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Project formeel afgerond
In mei 2011 werd het startschot gegeven voor De Schatten van Fryslân. Via een inhoudelijke en financiële
eindrapportage is het project onlangs formeel afgesloten. Verderop in
n deze laatste nieuwsbrief blikken we
kort terug op het project en de bereikte resultaten. Maar eerst willen we benadrukken dat dorpen nog
steeds kunnen profiteren van de resultaten van het project. Voor ‘nieuwe’ dorpen is er nu des te meer reden
om zich alsnog aan te melden. En ook de dorpen die al meedoen kunnen profiteren van een aantrekkelijke,
‘extra bonus’…

Aanmelden kan nog steeds!!
Formeel is het project afgerond, maar de mogelijkheid blijft bestaan om uw dorpswebsite gratis te (laten)
koppelen aan het platform FrieslandWonderland. Door middel van zo’n koppeling wordt uw website verrijkt
met prachtig tekst- en beeldmateriaal over het dorp en de omgeving:
omgeving: ‘nijsgjirriche’ informatie over de
ontstaansgeschiedenis, het landschap, natuurgebieden, cultuurhistorie, erfgoed, wandelroutes, toeristischtoeristisch
recreatieve voorzieningen, foto’s van nu en van vroeger, etc.
Dankzij De Schatten van Fryslân is de informatie in de database van FrieslandWonderland verder uitgebreid
en verbeterd. Het is nu dus nóg aantrekkelijker
aantrekkelijk om uw website te koppelen.. En door een extra bonus (zie
hieronder) is het helemaal ‘an
an offer you can’t refuse’…
re

FrieslandAgenda:: gratis voor álle dorpen
Alle dorpen, ook die hun website al gekoppeld hebben aan FrieslandWonderland,
FrieslandW
kunnen nu ook nog eens gratis gebruik maken van de mogelijkheden
mo
van
FrieslandAgenda! FrieslandAgenda is een gezamenlijk initiatief van FrieslandWonderland en Stichting Friesland Beweegt en hard op weg om de meest
complete uit-agenda van Fryslân (en
n de aangrenzende gebieden) te worden.
De agenda-informatie
informatie wordt niet alleen verspreid via frieslandagenda.nl, maar
ook via ‘agenda-viewers’
viewers’ in steeds meer websites van derden,
derden waaronder
binnenkort ook die van Omrop Fryslân.
Fryslân Als Plaatselijk Belang kunt u een dergelijke
agenda-viewer gratis opnemen in uw dorpswebsite. Daarin krijgt u dan een professionele agenda met de
activiteiten en evenementen in uw dorp en de directe omgeving.
Voor een gratis agenda-viewer kunt u zich aanmelden op frieslandagenda.nl (pagina Abonnement). U krijgt
dan direct de benodigde html-code
code waarmee u de viewer in uw website kunt inbouwen.
bouwen. Daarnaast ontvangt
u de inloggegevens waarmee u de ontbrekende activiteiten in uw dorp snel en efficiënt in FrieslandAgenda
kunt plaatsen (en daarmee dus ook automatisch in uw eigen agendaviewer!).

Uitgelicht: Friesland op de Kaart
Alvorens de andere resultaten van De Schatten van Fryslân kort te benoemen, willen we één zeer bijzonder
deelproject graag even apart belichten: Friesland op de Kaart. Het resultaat daarvan is dat ruim 270
historische kaarten in Google Maps getoond kunnen worden als een overlay
die meer of minder
m
transparant gemaakt kan worden:
worden verleden en heden
worden zo in één, dynamisch beeld gevangen… Niet voor niks is Friesland op
de Kaart in brede kring met veel enthousiasme en lof ontvangen.
De kaarten worden ook via Frieslandwonderland ontsloten. Dat betekent dat
u de historische kaarten waarop úw dorp voorkomt, óók
óó in uw eigen website
op deze unieke manier kunt laten zien.. Een (gratis) koppeling van uw website
aan FrieslandWonderland volstaat. U krijgt dan in uw website een aantal
kaartfragmenten die speciaal voor uw dorp uit grotere
grotere kaarten ‘geknipt’ zijn,
plus eventuele andere, meer specifieke kaarten waarop uw dorp voorkomt.
Het kaartmateriaal kan vanuit
v
de dorpswebsite rechtstreeks geopend
worden in Google Maps. Voor de dorpen die hun website nog niet gekoppeld
hebben nóg een reden
r
om dat alsnog te doen!
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Samen mét de al eerder gerealiseerde vertaling van de cultuurhistorische teksten over alle Friese plaatsen
(ruim 400) is nu een groot deel van het platform ook beschikbaar in het Fries.
In samenwerking met de opleiding Tourism Management van
Stenden Hogeschool is een praktijkopdracht voor de module
Destination Marketing ontwikkeld.
ontwikkeld Twee keer, in het voorjaar van
2012 en 2013, zijn tientallen (veelal buitenlandse) tweedejaars
studenten de provincie ingetrokken met de opdracht om op zoek te
gaan naar het unieke, het bijzondere en het eigene van de dorpen en
in woord en beeld aan te geven wat de dorpen voor toeristen
interessant maakt.
De opdracht heeft onder meer geresulteerd in prachtig nieuw
fotomateriaal van de bezochte
zochte dorpen. De teksten worden
momenteel in opdracht van Doarpswurk bewerkt en geredigeerd en
worden geleidelijk toegevoegd aan het platform.

De Schatten van Fryslân: conclusies
onclusies
De doelstelling om minimaal 75% van alle dorpswebsites te koppelen aan
aan FrieslandWonderland bleek te
hoog gegrepen. Tot nu toe zijn 65 dorpswebsites daadwerkelijk gekoppeld aan het platform. Achteraf kan
worden gesteld dat genoemde kwantitatieve doelstelling niet realistisch was. Niettemin is de conclusie
gerechtvaardigd dat wel degelijk serieus gestalte gegeven is aan de basisgedachte om vanuit één centrale
database kwalitatief hoogwaardige informatie breed te verspreiden.
De kwalitatieve doelstellingen van De Schatten van Fryslân zijn ruimschoots
imschoots gehaald. Een schat aan
informatie over Fryslân, die voor verschillende doelgroepen ‘nijsgjirrich’ is maar in veel gevallen een zeer
beperkt bereik heeft of zelfs ligt te ‘verstoffen’,, is door middel van het project opnieuw en/of bij een veel
breder
er publiek onder de aandacht gebracht. Voor veel inwoners van de dorpen die hun website gekoppeld
hebben aan FrieslandWonderland biedt die informatie een andere, bredere kijk op de eigen
woonomgeving.
Naast de brede verspreiding van bestaande informatie is in het kader van het project ook een grote
hoeveelheid nieuw materiaal aan het platform toegevoegd. Een deel daarvan is ook in het Fries. Bovendien
is een flink deel van de bestaande content vertaald in het Fries. Daarmee is dus het
et gebruik van het Fries
Fr op
het internet sterk bevorderd.
De verwachting dat vanuit de dorpen veel nieuwe ‘schatten’ zouden worden aangedragen, is niet
uitgekomen. Tijdens het project is tijdig geconstateerd dat die doelstelling niet zou worden gehaald en is
gekozen voor alternatieve
rnatieve manieren om nieuwe content te genereren. Het nagenoeg ontbreken van
nieuwe content vanuit de dorpen is daarmee ruimschoots gecompenseerd.
Al met al kan gesproken worden van
an een geslaagd project. Heel belangrijk
daarbij is de constatering dat het projecteinde niet betekent dat er ook een
eind komt aan de mogelijkheden die de dorpen in het kader van het project
aangeboden kregen. Ook in de toekomst
toekomst kunnen dorpen hun website kosteloos
koppelen aan FrieslandWonderland. En, inherent aan de platformgedachte,
FrieslandWonderland biedt de dorpen ook blijvend de mogelijkheid om hun
‘schatten’ daarin te publiceren.
In het licht van dat laatste moet ook FrieslandAgenda bekeken worden.
Daaraan ligt een duurzame infrastructuur ten grondslag voor het verzamelen,
invoeren, bundelen en verspreiden van agenda-informatie
informatie. Onderdeel van die
infrastructuur is dat (ook) dorpen activiteiten en evenementen in kunnen
k
voeren in die agenda. Bovendien kunnen dorpen nu ook gratis een
professionele agenda in hun eigen website integreren.
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