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VOORJAAR 

Meer in Fryslân te doen dan ooit te voren! 

Er is zoveel te doen in Fryslân dat je uit voorzorg alvast een nachtje extra mag 
bijboeken. Voorjaars festivals. De mooiste tentoonstellingen. Evenementen op 
het water. Arcadia, het grootste cultuur evenement van Nederland. Fietst- en 
wandeltochten die je op de mooiste plekjes brengen en natuurlijk de 
Fietselfstedentocht. Ontdek het dit voorjaar allemaal in Fryslân!  
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ARCADIA 
Verwonder je in het Friese Paradys 

'Kunst zet aan tot kijken en denken in het Fries Paradijs', aldus de NRC. Heb jij al een 
bezoekje gebracht aan het iconische Oranjewoud en de 17 kunstwerken van 
internationale topkunstenaars? Ervaar de magie van deze idyllische plek tijdens 
Arcadia, te bezoeken t/m 14 augustus. Ontdek Paradys van donderdag t/m zondag van 
10:00-19:00 uur. Kaarten kun je krijgen in het paviljoen, tegenover Hotel Tjaarda. 

       

Ontdek Paradys  
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ARCADIA 

Friesland in 24 uur: Arcadia 
editie 

Ontdek Friesland in een dag. Start je 
dag met een kop koffie en een goed 
ontbijt om vervolgens opgeladen de 
provincie in te duiken. Geniet van al 
het moois dat Friesland te bieden 
heeft. Proef de cultuur en laat je 
verrassen door een greep uit het 100 
dagen durend cultureel programma 
van Arcadia. Waar waai jij naar 
binnen? 

24 uur Arcadia 
 

ARCADIA 

Friesland in 48 uur: Arcadia 
editie 

Één dag in de Friese provincie is 
natuurlijk eigenlijk niet lang genoeg. Je 
wilt meer ontdekken. Meer zien, horen, 
voelen van alles wat Friesland zo 
bijzonder maakt. Proef de cultuur en 
laat je verrassen door een greep uit 
het 100 dagen durend cultureel 
programma van Arcadia. Waar waai jij 
naar binnen? 

 
48 uur Arcadia 

      

 

      

ARCADIA 
Arcadia voor kids 

Wist je al dat er ook veel voor de kinderen wordt georganiseerd tijdens het 100 dagen 
durende Arcadia? Op verschillende plekken zijn er uitdagende, spannende of gewoon 
leuke activiteiten te beleven. We zien jullie graag in Fryslân. 

Lees hier alle activiteiten voor kids! 
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ARCADIA 

Musea in Het Andere 
Friesland gaan 
Stroomopwaarts 

Stroomopwaarts is een samenwerking 
tussen musea in Zuidoost Friesland: 
Museum Opsterlân, Museum 
Heerenveen, Nationaal 
Vlechtmuseum, Museum Dr8888 en 
Museum Belvédère. In ieder museum 
is een eigen tentoonstelling te zien 
waarmee gereflecteerd wordt op (een 
deel van) de cultuurgeschiedenis van 
Zuidoost Friesland. Ook kunstenaars 
werken aan mee aan Stroomopwaarts, 
ook zij reflecteren op de regio. 
Stroomopwaarts is te bezoeken 
gedurende de Arcadia-periode.  

 
Lees meer 

 

ARCADIA 

CARGO Shanghai Friesland 
rijdt! 

Stap in de vrachtwagen en beleef 
deze rijdende theatervoorstelling vol 
verrassingen. Chauffeurs Louw en 
Willem vertellen je hun levensverhaal 
en wat ze zoal hebben meegemaakt 
op de weg. Door de begeleidende 
videobeelden en muziek waan je je in 
Shanghai, Istanboel en Bulgarije. En 
onderweg word je toegezongen door 
zangeres Lico Lee en kom je langs 
melkveehouders Klaas en Tjalling. T/m 
23 juni kun je bijna elke avond 
opstappen om 20.00 uur bij de 
Snekertrekweg 1 in Leeuwarden. 
 
Mis dit niet! Bestel hier je tickets 
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11FOUNTAINS 

Ontdek de Friese hoofdstad Leeuwarden met Hooman 

We hebben een nieuw stadsgezicht: Sociaal ondernemer Hooman Nassimi! Hooman 
laat je graag de bruisende plekken van Leeuwarden zien. ‘Leeuwarden is een culturele 
broedplaats, waar ontmoetingen centraal staan.’ Benieuwd naar meer van de fontein 
en Leeuwarden? Bekijk dan de video.  

       

Bekijk de video  
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BLOG 

3 dagen duurzaam varen in de Fryske Wâlden 

Boeren, burgers en buitenlui komt dat zien, ruiken en vooral proeven. In de Friese 
Wouden vul je je picknickmand in de thee- en pluktuinen of op het erf van de boer. Ga 
duurzaam te water en geniet van al het lokaal lekkers dat Friesland je biedt. Wij laten 
zien dat groene keuzes maken helemaal niet moeilijk is. 

       

Lees hier de hele blog  
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ROUTE 
De Turfroute is weer open! 

Vaar jij dit jaar de Turfroute? André van Duin en Janny van der Heijden gingen je al 
voor! De Turfroute is vroeger met de schop gegraven door veenarbeiders. Over die 
geschiedenis leer je onderweg een heleboel. De bruggen en sluizen zorgen voor de 
nodige entertainment onderweg, omdat je een aantal bruggetjes zelf mag bedienen. 
De Turfroute is tot en met 15 september te varen. 

       

Bekijk de route  
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BLOG 
10x bijzonder overnachten 

Slapen tussen de boomtoppen, verblijven een luxe zeecontainer of ontwaken met een 
geweldig uitzicht op de Elfstedengracht in Sneek? We hebben 10 wel hele bijzondere 
overnachtingsplekken in Waterland van Friesland voor je op een rij gezet. Dat wil je 
'belibje', oftewel beleven! 

 

Ontdek ze hier alle 10  

 

      

 

 

MUST DO 

Nieuw: stadswandeling 
Hindeloopen 

De nieuwe stadswandeling door 
Hindeloopen is een mooie 
overzichtelijke en handzame 
route van 2,5 kilometer. De 
ontdekkingsreis begint bij 
Museum Hindeloopen. Als 
wandelaar word je vervolgens 
meegenomen langs de leukste, 
mooiste en interessantste 
plekjes. De wandeling voert je 
onder andere langs de Grote 
Kerk, de fontein Flora & Fauna, 
It Kweade Wiif Fan Hylpen (een 
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bijzonder volksverhaal over 
inderdaad een boze vrouw). 
Meer weten over de route? 
Bekijk dan onderstaande link. 

Lees hier meer over de route 
      

 

 

MUST DO 

Word deze zomer zo 
klein als een insect in 
Park Vijversburg 

Ontmoet reusachtige insecten 
en ga op reis in de wondere 
wereld van deze 
kriebelbeestjes. Ontdek ook de 
spannende boomhut, de brug 
onder water, de heuvels van 
Piet Oudolf, de donkere grot, 
het avontuurlijke waterlabyrint, 
het glazen paviljoen en nog 
veel meer . . . 

Ga op ontdekking 
      

 

 

MUST DO 

Openingsweekend 
nieuwe vaarroute Sud Ie 

Op 11 en 12 juni wordt de 
prachtige nieuwe Súd Ie 
vaarroute tussen Dokkum en 
het Lauwersmeer geopend. 
Maak een tochtje, ontdek de 
dorpjes of doe mee met een 
van de activiteiten: in de online 
programmakrant vind je 
inspiratie, tips en natuurlijk leuk 
aanbod. 

Lees hier alles over de 
vaarroute  
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MUST DO 

Op visexpeditie in een 
trapkayak  

Vlakbij het beroemde 
Bartlehiembruggetje kun je 
vanaf Anne-Famkesple een 
vistocht boeken in een 
trapkayak. Duurzaam en stil 
door het water van de prachtige 
Dokkumer Ee klieven en je 
handen vrij om te vissen. 

Meer informatie 
      

       

Volg ons op Instagram  
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Volg ons op Instagram  
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