Jabikspaad gastherenbijeenkomst
23 november 2016 Jirnsum
19:30-22:00 uur
Aanwezig:
Lieuwe van der Helm (B&B Millview Stiens), Anneke Lukkes (regio-aanjager Zuidoost/ De Friese
Wouden), Tjitske Bootsma (Koffie- en Theeschenkerij Wolkom Easterwierrum), Josephine Ruijgh
(stagiar Douwe Gerlof Heeringa), Jacomine Hoogendam (Dekemastate Jelsum), Klaske Wijbenga
(Jacobshoeve Sint Jacobiparochie), Aeltsje de Groot (Echte Bakker Nico en Aeltsje, Stiens), Tineke de
Groot (Pension Poortstra, Tzummarum), Gertrud van Leeuwen (Energieneutraal wonen/ Groene Gids/
Vrienden van de Fiets, Sonnega), Korrie Dijkstra (Lyts Kanaän, Mantgum), Inge Dijkstra (Lyts Kanaän,
Mantgum), Jeroen Kremer (Kamperen In de Boomgaard), Klaas Visbeek (Stempelpost en koster
Leons), Gieltje Visbeek, Douwe Gerlof Heeringa (regio-aanjager Noordwest/ Bestemming Noardwest),
Jacob Jensma (Restaurant Zwarte Haan), Frans Kingma (De 2 gemeenten, Jirnsum/ inwoner van
Jorwert).

Afmeldingen:
Boerencamping Ny Herema Tzum, Elisabeth Abels-Gorter (VVV Leeuwarden), Boekehaagje Mildam,
B&B Aldeboarn, Bed and Breakfast Veensluis Heerenveen, Tusken de Marrum Akkrum, Brigitte de
Graaf B&B Bij de Graaf Feinsum, JeanLouis Duhoux Duhoux Wurdum, Yvon Wolfslag Túnmanswente
Koarnjum, Guusta Elzenga stempelpost Jirnsum, Carla de Jong De Gaauwe Krakeling Winsum.

0. Openen
Anneke Lukkes trapt af en vertelt dat je voor de statistieken al een wandelaar bent, als je minimaal 7 km
wandelt. Het is de nummer 1 bezigheid van recreatief Nederland. Toch is de wandelaar van vandaag is een
andere dan 10-15 jaar geleden, hij/ zij wil het verhaal van de regio horen. De wandelaar wandelt bewust en
zoekt betekenis. Zodat het Jabikspaad een mooie kans is voor wandelaars in Nederland en daar buiten.

1. Terugblik 2016
* regio-aanjagers Anneke en Douwe Gerlof, sinds de vorige bijeenkomst maart '16
Er is contact gemaakt met stichting Santiago aan het Wad, we hebben een Facebookgroep 'gastheren' gemaakt
en we zijn actief geworden in de zogenaamde 'fanpage' Jabikspaad.
☛ ACTIE:

De link nog even delen van de bewuste pagina 's. - DG

* Stempelposten
Uit de groep: bij wandelaars zijn er vaak vragen over stempels. Het klopt vaak niet.
Klaske: Sinds 2002 tot 2015 zit ik in de Stichting Jabikspaad. In die tijd is er ook een boekje gemaakt en
stempels. Hoe is het ontstaan: Jabikspaad loopt langs de oude herewegen, van de dorpen die liggen aan het
Jabikspaad zijn aan de hand van hun geschiedenis stempels gemaakt. Dit is ontwikkeld met pastor Jan Romkes
van der Wal uit Bolsward/ Franeker en met Jelle Terluin van de 'Fryske Rie foar Heraldyk'.
(Dit is hun website: https://www.fryske-akademy.nl/nl/kennis-en-samenleving/werkgroepen-enstudiekringen/fryske-rie-foar-heraldyk/)

We hebben toen als stichting gezegd: 80 stempelposten zijn eigenlijk wel genoeg. Het maken van een stempel
is € 25,Inge: MFC De Wjukken is nu stempelpost, maar is niet altijd open. Soortgelijke vragen en problemen zijn er ook
o.a. in Jirnsum en Stiens. Er volgt een discussie en ervaringen worden gedeeld.
Conclusie: De stempels zijn voor de wandelaar erg belangrijk. Met name de officiële stempels.
Maar niet alle stempelposten zijn open. Dit levert frustraties op, als a) niet een stempelpost open is en b) als je
niet de 'officiële' stempel hebt. Dit komt nog regelmatig voor. Vaak is het ook niet bekend wie de 'officiële'
stempel heeft. Soms zijn stempels ook al verdwenen. Klaske weet dat Peet Luehof, voorzitter van Stichting
Jabikspaad, een doos heeft met extra stempels
ACTIES:
☛
Onderling in het dorp vragen waar de stempelpost is. Op www.jabikspaad.nl is een lijst te
vinden met locaties en adressen. - ALLEN
☛
Contact op met bestuur Jabikspaad dat we bij elkaar zijn geweest - ANNEKE en DG
☛
Stempel nodig? Bellen met 0518-491259 Peet Luehof, Sint Jacobiparochie- ALLEN
☛
Zijn er wijzigingen? Doorgeven via de website http://www.jabikspaad.nl/Contact - ALLEN
☛
Contact leggen met het maken van het boekje, om gezamenlijk de info up to date te houdenANNEKE en DG
* Pypskoft/ rustpunten
Op het platteland zijn niet altijd alle voorzieningen open of dichtbij. Voor de toerist is het fijn ergens terecht te
kunnen en daarom zijn rustpunten in het platteland een prachtige voorziening.
Anneke legt uit dat vanuit Jubbega er een initiatief was om een Friese versie van rustpunten.nl te maken, er
was zodoende een pilot. Nu heeft de provincie Friesland gekozen om hier een vervolg aan te geven. Dit heet
'pypskoft'. Nu is er wel wat reuring en daar wordt provinciaal naar geluisterd. Anneke en Douwe Gerlof waren
gisteren bij een provinciaal overleg waar het advies is gedeeld om aan te sluiten bij het landelijke netwerk
(zorgt immers voor herkenning voor niet-Friezen) en er zo nodig een Friese draai aan te geven.
ACTIE:
☛
Zo snel er meer bekend is elkaar op de hoogte houden met een mail. - ANNEKE en DG
* Pad door het weiland - Leons/ Jorwert
Klaas schets de situatie in het dorp Leons, waar een deel van het Jabikspaad onverhard is.
Wekelijks komen er mensen met problemen terug met moeilijkheden, met name in de herfst
Frans: het pad is verlegd, nu via de Hesensereed. Het loopt onder andere over weilanden waar ik erfgenaam
van ben. Er is met de ruilverkaveling aangegeven dat het pad van de gemeente is en dat de erfgenamen
daarvoor tekenden. Jelle de Boer van Natuurmonumenten geeft ook aan dat het van de gemeente is.
ACTIE:
☛
Deze winter het pad eens bekijken met direct betrokkenen zoals Hinne Wagenaar, Jelle de
Frans, Recreatie en Toerisme ambtenaar Littenseradiel, Klaas Visbeek - DG
* Route aanduiding
Er wordt aangegeven dat stickers niet altijd goed zichtbaar zijn, missen of door de zon zijn verbleekt.
Zo worden er voorbeelden genoemd waardoor mensen niet altijd goed lopen. Op de website
www.jabikspaad.nl zijn mogelijke alternatieven genoemd. Op andere locaties zijn routebordjes.
Klaske vertelt dat er routebeheerders zijn, dat zijn vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de route
informatie.

Boer,

We bespreken dat het de insteek is om het lokaal op te lossen. Dat betekent dat er even contact moet worden
gelegd tussen ondernemers en route beheerders.

☛

Contact maken met Stichting Jabikspaad om de routebeheerders in kaart te krijgen. - ANNEKE en DG

* Afgelopen zomer
Er werden enkele mooie verhalen gedeeld. Alle aanwezigen zien dat het wandelen op het Jabikspaad
(voorzichtig) toeneemt. Met name ook nieuwe wandelaars, zoals jongeren (25+) en vriendengroepen.
Lieuwe: de combinatie kanoën en wandelen is in Duitsland in opkomst. Ook goed om eens in de gaten te
houden

2. Ontwikkelingen Leeuwarden 2018/ Santiago aan het Wad
Er is een stichting Santiago aan het Wad opgericht om in 2018 een 'camino der lage landen' te organiseren.
Zwarte Haan is het eindpunt. Dit is in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Jacob Jensma
(Restaurant Zwarte Haan) vertelt er meer over.
Er ligt een projectplan van € 150.000 om o.a. het informatiecentrum in Sint Jacobiparochie door te ontwikkelen
en een film te maken. De bedoeling is om pelgrimeren onder de aandacht te brengen.
Het valt samen met een aantal kunstobjecten op de zeedijk.
Anneke en Douwe Gerlof zijn in contact getreden om te kijken waar we elkaar kunnen versterken.
Daarbij hebben zij als regiospinnen een advies gegeven om de hele beleving van een wandelaar/ pelgrim mee
te nemen in de uitvoering van het project. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook informatie over de route,
gastheerschap, etc. Santiago aan het Wad legt de focus op pelgrimeren en zodoende 'de pelgrim', die allicht
een andere wandelbeleving heeft. Door bijvoorbeeld goedkoper en minder luxe te slapen, 'licht' reist en veel
langer van huis is. Het advies van Anneke en DG is welkom is ontvangst genomen.
Vraag aan de groep: Pelgrims en wandelaars zien we daar verschil in? Wie komen er bij ons langs aan de route?
Er volgt een discussie.
Conclusie: De gastheren zien nadrukkelijke verschillen. We ontvangen ze graag beide. De gastheren laten zich
graag bijpraten over Santiago aan het Wad.

3. Beursbezoek
Merk Fryslân gaat 11 en 12 februari 2017 naar de Wandel- en Fietsbeurs. Hier promoot Merk Fryslân het
wandelen in Friesland. In 2016 stonden ook Zuidoost en Noordwest als regio's bij Merk Fryslân op de beurs.
Hier waren wandelaars erg geïnteresseerd en de flyer van het Jabikspaad ging snel weg.
ACTIE:
☛
Denk er eens over na of je ook een dagje meewilt, voor de promotie van het Jabikspaad - ALLEN
☛
Bijdrukken flyer - DG & ANNEKE

4. Promotie
Anneke en DG werken samen met de beheerder van www.facebook.com/hetJabikspaad
We bespreken kort positieve kans dat je aan het Jabikspaad zit. Maar dat er qua promotie nog niet zoveel 'om
handen is'. Douwe Gerlof noemt nog een horeca openingstijden.
ACTIE:
☛
Aanbieden van de flyer, teksten, foto's en logo's voor de eigen websites van ondernemers/ dorpen aan
de route/ Social Media op www.bestemmingnoardwest.nl - DG

5. Bustrip winter 2017
Anneke en DG hebben als idee, om meer van de route (en elkaar!) te leren, door gezamenlijk met een bustrip
een middag te beleven. Als suggestie: het zuidelijke deel!
Hier wordt enthousiast op gereageerd. Hierbij kan Santiago aan het Wad ook een onderdeel van zijn. We
nodigen ook TIP Hasselt uit, en ondernemers uit de kop van Overijssel. Suggestie: het liefst aan het begin van
de week, op en maandag/ dinsdag in januari.

ACTIE:
☛
Suggestie voor een datum doen, plus opzet programma - ANNEKE en DG

5. Arrangementen
Praten we over bij in de bus

6. Einde
Klaske noemt ook nog www.santiago.nl en dat er bij haar boekjes zijn.
Frans zegt dat hij behoefte heeft aan flyers. Er worden enkele complimenten uitgedeeld over de positieve
dynamiek en de samenwerking.
-> De volgende gezamenlijk bijeenkomst is de bustrip in 2017!

