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Hoe zat het ook al weer…?
In mei 2011 ging het project “De Schatten van Fryslân” van start. In het kader daarvan 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 ontstaansgeschiedenis, het landschap, natuurgebieden, cultuurhistorie,
erfgoed, wandelroutes, toeristisch-recreatieve voorzieningen, foto’s van nu en van vroeger, etc. Op hun
beurt kunnen de dorpen ook FrieslandWonderland verrijken. Interessant materiaal dat vanuit de dorpen
wordt aangedragen, wordt opgenomen in het platform.
De informatie van FrieslandWonderland wordt ook getoond in de websites van enkele tientallen bedrijven
en organisaties in de toeristische sector. Onder meer Tourist Info Fryslân, dat hét toeristische portaal voor
Fryslân beheert, maakt gebruik van de informatie van FrieslandWonderland (zie www.touristinfofryslan.nl).
Via FrieslandWonderland kunnen dorpen hun ‘verborgen schatten’ dus voor een breed publiek toegankelijk
maken. Meer informatie over “De Schatten van Fryslân” is te vinden op www.frieslandwonderland.nl.

Bijna 100 dorpen doen al mee!
Sinds de start van het project hebben zich al bijna 100 dorpen aangemeld: 98 om precies te zijn. Hieronder
ziet u ze allemaal. Staat uw dorp er nog niet bij? Aanmelden kan nog steeds! Op dit moment zijn we bezig
met een wel heel interresant nieuw thema: historisch kaartmateriaal. Als dát de overige dorpen niet alsnog
over de streep trekt om hun website te koppelen aan FrieslandWonderland... Op de volgende pagina leest
u er alles over.

Akkrum
Abbegea
Achlum
Akkerwoude
Aldeboarn
Baaium

Berlikum
Boarnbergum
Boazum
Brantgum
Britswert
Broeksterwoude

Burgum
Damwâld
De Valom
Deinum
Delfstrahuizen
Doniaga

Earnewâld
Eastermar
Easterwierrum
Echten
Echtenerbrug
Elahuzen
Elsloo
Engwierum
Feanwâlden
Feanwaldsterwal
Folsgare
Foudgum
Gersloot
Hallum
Harich
Haule
Haulerwijk
Heerenveen-Noord
Hempens
Holwerd
Idskenhuizen
Katlijk
Kolderwolde
Kortehemmen
Langweer
Lekkum
Luinjeberd

Mantgum
Miedum
Mildam
Molkwar
Nes (b)
Niawier
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nijbeets
Nijemirdum
Nijhuizum
Oldeholtpade
Oldeouwer
Oosterbierum
Oosternijkerk
Oostrum
Opeinde
Oudega (gs)
Oudega (swf)
Oudehaske
Oudehorne
Oudeschoot
Ouwster Nijega
Ouwsterhaule
Pingjum
Ritsumasyl
Rottum

Ruigahuizen
Scharsterbrug
Schingen
Schraard
Sibrandahus
Slappeterp
Snakkerburen
Stavoren
Teerns
Terband
Terherne
Tjalleberd
Tynje
Tzum
Ureterp
Waaxens
Wânswert
Warns
Wergea
Wetsens
Wier
Wijnaldum
Winsum
Wiuwert
Wons
Wouterswoude

Overigens: nog niet alle dorpen die zich hebben aangemeld, hebben hun website ook al gekoppeld aan
FrieslandWonderland. Die dorpen (de cursieve namen in de lijst) 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 bauke@frieslandwonderland.nl).

De Schatten van Fryslân is een project van:

Het project is mede mogelijk gemaakt door:

Bij de verspreiding van deze nieuwsbrief gebruiken wij verschilende adresbestanden. Mogelijk ontvangt u meerdere exemplaren. Wij hopen op uw begrip.
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Nieuw: historisch kaartmateriaal
Oude kaarten spreken bij een groeiend publiek tot de verbeelding. Dat geldt zeker
wanneer het gaat om kaarten waarop de eigen woonomgeving te zien is. De
verbeeldingskracht van historisch kaartmateriaal wordt nog groter wanneer aan die
‘lokale dimensie’ ook nog de dimensie ‘tijd’ toegevoegd wordt. Dat idee heeft geleid
tot het project “Fryslân op de Kaart”, dat in samenwerking met Tresoar is opgezet en
beschouwd kan worden als een deelproject van “De Schatten van Fryslân”. Het
uiteindelijke resultaat van “Fryslân op de Kaart” zal bestaan uit een aantal elementen:
1. in FrieslandWonderland bij iedere plaats een aantal kaartfragmenten in chronologische volgorde;
daarbij gaat het om fragmenten van de grietenijkaarten van Schotanus (1718) en Eekhoff (ca. 1850), de
Topografische Kaart 1870-1935, de Topografisch Kaart 1955-1965 én een beeld van de actuele situatie;
2. voor een aantal plaatsen wordt de serie fragmenten aangevuld met één of meer specifieke kaarten;
denk aan uitbreidingsplannen, stadsplattegronden, waterstaatskaarten, etc.;
3. vanuit FrieslandWonderland kunnen de kaarten waaruit de fragmenten geknipt zijn rechtstreeks
geïmporteerd worden in Google Maps; door middel van ‘georefereren’ is de oude kaart zo precies
mogelijk op de actuele ondergrond gelegd; en doordat de oude kaart meer en minder transparant
gemaakt kan worden, zijn de verschillen tussen vroeger in één oogopslag te zien.
Op www.frieslandwonderland.nl zijn inmiddels de eerste resultaten van
het project te zien. Hiernaast ziet u een impressie van de op dit moment
beschikbare fragmenten voor Buitenpost, hieronder de volledige
Schotanus-kaart van Achtkarspelen in Google Maps (halftransparant).
Wilt u het tot nu toe beschikbare historische kaartmateriaal voor uw
eigen dorp bekijken? Ga dan naar www.frieslandwonderland.nl, klik in de
dorpenlijst op uw dorp en dan op ‘historisch kaartmateriaal’.

Naar verwachting is “Fryslân op de Kaart” in maart 2013 helemaal
afgerond. Op dat moment wordt het thema ‘historisch kaartmateriaal’
ook geactiveerd in de dorpswebsites die gekoppeld zijn aan FrieslandWonderland.
Voor de dorpen die zich nog niet hebben aangemeld is er nu dus nog een éxtra reden om hun website te
koppelen. Een mailtje naar info@frieslandwonderland.nl met de naam en het mailadres van uw
websitebeheerder is voldoende. Wij nemen dan contact op met degene die uw website beheert en
zorgen er voor dat uw website gekoppeld wordt.
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