met gebundelde kracht tot stand
brengen. Dat is extra nodig, omdat het werk regelmatig ook buiten reguliere werktijden
plaatsvindt.

6.1 Professionaliseren en efficiëntie vergroten.
De vier medewerkers die in dienst zijn - directeur en staf - bezetten samen 2,5 fte
formatieplaatsen. Naast deze medewerkers zijn er op regelmatige basis 120 vrijwilligers actief
en hard nodig bij het dagelijkse reilen en zeilen van het landgoed. Daarnaast zijn er nog zo’n
100 vrijwilligers die meewerken tijdens evenementen zoals de Historische dagen.
Er is een administratieve kracht in dienst die tevens vrijwilligers begeleidt en de roosters
maakt. Iemand die evenementen organiseert, de museumwinkel, de borg en de museale
collectie daarvan beheert en verantwoordelijk is voor de PR. Onze huismeester is niet alleen
verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het landgoed, maar ook voor de museale
collectie landbouwwerktuigen, het inrichten van exposities en de organisatie van het grootste
evenement van het jaar: de historische dagen. Voor het ontwikkelen van tentoonstellingen
werken we samen met wisselende gastconservatoren, telkens experts op het thema van de
tentoonstelling.
Deze mensen – behalve de directeur die in 2019 kwam – werken er al vele jaren en de soms
wonderlijke combinatie van taken in één functie is gaandeweg zo gegroeid. Het vertrek van de
huismeester, die met pensioen gaat eind 2020, biedt de kans om de verdeling van taken tegen
het licht te houden en te kijken hoe we beter kunnen inspelen op ontwikkelingen als het grote
belang van de inzet van sociale media en zoekmachineoptimalisatie van de website, het
bereiken van meer internationale bezoekers.
Aandachtspunten in de komende jaren
◼
Het professionaliseren van de organisatie is niet iets van tijdelijke aard. Dit vergt de
komende jaren extra aandacht.
◼
We zoeken samenwerking met een evenementenbureau en/of festival organisator om meer
activiteiten op ons landgoed te ontwikkelen zonder dat dit een groot beslag legt op ons
kleine team.
◼
Er staan vele projecten op onze verlanglijst: van het restaureren van het boudoir in de borg
tot vervangen het asbest dak op de boerderij, verwarmen van de borg en de grote schuur,
het onderzoeken van de mogelijkheid van Ons Schathoes ene dorpshuis te maken. Dat vergt
prioriteiten stellen en stap voor stap te werk gaan.
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6.2 Vrijwilligers vinden, opleiden en binden
Bij Verhildersum zijn zoals gezegd zo’n 120 vrijwilligers op regelmatige basis actief. Hun taken
zijn bijvoorbeeld:
◼
onderhoud en beheer van de textielcollectie, het inrichten van exposities van de kostuums
◼
onderhoud en beheer van de landbouwwerktuigen
◼
onderhoud en beheer van de museale collectie in de borg
◼
onderhoud van landerijen en panden
◼
digitalisering van de collecties
◼
de boomgaard verzorgen
◼
de bibliotheek beheren
◼
de kinderactiviteiten uitvoeren
◼
de catering verzorgen
◼
de Streekmarkt organiseren en inrichten, sociale media erbij verzorgen
◼
de ontvangst van gasten aan de balies
◼
de rondleidingen verzorgen
◼
verzorgen van het vee en de vleesverkoop
◼
de schoonmaak
◼
regelen van het verkeer
◼
tuinbeelden onderhouden
◼
de amateurkunstexpositie inrichten
◼
aankleding van de borg met bloemstukken
◼
het naaien van historische kostuums
◼
organisatie en uitvoering van evenementen (100 extra vrijwilligers)
◼
zaaien en oogsten
◼
de groentekas verzorgen
◼
de tuin van het arbeidershuisje onderhouden
◼
de administratie voor Vrienden van Verhildersum verzorgen
◼
de boekhouding ondersteunen.
Dit houdt in dat er veel specialistische kennis is onder een deel van de vrijwilligers. Het is een
uitdaging om binnen specifieke werkgroepen, zoals die er zijn voor het beheer van de textielen landbouw collectie, de boomgaard werkgroep die alles weet van het snoeien van de
historische hoogstam fruitrassen, die kennis over te dragen aan een jongere generatie.
Vooral het vinden van nieuwe vrijwilligers is een uitdaging. Met het verhogen van de
pensioengerechtigde leeftijd komen er veel minder mensen die na hun werkzame leven nog
actief kunnen en willen zijn.
Verhildersum werft actief vrijwilligers in samenwerking met de vrijwilligerscoördinator en de
vacaturebank van de gemeente. We zorgen voor interne opleiding en zoeken nieuwe manieren
om vrijwilliger zijn op Verhildersum extra interessant te maken. Vrijwilligers zoeken namelijk
niet alleen zingeving, ook het uitbreiden van je netwerk, leggen van nieuwe contacten is
belangrijk. Gezien de gesplitste taakverdeling en de organisatie in werkgroepen treffen niet
alle vrijwilligers elkaar. Enkele jaarlijkse bijeenkomsten waarvoor iedereen wordt uitgenodigd
voorzien niet voldoende in die behoefte.
Actiepunt versterken kennisuitwisseling en onderling contact vrijwilligers
◼
We onderzoeken in gesprekken en via een enquête wat we kunnen doen ter bevordering
van het onderlinge contact en kennisuitwisseling. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief waarin
vrijwilligers aan elkaar kunnen vertellen en laten zien wat ze doen, een maandelijks
vrijwilligerscafé met inhoudelijke verdieping en uitwisseling van kennis door het houden van
voordrachten. Dit is niet alleen om het werken op Verhildersum aantrekkelijk te maken, het
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is ook goed om de onderlinge samenwerking te versterken en het draagt eraan bij dat
iedereen het verhaal van Verhildersum kan vertellen vanuit het perspectief van vrijwilliger
zijn.

6.3 Kwaliteit van de organisatie
Verhildersum werkt volgens de uitgangspunten van de Gouvernance Code Cultuur, de Code
Culturele diversiteit en de Fair Practice Code.

6.3.1 Governance Code Cultuur
Landgoed Verhildersum wordt geëxploiteerd door de Stichting Landgoed Verhildersum. De 9
principes goed bestuur en toezicht in de cultuursector uit de Governance Code Cultuur, editie
2014, worden door de Stichting toegepast. De stichting wordt bestuurd op basis van het
zogenoemde bestuursmodel. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken binnen het museum en het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde
algemeen financiële beleid. De stichting onderschrijft de principes en bepaalt de scheiding van
taken en verantwoordelijkheden tussen bestuur en directeur.
Het bestuur evalueert jaarlijks in hoeverre de stichting ‘voldoet’ aan de Governance Code
Cultuur. Het bestuur keurt de begroting en de jaarrekening goed en ziet toe op de wijze
waarop de directeur gestalte geeft aan de doelstellingen van het museum.

6.3.2 Code Culturele diversiteit
Bestuur en directie van Landgoed Verhildersum streven diversiteit na in de groep
medewerkers en vrijwilligers. We bieden werk en vrijwilligerswerk aan mensen van alle
leeftijden en sociale klassen. Er zijn diverse mensen met een andere etnische achtergrond bij
ons actief. Waaronder mensen met een verblijfsvergunning die willen integreren en ervaring
willen opdoen om beter in staat te zijn betaald werk te vinden. Bovendien is de visie hierop
vastgelegd in onze jaar- en beleidsplannen: we willen nadrukkelijk kansen bieden aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan mensen afkomstig uit andere landen de
mogelijkheid bieden om hier ervaring op te doen en in te (re)integreren of in te burgeren.
Onze tentoonstellingen en expositie, speciale activiteiten voor kinderen zijn gericht op
iedereen, ook mensen met een andere etnische achtergrond. Op het Hogeland in Groningen is
die doelgroep vrij klein, zodat het weinig effect heeft hiervoor speciale activiteiten te
organiseren.
Wij hanteren bewust inclusief beleid op alle vlakken: van de inhoud van onze activiteiten tot
de toegankelijkheid van het terrein. Zo zijn we er dus voor iedereen, jong en oud, welke
etnische achtergrond dan ook, goed en minder goed ter been, rijk of arm.

6.3.3 Fair Practice Code
Het bestuur en de directie van Verhildersum streven en duurzame, eerlijke en transparante
samenwerking na met kunstenaars en andere creatieve opdrachtnemers en
samenwerkingspartners. We hanteren de uitgangspunten voor verantwoord marktgedrag en
kritische reflectie. Het bestuur reflecteert jaarlijks op de uitgangspunten van deze en de
andere codes.
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Zo bouwen we aan een gezonde cultuur- en erfgoedsector. We streven naar een Fair Chain,
waar kunstenaars en creatieven een Fair Share en Fair Pay toekomt van de waarde van hun
vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit in de samenleving.
We dragen met onze partners gezamenlijk zorg voor het implementeren van de Code Culturele
Diversiteit, door deze in de eigen organisatie en het veld uit te voeren en elkaar erop aan te
spreken. Als uitgangspunt voor onze aanpak en reflectie dient de tekst van de Fair Practice
Code versie 1.0.
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7 Financiën
Jaarlijks is de grootste uitdaging misschien wel het vinden van financiële middelen om het
landgoed naar behoren te onderhouden, de museale collecties te beheren, mooie en
spraakmakende exposities te ontwikkelen en nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. De
inkomsten nemen tot nu toe eerder af dan toe.

7.1 Mogelijke inkomstenbronnen
Welk bronnen kunnen we aanboren?
◼
Subsidies.
◼
Sponsoring.
◼
Giften, legaten.
Crowdfunding.
◼
◼
Projectsubsidies. We willen projectsubsidies vooral gebruiken om een verbeter- en
vernieuwingsslag te maken.
◼
Eigen inkomsten (meer bezoekers, hogere entreeprijzen, nieuwe producten en/of markten
◼
Het decor Verhildersum vermarkten: samenwerken met evenementenorganisaties die op
ons terrein festivals, fairs of concerten willen organiseren.

7.2 Risicoparagraaf en toelichting op de begroting
Een aantal ontwikkelingen waarmee we te maken hebben zorgt ervoor dat we de begroting
voor de exploitatie van het landgoed niet meer sluitend krijgen. Er ontstaat vanaf 2019 jaarlijks
een tekort. De begroting vraagt op 3 punten om een toelichting (zie meerjarenbegroting 20212024 ad 1, 1.a/b, 2).

7.2.1 Inspanning omzet Schathoes en entreegelden (ad 1)
De afgelopen decennia was het Schathoes verpacht en leverde zo’n €20.000,- pachtinkomsten
op. De inning van de pacht leverde echter regelmatig problemen op, waardoor achterstand in
betalingen eerder regel dan uitzondering was. Bovendien waren de pachters niet altijd volgens
afspraak open gedurende openingstijden van het museum. We exploiteren nu het Schathoes
in eigen beheer, willen daarmee meer draagvlak in de regio creëren door het aanbod
laagdrempeliger te maken en kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
of de wens te (re-)integreren.
De keuken, onderhoud en inrichting van het Schathoes zijn door de pachters verwaarloosd.
Vervanging van de keuken vergt een investering van €50.000, waarvan de afschrijving is
opgenomen in de begroting.
De exploitatie van het restaurant levert niet meteen evenveel op als de huur die we jaarlijks
ontvingen. Het resultaat van de exploitatie is een verwachting waarvoor we ons inspannen die
te realiseren.
Verder zijn inkomsten uit kaartverkoop belangrijk, vandaar onze inspanning om de marketing
te versterken om het aantal bezoekers op pijl te houden en liefst te verhogen. Inkomsten uit
bezoekersaantallen zijn altijd een verwachting, geen zekerheid.
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7.2.2 Personeelskosten stijgen (ad 2)
In 2020 werkt de huismeester 1 dag per week minder met – conform de CAO van FMOG- 90%
behoud van salaris. Dit jaar neemt de directeur een deel van het werk over om
kennisoverdracht veilig te stellen en moet bovendien een opvolger ingewerkt worden
waardoor er 2 maanden sprake is van dubbele salariskosten voor de huismeester.
Tegelijkertijd wordt een herstructurering van de organisatie uitgevoerd. Verder hebben we te
maken met indexering van loonkosten voortvloeiend uit de Cao van de medewerkers.
Toepassing Fair Practice Code
De toepassing van de Fair Practice Code heeft eraan bijgedragen dat het bestuur heeft
besloten het dienstverband van de directeur in 2019 uit te breiden van 12 naar 24 uur. Het
kleine dienstverband bleek in de praktijk niet in verhouding te staan tot het daadwerkelijke
aantal uren dat nodig is om de directietaken naar behoren uit te voeren, zodat een te groot
deel van het werk bestond uit vrijwilligerswerk. Hierdoor ontstaat wel een extra tekort op de
begroting dat blijvend is.

7.2.3 Subsidies van gemeente en provincie (ad 1a/b)
Aan voornoemde zaken is nog een belangrijk aandachtspunt toe te voegen. Subsidies van de
gemeente en provincie zijn onontbeerlijk. De bijdragen zijn enkele jaren geleden in het kader
van bezuinigingsrondes fors verlaagd en in jaren niet geïndexeerd.
De ontwikkeling is als volgt:
◼
Gemeente
De bijdrage was in 2010 nog €50.000 en is sinds 2011 vanwege bezuiniging verlaagd naar
€ 36.500, daarna nooit geïndexeerd.
◼
Provincie
De bijdrage van de Provincie Groningen is in 2013 fors verlaagd en in 2017 bijgesteld, na
intensief overleg waarin bestuur en directie de noodzaak daartoe duidelijk hebben kunnen
maken. Ten opzichte van 10 jaar geleden is de bijdrage nog steeds substantieel lager, terwijl de
kosten intussen sterk zijn gestegen. Van indexering is geen sprake.
2009-2012: €170.00
2013-2016: €120.000
2017-2020: €150.000
Los van de inspanningen die wij doen om waar mogelijk zelf meer inkomsten te genereren, zijn
hogere bijdragen uit subsidies zoals van de gemeente en de provincie noodzakelijk.
Het is de afgelopen jaren nog gelukt dit met bezuinigingen op te vangen maar de wal keert nu
het schip.
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