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Primeur voor Friese Camino
Sint Jacobiparochie en Zwarte
Haan hebben er
sinds gisteren een
extra dorpsnaam
bij. Dit hele jaar
moeten de dorpen
vooral bekend
worden als Santiago aan het Wad.
MARIA DEL GROSSO

T

erwijl de Stichting Santiago
aan het Wad gisteren een officiële aftrap organiseerde
voor de estafette die pelgrims dit jaar richting Waddenzee
moet leiden, is de feitelijke start op
zaterdag 3 februari. Het district Zeeland/Brabant/Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob heeft de primeur. Wandelaars
kunnen vanuit Eysden, Breda en
Sluis via drie routes (West, Midden
en Oost) naar het Friese Santiago aan
het Wad (Sint Jacobiparochie) lopen.
Alle regiogebieden van het Genootschap doen aan deze Camino
der Lage Landen mee. Bij iedere
grens met een andere regio wordt
ceremonieel het estafettestokje
overgedragen. Iedere wandeling
brengt de deelnemer een stukje verder richting het eindpunt. Lammert
de Hoop, projectcoördinator, verwacht dat het uiteindelijk tegen de
einddatum van 25 juli echt druk zal
worden met pelgrims in onze provincie. De verwachting is dat enkele
duizenden wandelaars zullen meedoen.
Het is aan de pelgrims zelf hoeveel kilometer ze willen lopen en
welke routes ze uitkiezen. Alleen
voor degenen die dit jaar minstens
100 kilometer over de Nederlandse
paden kuieren, ligt op 25 juli een speciale Compostela klaar in de Groate
Kerk van Sint Jacobiparochie. Daar
wordt een groot pelgrimsfestival gehouden. ,,Het hele idee rond dit project is mensen aan het pelgrimeren
te krijgen’’, aldus De Hoop.

Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke en Hans de Jong van de stichting Santiago aan het Wad onthulden gisteren de
borden van Santiago aan het Wad. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Voor fietsers is er de speciale
Fietscamino van de Lage Landen. Dit
zijn vier routes die vanuit de rest
van Nederland naar Sint Jacobiparochie voeren. Ze kunnen op vaste
startdagen in juli afgelegd worden
met een voorfietser die de hele route
meerijdt. Onderweg wordt op campings overnacht. Voor fietsers ligt
een speciale Compostela klaar als ze
minstens 200 kilometer hebben afgelegd.
Net zoals het bij het echte Santiago de Compostela mogelijk is om
door te lopen naar Finisterre heeft
Friesland zijn eigen Finisterre. Na
Sint Jacobiparochie kan doorgelo-

‘We willen een
netwerk van
streeklandschappen
achterlaten’
pen worden naar Zwarte Haan. In
2011 werd voor het eerst een Camino
der Lage Landen gehouden, toen het
genootschap 25 jaar bestond. Culturele Hoofdstad 2018 werd de aanleiding om dit festijn nog eens te houden en de looprichting om te draaien. Wordt normaal vanuit Sint Jacobiparochie richting het Spaanse

Santiago de Compostela gelopen, nu
is het startpunt eindpunt geworden
en loopt iedereen in de richting van
het noorden.
In Friesland zijn voor deze gelegenheid nieuwe routes uitgezet, zoals het Claercamppad in NoordoostFriesland, dat gebaseerd is op landschapsbeleving en een oude kloosterroute tussen Dokkum en Sint Jacobiparochie.
Deze nieuwe routes zijn blijvend
en wat De Hoop betreft de ‘legacy’
van de stichting. ,,We willen een netwerk achterlaten dat je alle streeklandschappen in Friesland laat beleven.’’

