
Vakmensen

THEMAPARK DE SPITKEET
De Dunen 7
9281 KT Harkema

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ ★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★  
Rollator :★ ★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★ 

Op dinsdag 23 mei 2023 verblijven wij op een locatie.

Na de lunch gaan we in groepen het themapark bezoeken onder leiding van gidsen.

Bereikbaarheid
Het themapark de Spitkeet is met OV redelijk bereikbaar. Wij vragen dan ook bij aanmelding aan de 
autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij de bushalte Betonwei bij Harkema. 
Zo kunnen wij chauffeurs koppelen aan leden die opgehaald willen worden bij de bushalte. 

Met OV neemt u vanaf NS-station Leeuwarden het busstation perron C, Arriva Bus 13 naar Drachten 
over Surhuisterveen en stapt u uit bij bushalte Betonwei Harkema. Komt u van het Busstation Van 
Knobelsdorffplein in Drachten, dan neemt u van perron C Arriva Bus 13 richting Leeuwarden via 
Surhuisterveen naar bushalte Betonwei bij Harkema.  Na deze halte is het nog ongeveer 20 minuten 
lopen. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto: Het museum ligt aan de doorgaande weg N369, ten westen van Harkema (U moet het 
dorp Harkema niet inrijden). Komt u vanaf Surhuisterveen dan rijdt u richting Drachten/Leeuwarden 
(en niet richting Harkema). Na 3 km slaat u rechtsaf, richting Harkema (N369). Na ongeveer een 
kilometer slaat u linksaf.

Geschiedenis van het park
Op het terrein van het Themapark stonden tot de jaren ’60 verscheidene woningwetwoningen die 
gebouwd waren in het begin van de twintigste eeuw door de Stichting Woningbouw Achtkarspelen 
(SWA).

Omdat deze woningen toen niet meer voldeden aan de eisen van die tijd werden ze stuk voor stuk 
afgebroken. Toen in 1989 huisnummer 30 leeg kwam te staan zou dat ook worden opgeruimd. 
Hiertegen kwamen de Stichting Oud-Achtkarspelen, de S.W.A. en Dorpsbelang Harkema in verzet. Zij 
wilden deze woning bewaren en gebruiken als startpunt voor een op te richten openluchtmuseum. 
De plaggenhut stond al sinds 1964 op het armenkerkhof. Er werd een plan gemaakt voor de inrichting 
en in 1990 werd de Stichting Friesch-Groningsche Heide ‘geboren’. Enkele jaren later kwam het Jelle 
Dam Hûs er bij. Deze woning werd gebruikt als ontvangstruimte.

In 1998 werd het woudhuisje, het Jehannes-Hinke Hûs, herbouwd, een oorspronkelijke woning zoals 
die in de Friese Wouden in de 19e eeuw heel veel werden gebouwd. Toen het Jelle Dam Hûs te klein 
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werd als ontvangstruimte (er kwamen steeds meer bezoekers) werd in 2002 het prachtige nieuwe 
ontvangstgebouw, het Skieppehok, gebouwd. Een geweldige vooruitgang.

Enkele jaren geleden hebben wij een holwoning, klokkenstoel en expositieruimte gebouwd. Daarna 
zijn er een onderduikershol en een baarhuisje bij gekomen. In 2015 kwam de Mallemolen gereed, een 
armenhuis met vier eenkamerwoningen dat eens aan vier gezinnen huisvesting bood.

Meld je hier aan

https://p.easydus.com/project/66ef71ac-1430-4f04-83ce-1c08bf1210b1/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

