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De Schatten van Fryslân
Afgelopen voorjaar is een uniek project van start gegaan: De Schatten van Fryslân. Het project is
opgezet door Doarpswurk, Afûk, AOC Friesland en FrieslandWonderland en richt zich op alle dorpen
in Fryslân. Die dorpen kunnen hun website gratis (laten) koppelen aan de database van
FrieslandWonderland. De dorpswebsite wordt daardoor verrijkt met prachtig tekst- en
beeldmateriaal over het eigen dorp en de omgeving.
FrieslandWonderland bevat voor meer dan 400 plaatsen in
Fryslân informatie over de geschiedenis, cultuurhistorie, natuur,
landschap, recreatie en toerisme, etc. Een groeiend aantal
websites maakt gebruik van die informatie: bedrijven en
organisaties in de toeristisch-recreatieve sector (campings,
hotels, B&B’s, VVV), maar ook bijvoorbeeld gemeenten.

De informatie zal voor veel inwoners nieuw
zijn en een andere, bredere kijk op de eigen
woonomgeving bieden. Het beoogde effect
daarvan is: vergroten van de kennis van, de
waardering voor en de betrokkenheid bij de
geografie, geschiedenis, het landschap en de
identiteit van de eigen woonplaats en regio.

Maar de doelstelling van het project reikt verder. FrieslandWonderland verrijkt de dorpswebsites,
maar de dorpen kunnen op hun beurt FrieslandWonderland verrijken: ze zijn van harte uitgenodigd
om eigen materiaal aan te dragen. Mits het materiaal meerwaarde heeft, komt het ook automatisch
in de eigen dorpswebsite (tenminste… als die gekoppeld is FrieslandWonderland).
Op die manier willen we de ‘verborgen schatten’ blootleggen en toegankelijk maken via de eigen
dorpswebsite. De meest bijzondere ‘schatten van Fryslân’ worden óók getoond via de andere
websites die gekoppeld zijn aan FrieslandWonderland. Op die manier worden de échte pareltjes dus
toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.

Voortvarende start
Medio mei zijn alle Verenigingen van Plaatselijk Belang per brief uitgenodigd om mee te doen aan De
Schatten van Fryslân. Daarnaast is via verschillende media de nodige publiciteit gegenereerd. Een
paar voorbeelden: een artikel van een halve pagina in Weekkrant Fryslân, een telefonisch interview
op Omrop Fryslân en een uitzending van een uur op Radio Markant.
Bijna 50 dorpen hebben zich inmiddels aangemeld. Op de
volgende pagina hebben we ze voor u op een rij gezet. Van
het grootste deel is de website ook al gekoppeld aan
FrieslandWonderland. Een mooi voorbeeld ziet u hiernaast:
de website van Engwierum, een dorp dat zich recent heeft
aangemeld (www.engwierum.com). Wekelijks komen er
deelnemers bij en worden meer websites gekoppeld. Een
actueel overzicht vindt u op www.frieslandwonderland.nl.

De reactie van Jan Koehoorn, bestuurslid van Plaatselijk Belang Oudeschoot is tekenend voor het
enthousiasme onder de deelnemers: “Onlangs hebben wij onze website gekoppeld aan FrieslandWonderland. Daarmee kregen we in één keer een hele hoop prachtige informatie over Oudeschoot en
omgeving op onze website. Technisch was het zó geregeld. Ideaal dus: een aanrader voor alle andere
dorpswebsites. Als bestuur van Plaatselijk Belang willen wij ook zeker meedenken over het verder invullen
van het platform FrieslandWonderland.”

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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Nieuwe informatie
FrieslandWonderland levert inmiddels aan een groeiend aantal
dorpswebsites leuke, interessante informatie over het eigen dorp en de
omgeving. Langzamerhand komt ook de informatiestroom in
omgekeerde richting op gang. Naar aanleiding van de reacties zijn
binnen FrieslandWonderland twee nieuwe thema’s aangemaakt.
Bij lokale publicaties gaat het om het vermelden van boeken, artikelen,
dvd’s etc. over het betreffende dorp. Daarnaast kan nu ook informatie
opgenomen worden over rondvaarten, excursies en wandelingen.
Verder is in samenwerking met Afûk een thema ontwikkeld over de
taalvarianten in Fryslân en is op basis van gegevens van Tresoar een
flinke aanzet gegeven voor het thema emigranten.

We zijn nieuwsgierig naar
aanvullingen en reacties op de
hiernaast genoemde thema’s. Maar
ook ander materiaal is welkom:
 een promotietekstje
 oude foto’s
 anekdotes, verhalen
 schimpnamen (+ verklaring)
 bezienswaardigheden
 beroemde (ex-)inwoners
 etc.etc.

Oproep aan de dorpen die al meedoen
Om zoveel mogelijk ‘verborgen schatten’ bloot te kunnen leggen is het cruciaal dat de inwoners van
de dorpen weten dat het project er is en dat iedereen materiaal aan kan leveren. De dorpen die zich
al aangemeld hebben, roepen wij dan ook op om via de dorpskrant en/of de website bekendheid te
geven aan het project. We maken het u gemakkelijk: speciaal voor dat doel hebben we een kant-enklare tekst opgesteld. Die kunt u via de aparte projectpagina op www.frieslandwonderland.nl
downloaden en desgewenst naar eigen inzicht aanpassen.

Oproep aan de overige dorpen
De eerste 50 dorpen doen mee: een mooi resultaat. Fryslân telt er meer dan 400… Alle dorpen die
zich nog niet aangemeld hebben, roepen wij op om dat alsnog te doen. Een mailtje aan
info@frieslandwonderland.nl is voldoende.

Deze dorpen doen al mee!
Doniaga
Elsloo
Opeinde
Ureterp
Mildam
Stavoren
Wiuwert
Britswert
Oudega (swf)
Lekkum
Miedum
Snakkerburen

Rûgehuzen
Folsgare
Feanwâlden
Feanwâldsterwal
Burgum
Elahuizen
Oudehorne
Nieuwehorne
Luinjeberd
Tjalleberd
Terband
Gersloot

Warns
Heerenveen-Noord
Nijemirdum
Wâlterswâld
Sibrandahûs
Abbega
Winsum
Baaium
Terherne
Wijnaldum
Warns
Achlum

Oosternijkerk
Engwierum
Oostrum
Boazum
Oudeschoot
Katlijk
Haule
Idskenhuizen
Harich
Holwerd
Tzum

Wanneer volgt uw dorp?
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