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Stichting Terp Hegebeintum en Hendrick de Keyser 
Monumenten trekken samen op in openstelling van 
cultureel ensemble Hegebeintum  
 
Stichting Terp Hegebeintum stelt al sinds jaar en dag het archeologisch steunpunt en de Romaanse 
kerk op de terp open voor bezoek. Vanaf eind oktober wordt hier nog een onderdeel aan 
toegevoegd. Na een grondige restauratie zal de eens zo lommerrijke Harsta State worden 
opengesteld voor publiek.  
 
Stichting Terp Hegebeintum runt vanuit het Kennis- en Informatiecentrum de openstelling van het 
archeologisch steunpunt met informatie over terpen en de terp van Hegebeintum in het bijzonder en 
de fraaie Romaanse kerk. Dit prachtige ensemble wordt binnenkort aangevuld met de mogelijkheid 
een bezoek te brengen aan Harsta State. Zo krijgt iedere bezoeker een fraai inzicht in het leven in een 
terpdorp op een steenworp afstand van de Waddenzee; je ademt hier de ziltige zeelucht.  
 
In 2018 werd Hendrick de Keyser Monumenten eigenaar van de State. Om tuin en state te behouden 
werd het pand door het echtpaar Van Riemsdijk geschonken aan de landelijk opererende 
monumentenvereniging. Na uitvoerig onderzoek naar het gebouw en de vroegere bewoners en een 
grondige restauratie, is de state nu klaar om haar gasten te ontvangen. Je kunt straks een deel van 
het huis  bezoeken en bovendien kun je zelfs in de state overnachten. Naast de te bezichtigen salon 
die voorzien is van uniek houtsnijwerk in Lodewijk XVI-stijl, is de tuin met haar stinzenplanten een 
absolute must. Dat de kerk en de state onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, blijkt uit de unieke 
rijke collectie rouwborden die in de kerk hangen. Ze behoren tot de families die in de loop der 
eeuwen op Harsta State hebben gewoond.  
 
De verbondenheid van dit bijzondere cultureel erfgoed van terp, kerk en state, maakt dat je dit 
ensemble niet los van elkaar kunt zien. Om die reden zijn Stichting Terp Hegebeintum en Hendrick de 
Keyser Monumenten een samenwerking aangegaan. Zij trekken samen op in de openstelling van 
terp, kerk en state en hebben met elkaar een vrijwilligerscoördinator gezocht en aangesteld.  
Vanaf 1 oktober zal Liesbeth ten Wolde uit Hurdegaryp de vrijwilligers van het Kennis- en 
Informatiecentrum,  kerk en de (tuin)vrijwilligers van de Harsta State coördineren.  
 
De State is vanaf 28 oktober geopend voor publiek. Hendrick de Keyser overnachten én bezoeken 
gaan hier hand in hand, je kunt overdag een deel van het huis bezoeken en nadat je het huis hebt 
bezocht, kun je er blijven overnachten. Een prachtige toevoeging voor het Hegebeintum, vanaf waar 
je van de hoogste terp van Fryslân de Waddenzeedijk kunt zien en je je kunt onderdompelen in de 
geschiedenis van de terp en kerk én binnenkort ook state. Voor openingstijden van het 
bezoekerscentrum zie https://www.hegebeintum.info/home  
Voor informatie over de State zie https://www.hendrickdekeyser.nl  
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 Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
  
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Arjaans, voorzitter bestuur Terp / bezoekerscentrum 

• Jelle Arjaans 

https://www.hegebeintum.info/home
https://www.hendrickdekeyser.nl/


0519-296189 / 06-12987433 
arjaa006@planet.nl  

 
Of met Cunera Vergeer hoofd Communicatie Hendrick de Keyser Monumenten 

• Cunera Vergeer  
020-5210630 / 06-15955772  
c.vergeer@hendrickdekeyser.nl  

  
Foto’s 
Beeldmateriaal van foto gezelschap bij Harsta State, terp, kerk en state kunt u downloaden via de 
link: https://we.tl/t-vZvh44JCiO   
 

Stichting Terp Hegebeintum heeft als doel het  informeren over en wekken van belangstelling voor 
de geschiedenis van mens en landschap in het terpengebied van Fryslân in het algemeen en van de 
eigen streek in het bijzonder. Zij doet dit door het exploiteren van het Kennis- en Informatiecentrum 
Terp Hegebeintum, waarin permanente en tijdelijke exposities over het terpengebied zijn ingericht. 
Het centrum bevat het oudste archeologische steunpunt van Fryslân met als thema de grafcultuur 
van de terpentijd. Ook de Romaanse kerk bovenop de terp wordt door de stichting geëxploiteerd 
door middel van het verzorgen van rondleidingen en het organiseren van diverse activiteiten.  
Het Kennis- en Informatiecentrum omvat naast de exposities ook een Terpcafe, Toeristisch 
Informatie Punt en een kleine winkel. Voor meer informatie zie www.hegebeintum.info  

 

Hendrick de Keyser Monumenten zet zich al sinds 1918 in voor het behoud van architectonisch of 
historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden 
te verwerven, en ze vervolgens duurzaam te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie 
geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De 
collectie omvat inmiddels 440 panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en 
raadhuizen, verspreid over 112 plaatsen in heel Nederland. 
De huizen blijven behouden door ze te gebruiken. Veel van de panden worden verhuurd als 
woonhuis of als bedrijfspand. Sommige huizen zijn te huur als vakantiehuis of je kunt er trouwen, 
vergaderen of een bijeenkomst organiseren. Onze museumhuizen zijn te bezoeken als museum.  
Vereniging Hendrick de Keyser is partner van de VriendenLoterij. Voor meer informatie zie: 
www.hendrickdekeyser.nl. 
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