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Hoe zat het ook al weer…? 
Dankzij De Schatten van Fryslân kunnen alle dorpen in Fryslân hun website gratis (laten) koppelen aan het 
platform FrieslandWonderland. Via zo’n koppeling wordt de dorpswebsite verrijkt met prachtig tekst- en 
beeldmateriaal over het eigen dorp en de omgeving: ‘nijsgjirriche’ informatie over de ontstaans-
geschiedenis, het landschap, natuurgebieden, cultuurhistorie, erfgoed, wandelroutes, toeristisch-
recreatieve voorzieningen, foto’s van nu en van vroeger, etc.  
Dorpen kunnen zelf ook materiaal aandragen voor FrieslandWonderland. Dat materiaal wordt dan, behalve 
in de eigen website, óók getoond in websites van bedrijven en organisaties in de toeristische sector die ook 
gekoppeld zijn aan het platform. Via FrieslandWonderland kunnen dorpen hun ‘verborgen schatten’ dus 
voor een breed publiek toegankelijk maken. Uitgebreide informatie over De Schatten van Fryslân is te 
vinden op www.frieslandwonderland.nl.  
 

120 Dorpen doen al mee!  
Sinds de start van het project hebben zich al 120 dorpen aangemeld. Hieronder ziet u ze allemaal. Staat uw 
dorp er nog niet bij? Aanmelden kan nog steeds!  
Een koppeling aan FrieslandWonderland is nu extra interessant: van ieder dorp is nu ook prachtig historisch 
kaartmateriaal te zien en de komende tijd wordt het platform verrrijkt met tal van ‘volksverhalen’. Meer 
informatie vindt u op de volgende pagina.  
 

 
Overigens: de cursief vermelde dorpen hebben zich wel aangemeld, maar hebben hun website nog niet gekoppeld 
aan FrieslandWonderland. Die dorpen roepen wij op om dat alsnog te doen. Voor technische ondersteuning bij het 
koppelen van uw website kunt u contact opnemen met Bauke Folkertsma (0513 411575 / 06 51151519 of 
info@frieslandwonderland.nl).  

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

Abbegea Feanwâlden Miedum 

   Achlum Feanwaldsterwal Mildam 

   Akkerwoude Folsgare Molkwar 

   Akkrum Foudgum Nes 

   Akmaryp Gaast Niawier 

   Aldeboarn Gersloot Nieuwehorne 

   Baaium Hallum Nieuweschoot 

   Beetsterzwaag Harich Nijbeets 

   Berlikum Haule Nijemirdum 

   Boarnbergum Haulerwijk Nijhuizum 

   Boazum Heerenveen-Noord Oldeholtpade 

   Brantgum  Hempens Oldeouwer 

   Britswert Hinnaard Olterterp 

   Broeksterwoude Holwerd Oosterbierum 

   Burgum Húns Oosternijkerk 

   Cornjum Idskenhuizen Oostrum 

   Damwâld Iens Opeinde 

   De Hoeve Itens Oudega (gs) 

   De Valom Jelsum Oudega (sm) 

   Dedgum Jirnsum Oudega (swf) 

   Deinum Katlijk Oudehaske 

   Delfstrahuizen Kolderwolde Oudehorne 

   Doniaga Kortehemmen Oudeschoot Scharsterbrug Terband Warns 

Earnewâld Langelille Ouwster Nijega Schingen Terherne Wergea 

Eastermar Langezwaag Ouwsterhaule Schraard Terkaple Wetsens 

Easterwierrum Langweer Pingjum Sibrandahus Tjalleberd Wier 

Echten Lekkum Rien Slappeterp Tynje Wijnaldum 

Echtenerbrug Leons Ritsumasyl Snakkerburen Tzum Winsum 

Elahuzen Luinjeberd Rottum Spannum Ureterp Wiuwert 

Elsloo Lytsewierrum Ruigahuizen Stavoren Waaxens Wons 

Engwierum Mantgum Scharnegoutum Teerns Wânswert Wouterswoude 

http://www.frieslandwonderland.nl/
mailto:info@frieslandwonderland.nl
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Fryslân op de Kaart 
Onder deze naam is in samenwerking met Tresoar een project opgezet waarbij een groot aantal historische 
kaarten op unieke wijze en voor een breed publiek ontsloten wordt. Het resultaat van het project is 
imiddels zichtbaar op de website van FrieslandWonderland.  
Bij iedere plaats staan onder het thema Historisch Kaartmateriaal in chronologische volgorde de 
betreffende fragmenten van vier verschillende historische kaarten én een beeld van de actuele situatie. Bij 
een aantal plaatsen is naast die serie fragmenten ook meer specifiek historisch kaartmateriaal zichtbaar.  

 
Bijzonder is dat de kaarten ook getoond kunnen 
worden in Google Maps. Door de oude kaart meer of 
minder transparant te maken, zijn de verschillen 
tussen vroeger en nu in één oogopslag te zien.  
Behalve op de website van FrieslandWonderland zelf 
wordt het historisch kaartmateriaal nu ook getoond 
in de dorpswebsites die gekoppeld zijn aan 
FrieslandWonderland: voor de dorpen die hun 
website nog niet gekoppeld hebben, lijkt dat ons een 
reden te meer om dat alsnog te doen.  
Mail de contactgegevens van uw websitebeheerder 
naar info@frieslandwonderland.nl. Wij zorgen er 
dan voor dat uw website gekoppeld wordt. 
 

Volksverhalen 

Op basis van een bestaande inventarisatie door Anton van der Ploeg heeft Afûk gezorgd voor ruim 80 
volksverhalen en anekdotes over Friese dorpen. Die worden binnenkort in het Fries en het Nederlands 
opgenomen in FrieslandWonderland. Benieuwd of er ook een verhaal of anekdote over uw dorp bij zit? 
Hou dan het thema Streekverhalen op www.frieslandwonderland.nl in de gaten! Uiteraard is het thema ook 
te zien in de dorpswebsites die gekoppeld zijn en worden aan FrieslandWonderland.  
 

Friesland Agenda 

In samenwerking met de Stichting Friesland Beweegt heeft FrieslandWonderland een infrastructuur 
opgebouwd die borg staat voor een zeer complete agenda. Die agenda heeft onlangs een eigen naam en 
gezicht gekregen: zie www.frieslandagenda.nl. De ambitie van Friesland Agenda is een positie als dé agenda 

voor en door Friesland. Ook uw dorp kan bijdragen en tegelijk profiteren. 
Wanneer u de activiteiten en evenementen in uw dorp invoert in Friesland 
Agenda, worden die getoond op tal van websites waarin Friesland Agenda 
geïntegreerd is. Als dat geen effectieve promotie is…  

 

Opnieuw studenten de provincie in 

Onlangs zijn, net als vorig jaar, tientallen studenten van de opleiding Tourism Management van Stenden 
Hogeschool de provincie in getrokken om dorpen in toeristisch opzicht te ‘portreteren’. In de volgende 
nieuwsbrief leest u meer over het resultaat. Het materiaal van vorig jaar wordt momenteel in opdracht van 
Doarpswurk bewerkt en geredigeerd door Johannes de Jong en wordt geleidelijk toegevoegd aan het 
platform.  
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