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FrieslandWonderland is een online platform met een 
schat aan informatie over alle (meer dan 400!) 
plaatsen in Fryslân. In een centrale database is voor de 
hele provincie prachtig materiaal bij elkaar gebracht 
over landschap, natuur, cultuurhistorie, geschiedenis, 
bezienswaardigheden, attracties, evenementen, etc.  
Een groeiend aantal websites maakt gebruik van die 
informatie. Daarbij gaat het vooral om bedrijven en 
organisaties in de toeristisch-recreatieve sector: 
campings, hotels, B&B’s, VVV’s, etc.  
 

 

Bij de verspreiding van deze nieuwsbrief gebruiken wij verschilende adresbestanden. Mogelijk ontvangt u meerdere exemplaren. Wij hopen op uw begrip. 

Abbegea Elsloo Miedum Ritsumasyl 
Achlum Engwierum Mildam Rottum 
Akkerwoude Feanwâlden Nieuwehorne Ruigahuizen 
Baaium Feanwâldsterwal Nieuweschoot Schraard 
Berlikum Folsgare Nijbeets Sibrandahus 
Boarnbergum Foudgum Nijemirdum Snakkerburen 
Boazum Gersloot Nijhuizum Stavoren 
Brantgum  Harich Oldeholtpade Teerns 
Britswert Haule Oldeouwer Terband 
Broeksterwoude Haulerwijk Oosterbierum Terherne 
Burgum Heerenveen-Noord Oosternijkerk Tjalleberd 
Damwâld Hempens Oostrum Tzum 
De Valom Holwerd Opeinde Ureterp 
Deinum Idskenhuizen Oudega (gs) Waaxens 
Delfstrahuizen Katlijk Oudega (swf) Wânswert 
Doniaga Kolderwolde Oudehaske Warns 
Earnewâld Kortehemmen Oudehorne Wijnaldum 
Eastermar Langweer Oudeschoot Winsum 
Echten  Lekkum Ouwster Nijega Wiuwert 
Echtenerbrug Luinjeberd Ouwsterhaule Wons 
Elahuzen Mantgum Pingjum Wouterswoude 
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Wat vooraf ging 
Een jaar geleden werd het startschot gegeven voor een uniek project: “De Schatten van Fryslân”. In het 
kader van dat project kunnen alle dorpen in Fryslân hun website gratis (laten) koppelen aan 
FrieslandWonderland. De dorpswebsite wordt daardoor verrijkt met prachtig tekst- en beeldmateriaal over 
het eigen dorp en de omgeving.   

 
Op hun beurt kunnen de dorpen ook Friesland-
Wonderland verrijken. Interessant materiaal dat vanuit 
de dorpen wordt aangedragen, wordt opgenomen in het 
platform en komt zodoende automatisch in de eigen 
dorpswebsite (tenminste… als die gekoppeld is aan 
FrieslandWonderland).  
Doel van het project is het blootleggen van ‘verborgen 
schatten’ en het voor een breed publiek toegankelijk 
maken van die schatten.   
Uitgebreidere informatie over het project is te vinden op 
www.frieslandwonderland.nl.  
 

In deze nieuwsbrief staat de recente koppeling van FrieslandWonderland aan de website van Tourist Info 
Fryslân centraal. Die koppeling biedt dorpen een unieke kans om zich zelf op de toeristische kaart te zetten 
en is een extra reden om actief mee te doen aan “De Schatten van Fryslân”.  
 

Aanmelden kan nog steeds! 
Meer dan 80 dorpen hebben zich inmiddels aangemeld. De meeste daarvan hebben hun website ook al 
gekoppeld aan FrieslandWonderland of verwijzen op hun website naar de betreffende dorpspagina op 
www.frieslandWonderland.nl. Hieronder ziet u een lijst en een kaartje met alle deelnemende dorpen.  

   
Doet uw dorp nog niet mee? Op de volgende pagina leest u waarom meedoen nu helemáál aantrekkelijk is. 
Meld u dus alsnog aan! Stuur een mailtje met de naam en het mailadres van uw websitebeheerder naar 
info@frieslandwonderland.nl. Wij nemen dan contact op met degene die uw website beheert en zorgen er 
voor dat uw website gekoppeld wordt. 
  

 
           De Schatten van Fryslân is een project van:                                                                                                                   Het project is mede mogelijk gemaakt door: 

http://www.frieslandwonderland.nl/
http://www.frieslandwonderland.nl/
mailto:info@frieslandwonderland.nl
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Tourist Info Fryslân 
Sinds kort wordt veel van het materiaal van FrieslandWonderland ook verspreid via de website 
www.touristinfofryslân.nl, hét toeristisch-recreatieve webportaal voor Fryslân. De website van Tourist Info 
Fryslân (voorheen VVV Fryslân) is 8 mei jl. ‘live’ gegaan en zal vele tienduizenden bezoekers per jaar 
trekken.   

Ook de informatie over úw dorp wordt nu dus bij heel veel mensen onder 
de aandacht gebracht. Door mee te doen aan “De Schatten van Fryslân” kan 
ieder dorp zélf bepalen hoe het zich aan het grote publiek presenteert. 
Stuur ons bijvoorbeeld een korte promotietekst. Via FrieslandWonderland  
komt die automatisch terecht in de website van Tourist info Fryslân. Ook 
ander materiaal over uw dorp dat interessant is voor toeristen kan via 
FrieslandWonderland in het toeristische webportaal opgenomen worden. 

Denk bijvoorbeeld aan foto’s en korte beschrijvingen van bezienswaardigheden (karakteristieke 
bouwwerken, gevelstenen, bouwwerken  met een verhaal, kunstwerken, etc.).  
  

Agenda-informatie  
Voor dorpen die nog niet meedoen aan “De Schatten van Fryslân” is er nu nóg een extra reden om zich 
alsnog aan te melden. Die reden ligt in het verlengde van de koppeling van FrieslandWonderland aan de 
website van Tourist Info Fryslân. 
Sinds enig maanden biedt FrieslandWonderland ‘derden’ ook de mogelijkheid om agenda-informatie aan te 
leveren. Zo is met FrieslandBeweegt! afgesproken dat die stichting informatie levert over activiteiten 
waarbij bewegen in de buitenlucht centraal staat. Dat heeft geresulteerd in een zeer volledige 
ActiefAgenda met vele honderden activiteiten en evenementen op het gebied van wandelen, fietsen, 
hardlopen, skeeleren, etc.   
Naast de ActiefAgenda heeft FrieslandWonderland ook een begin gemaakt met een CultuurAgenda. Daarbij 
gaat het om theatervoorstellingen, exposities, concerten, kunstroutes, festivals, markten, braderieën, etc. 
Vanuit een aantal dorpen worden activiteiten op dat gebied rechtstreeks ingevoerd in de database van 
FrieslandWonderland.  
 
U raadt het waarschijnlijk al: de agenda-
informatie in de database van Friesland-
Wonderland verschijnt óók in de agenda 
op de website van Tourist Info Fryslân! 
Hiernaast ziet u een voorbeeld.  
 
Door mee te doen aan “De Schatten van 
Fryslân” kunnen dorpen hun eigen 
activiteiten en evenementen recht-
streeks invoeren in de database van 
FrieslandWonderland. Die activiteiten 
komen automatisch in de agenda van 
Tourist Info Fryslân. Desgewenst kan de 
CultuurAgenda voor het eigen dorp en 
omgeving ook in de eigen dorpswebsite 
opgenomen worden.  
 
Wij kunnen geen reden bedenken 
waarom dorpen geen gebruik zou willen 
maken van deze unieke kans!  

 
 

          De Schatten van Fryslân is een project van:                                                                                                               Het project is mede mogelijk gemaakt door: 

Bij de verspreiding van deze nieuwsbrief gebruiken wij verschillende adresbestanden. Mogelijk ontvangt u meerdere exemplaren. Wij hopen op uw begrip. 

http://www.touristinfofryslân.nl/

