ROUTE

KINDEREN TOT 6 JAAR gratis | VRIENDEN VAN HET MUSEUM gratis

VANAF HEERENVEEN A32:

GROEP VANAF 20 PERSONEN PER PERSOON € 6,00

afslag knooppunt Werpsterhoek volg borden Goutum.

MUSEUMKAART gratis | PARKEREN gratis. Geschikt voor mindervaliden

VANAF DRACHTEN N31:

OPENINGSTIJDEN 1 april t/m 31 oktober

afslag knooppunt Werpsterhoek volg borden Goutum.

DINSDAG T / M VRIJDAG 11: 00 – 17: 00 uur

VANAF HARLINGEN volg de Haak om Leeuwarden N31 naar

ZATERDAG EN ZONDAG 13: 00 – 17: 00 uur

het knooppunt Werpsterhoek volg borden Goutum.

1 NOV TOT 31 MRT open in de weekenden: 13:00 – 17:00 uur

Bij Goutum linksaf, de Hendrik Algrawei op.

FEESTDAGEN GESLOTEN

Deze weg lijkt afgesloten maar vanaf Goutum is het museum

ARRANGEMENTEN Bent u op zoek naar een bijzondere plek voor b.v.

wél bereikbaar via deze weg.

een vergadering, lezing, presentatie of feestje? Het Fries Landbouw-

De Felling staat niet in alle navigatiesystemen.

museum biedt mogelijkheden voor zowel kleine als grote groepen.

Gebruik bij oudere systemen: Overijsselseweg 18, Goutum.

De ruimtes beschikken over goede presentatiemogelijkheden en Wiﬁ.

LET OP: Door de aanleg van een nieuwe woonwijk wordt u soms

Wij stellen graag een arrangement met catering voor u samen.

omgeleid, let daarom goed op de gele routewijzigingen.

KOE KNUFFELEN In 2021 werken wij samen met Boerderijrecreatie in

Delfstrahuizen. Hier kunt u koe-knuffelen. Bij een bezoek aan het
Fries Landbouwmuseum krijgt u 2,50 p.p. korting om deze unieke
belevenis.

©2021 ONTWERP: LOKAALWERK, ERNST BERNSON, PINGJUM

VOLWASSENEN € 7,00 | KINDEREN 6 T / M 12 JAAR € 4,00

VANAF
HARLINGEN

A31

Richting Groningen,
N31
Drachten, Heerenveen
en Leeuwarden N31
Volg Richting
Leeuwarden-Zuid
afslag Goutum

Vanuit Bolsward
Volg Richting Leeuwarden-Zuid
afslag Goutum

VANUIT
LEEUWARDEN
Hendrik Algrawei

VANAF
DRACHTEN
Overijsselselaan
N31

Rotonde
rechtsaf
richting
Goutum

Afslag Werpsterhoek
volg borden Goutum
(Leeuwarden-Zuid)
A32 Rotonde driekwart
richting Goutum

VANAF HEERENVEEN N32

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE TIJDEN EN ACTIVITEITEN .

www.frieslandbouwmuseum.nl info@frieslandbouwmuseum.nl

F E L L I N G 6 | 8912 CG LEEUWARDEN | 0511- 539420

W W W. F R I E S L A N D BO U W M U S E U M . N L

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE TIJDEN EN ACTIVITEITEN .

www.frieslandbouwmuseum.nl info@frieslandbouwmuseum.nl

EXPOSITIES 2021

HET FRIES LANDBOUWMUSEUM is gevestigd in een prachtige

Rijksmonumentale boerderij in Leeuwarden, op de grens van stad
en platteland. In de museumboerderij maakt de bezoeker op een
dynamische manier kennis met tweeduizend jaar agrarische
geschiedenis: de akkerbouw, de veeteelt, de zuivelindustrie, de
landbouwmechanisatie, de cultuur en de boerderij als kathedraal
van het landschap. Daarmee is het museum uniek in Nederland.

APRIL , MEI , JUNI :

FOTO - EXPOSITIE DE AARDAPPEL
VAN ELLEN MANDEMAKER

Toen de Aardappel in de studio van
fotografe Ellen Mandemaker kwam
was dat liefde op het eerste
gezicht. Er volgde vier jaar
van diepgaande samenwerking
met deze knol, in én buiten haar
studio,wat resulteerde in een
verrassend nieuwe kijk op de ons zo
vertrouwde Jirpel.

De bijzondere en uitgebreide collectie landbouwgereedschappen,
gebruiksvoorwerpen, fotoʼs en schilderijen worden in een moderne
en frisse vormgeving tentoongesteld. De bezoeker beleeft de leef-,
werk- en woonomstandigheden van de boer en voelt hoe de cultuur
en geschiedenis van Friesland verweven is met het boerenbedrijf.
Sinds 2021 zijn de collecties van het Nationaal Veeteeltmuseum (NVM)
en het voormalige Fries Rundvee Stamboek onderdeel van het Fries
Landbouwmuseum.

NAZOMER / HERFST

KIJK OP WEBSITE VOOR EXACTE DATA :

AMERIKAANSE BOERDERIJEN IN FRIESLAND

Tussen 1923 en 1937 werden in Fryslân een twintigtal Amerikaanse
boerderijen gebouwd. Deze wijken duidelijk af van de gangbare typen in
Fryslân en vinden de oorsprong in de staat Iowa. Een Friese boerenzoon,
Lammert Simons Brouwers, die enkele jaren in Amerika verbleef, raakte
daar onder de indruk van de technische vernieuwingen in stalinrichting
en schurenbouw. In 1919 keerde hij terug en er bleek grote belangstelling
voor wat hij meebracht en kon leveren. Daarmee speelde hij een hoofdrol
bij de introductie van de Amerikaanse boerderij in Fryslân.
Eind deze zomer verschijnt een boek over Amerikaanse boerderijen.

Foto: Jacob van der Vaart

NAZOMER / HERFST

KIJK OP WEBSITE VOOR EXACTE DATA :

SCHILDERIJEN ALDERT VAN DER POORT

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Aldert Jacobs van der Poort (17711807) is geboren. Deze Dokkumer schilder die al op 36-jarige leeftijd
overleed, was een veelzijdig kunstenaar. Van hem is vrij weinig werk
bekend, maar wat er is, is van hoge kwaliteit. In 1800 vertrok hij naar
Leer in Oost-Friesland, waar hij als verver werkte en later schilderlessen
gaf. In 1803 keerde hij terug naar Leeuwarden waar hij tot zijn dood in
1807 werkte.
Zes grote behangsels van zijn hand hangen in het Fries Landbouwmuseum.
Ze zijn opmerkelijk vanwege de zeldzaamheid. Tussen het einde van
de zeventiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zijn er bijna
geen landschappen in Friesland geschilderd. In de ontwikkeling van
de Nederlandse landschapsschilderkunst, nemen ze zodoende een
bijzondere plaats in. Naast deze werken toont het museum vanwege dit
jubileum onder andere portretten en een groot aantal schetstekeningen. Dit alles passend in het thema Ode aan het landschap.

