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Wandelroutes Camino
aan het Wad
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en toe - elke zaterdag bijvoorbeeld een stukje af te leggen, wordt in de
loop der tijd uiteindelijk een heel
traject afgelegd. Het is een estafettevorm in groepsverband, duidelijk
anders dus dan dag na dag een
stukje van de lange route afleggen.
En het aardige is dat ieder zelf ook
kan bepalen wanneer, waar en hoe
vaak hij mee kan en wil doen.
In totaal zijn er 125 etappes
ontwikkeld. Degenen die bij elkaar
opgeteld meer dan honderd kilometer gelopen hebben of tweehonderd
kilometer gefietst, krijgen bij aankomst op 25 juli een ‘Compostela
van het Wad’, een bewijs dat ze een
belangrijk deel van de Camino der
Lage Landen aflegden. Voor de
liefhebber is er een Friestalige ‘Kompostela fan it Waad’.
FietsCamino
Vandaag worden de eerste en meest
zuidelijke etappes gelopen. Er wordt
gestart in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, in het Brabantse Galder, en in
Limburg voert het eerste traject van
Eijsden naar Maastricht. Voor wandelaars zijn drie routes uitgezet: een
westelijke, een oostelijke en een
route midden. Via verschillende
delen van Nederland krijgen wandelaars de mogelijkheid zich in de
loop van het voorjaar richting Fryslân te bewegen, met als gevolg dat
de lopers op 25 juli van drie verschillende kanten toestromen.
Dat laatste geldt niet alleen voor
wandelaars, maar ook voor fietsers.
Voor degenen die de zogeheten
FietsCamino willen doen zijn er vier
routes uitgezet. Ze zijn heel verschillend qua lengte - variërend van 300
tot 662 kilometer - en deze etappes
worden aaneengesloten afgelegd.
Men kan een hele route fietsen,
maar ook een of meerdere afzonderlijke trajecten. De langste, oostelijke
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route begint bijvoorbeeld op 18 juli
in Eijsden en loopt grotendeels via
de Nederlandse oostgrens om vervolgens via de Waddendijk op 25 juli in
Sint Jacobiparochie te eindigen.
De verschillende etappes zijn
uitgezet door de zestien regio’s van
het Nederlands Genootschap van
Sint Jacob, die elk gedetailleerd
zicht hebben op de mogelijkheden
in de eigen omgeving. Dat mag een
indicatie zijn voor mooie routes en
goede omschrijvingen. Gevolg is
echter ook dat de manier waarop de
etappes gepresenteerd worden via
de pagina ‘Santiago aan het Wad’ op
de website van de vereniging wat
divers is. Tegelijk zal het gegeven
dat er een erg grote vereniging
achter zit zorgen voor de nodige
deelnemers - het Genootschap heeft
zo’n vijftienduizend leden die houden van lopen en fietsen. In 2011
deden zo’n tweeduizend lopers mee
aan de Camino der Lage Landen.
,,Het is nu een bijzonder jaar, dus
we hopen dat we daar nu overheen
gaan”, zegt Lammert de Hoop, projectcoördinator van de Stichting
Santiago aan het Wad.
Netwerk
,,Eigenlijk liften we mee op LF2018
omdat we het pelgrimeren in Fryslân meer in het algemeen willen
stimuleren”, legt De Hoop uit. De
activiteiten beperken zich ook niet
tot het bestaande Jabikspaad, maar
er zijn meer routes uitgezet in de
provincie. De Hoop noemt de etappes van de oostelijke route. Daar is
voor lopers een traject ontwikkeld
vanaf het Lauwersmeer via Bonifatiusstad Dokkum en de vroegere
kloosterlocaties van Claercamp
(Rinsumageest), Foswert (bij Ferwert) en Mariengaarde (Hallum). Het
sluit uiteindelijk aan bij het Jabikspaad en Sint Jacobiparochie in Het
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Bildt. ,,De route gaat langs allerlei
cultuurhistorisch interessante plaatsen in het landschap. En we willen
eigenlijk dat dit Claercamppad een
blijvend pelgrimspad wordt. De
Camino gebruiken we dit jaar om
die route te promoten. Met dat pad
ontstaat een verbinding tussen het
Jabikspaad, dat van noord naar zuid
door Fryslân loopt, en de route die
vanuit het Groninger Uithuizen
aansluit op de pelgrimspaden naar
Santiago de Compostela.”
De Hoop ziet dat het initiatief
van Santiago aan het Wad aansluit
bij pogingen van Smallingerland en
andere gemeenten om het Kloosterpad door de Fryske Wâlden nieuw
leven in te blazen. Verder wordt
vanuit Gaasterland het Odulphuspad ontwikkeld. Dat kan allemaal
bijdragen aan een netwerk van
pelgrimsroutes in Fryslân dat door
alle Friese streeklandschappen
voert. Fryslân kent volgens experts
meer dan drieëntwintig verschillende cultuurlandschappen. Een uniek
en eeuwenoud kenmerk van de
provincie, volgens De Hoop, maar
ook een gegeven dat je eigenlijk
alleen opvalt als je er als pelgrim of
slow tourist doorheen trekt. Als stimulans voor pelgrimeren in Fryslân
maakt de stichting ook een film
over beleving van die verschillende
landschappen vanuit pelgrimsperspectief.
De Stichting Santiago aan het
Wad wil nog meer. Een ander doel is
om de totstandkoming van zogeheten refugio’s te stimuleren, zoals die
ook in Zuid-Europa langs de Camino
te vinden zijn. Letterlijk zijn dat
‘vluchtplaatsen’, maar voor pelgrims staan ze voor eenvoudige,
lowbudgetovernachtingsplaatsen.
Er zijn contacten met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, vertelt De
Hoop, en zeven kerken hebben al

interesse getoond in het aanbieden
van refugio. Het gaat om de kerken
in Zurich, Peins, Boksum, Britsum,
Foudgum, Hiaure en Sybrandahûs.
Die kerken bieden dan eenvoudige
overnachtingsservice voor minimaal
vier mensen - gewoon door middel
van veldbedden. ,,Er moet stromend
water zijn en een wc, maar douches
zijn bijvoorbeeld niet nodig.” Kerken die mee willen doen, kunnen
dit jaar zelfs een paar honderd euro
krijgen ter ondersteuning van de
inrichting ervan, voegt De Hoop er
aan toe. Als blijkt dat pelgrims hier
belangstelling voor hebben, kan het
bieden van refugio mogelijk bijdragen aan de exploitatie van leegstaande kerken.
Voor campings, hotels of bed and
breakfasts kan het een idee zijn om
voor pelgrims een refugio-arrangement aan te bieden; simpel en betaalbaar. Maar ook in een netwerk
van particulieren ziet Santiago aan
het Wad mogelijkheden. Zoals
‘Pelgrims voor Pelgrims’ bijvoorbeeld, of ‘Vrienden op de Fiets’. Dat
zijn netwerken van liefhebbers die
elkaar van dienst zijn zonder daarvoor de hoofdprijs te vragen. Om
concurrentievervalsing te voorkomen zal het bezit van een pelgrimspas een vereiste zijn om er gebruik
van te kunnen maken.
Onthaasting
Achterliggend doel is om het pelgrimstoerisme in Fryslân te stimuleren als een vorm van cultuurtoerisme, aansluitend bij de toenemende
belangstelling voor pelgrimeren ook internationaal. Het blijkt alleen
al uit het feit dat Santiago de Compostela in 2017 meer dan driehonderdduizend pelgrims kon registreren uit tientallen landen; een record.
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