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Duizenden pelgrims naar Sint Jabik
De pelgrimsroute
naar Santiago de
Compostela trekt
duizenden wande-
laars. Dat moet de
andere kant op
ook kunnen. In
2018 komen drie
routes samen bij
Sint Jacobiparo-
chie, het Santiago
van het Noorden.
De organisatie
verwacht 2500 tot
3000 mensen.
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Massa’s mensen lopen of
fietsen de tocht naar
het Spaanse Santiago
de Compostela. ,,Vorig

jaar waren het er 270.000’’, zegt
Hans de Jong, voorzitter van Stich-
ting Santiago aan het Wad. Hij pre-
senteerde gisteren in de Groate Kerk
in Sint Jacobiparochie een plan voor
2018. Friesland moet in het jaar van
de Culturele Hoofdstad meeliften op
het succes van de befaamde Camino.

De Stichting Santiago aan het
Wad, de Stichting Jabikspaad Fryslân
en andere organisaties willen Fries-
land op de kaart zetten als pelgrims-
regio. Een van de activiteiten is de
Camino der Lage Landen, een esta-
fette door Nederland voor wande-
laars, georganiseerd door het Neder-
lands Genootschap van Sint Jacob.

In 2011, toen dit genootschap van
Sint Jacob 25 jaar bestond, was er al
zo’n Camino der Lage Landen. Vol-

gend jaar gebeurt het opnieuw. De
estafette voor wandelaars langs drie
routes doet alle zestien regio’s van
het genootschap aan. Het eindpunt
van de routes West, Midden en Oost
is hetzelfde: Sint Jacobiparochie.
Wie wil kan dan nog doorlopen naar
Zwarte Haan, het Finisterre van de
Waddenkust.

Op 3 februari 2018 gaat de estafet-
te van start. Wandelaars kunnen dan
vertrekken vanaf drie plaatsen aan
de Nederlands-Belgische grens. De
stichting Santiago aan het Wad mikt
vooralsnog op 2500 tot 3000 deel-
nemers. De estafette eindigt op 25
juli, de naamdag van Jacobus.

Naast de wandelestafette zijn er
vier fietstochten uit Zuid-Nederland
naar het Noorden. De deelnemers
aan de Fietscamino arriveren net als
de wandelaars op 25 juli in Sint Jaco-
biparochie, om één uur ’s middags.
Op die dag moet Sint Jacobiparochie
bol staan van festiviteiten.
www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad

In de Groate Kerk zijn de plannen ontvouwd voor de ‘Camino der Lage Landen’, die op 25 juli 2018 eindigt in Sint Jacobipa-
rochie. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN
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