
Verslag Gastheren Jabikspaad 25 september 2017 
Locatie: Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1 Leeuwarden 
19:00 -22:30 uur 
 
We startten met een stadswandeling o.l.v. Klaas Zandberg over een deel van het Jabikspaad 
in Leeuwarden. 
 
Aanwezig: Klaske Wijbenga (B&B de Jacobshoeve St. Jacobiparochie), Klaas Zandberg (HCL), Tjitske 
Bootsma (Wolkom Easterwierrum), Aeltsje de Groot (Echte Bakker Nico & Aeltsje Stiens), Gerrit-Jan 
Vreman (B&B de Salix Hitzum), Jan Kooistra (Dekema State Jelsum), Lieuwe van der Helm (B&B 
Millview), Tineke Louwenaar (VVV Leeuwarden), Ella Ros (Camping de Gelebosch Mildam), Anneke 
Lukkes (regio-spin Zuidoost) en Douwe Gerlof Heeringa (regio-spin Noordwest). 

 
Afmeldingen: 
Inge en Korrie Dijkstra (B&B Lyts Kanaän Mantgum), Carla de Jong (B&B de Gauwe Krakeling 
Winsum), Cathy van den Berg (B&B Gibbeflecht Mantgum), Guusta Elzenga (Jirnsum), Nanne en Alie 
Rusch (B&B Boekehaagje Mildam) 

1) Terugkijken op de afgelopen zomer. 

Er wordt met wisselende ervaringen teruggekeken op het (wandel) seizoen. Meer animo bij de 
B&B’s, groei van gasten. Ook internationale gasten. Bij de ene stempelpost is er veel wandelpubliek 
geweest (meer dan 30 stempels afgegeven in de zomer), bij anderen minderen (ongeveer 15). 

Stempels 
Aeltsje de Groot zou eigenlijk wel een officiële stempel willen. Er wordt gewezen op de website 
www.jabikspaad.nl/Contact om hier navraag naar te doen. 
 
Boekjes 
Er komen in 2017 nog nieuwe wandelboekjes. De oude zijn helemaal op. Al heeft Klaske in Sint 
Jacobiparochie nog een paar. 

Santiago aan het Wad 
Op 25 juli 2018 is er om 13:00 uur een aankomst van een pelgrimsestafette in Sint Jacobiparochie. 
Wat is de route van Santiago aan het Wad? Anneke en Douwe Gerlof vragen dit na. 
Kijk ook op www.santiagoaanhetwad.nl  

Refugio’s  
Er is geen animo bij de gastheren om mee te denken en te doen met het refugioplan.  

2) Terugblik op de enquête 

Over het algemeen worden de resultaten van de enquête worden omarmd. 

Kansen 
* Gastheren zien kansen voor wandelrecreatie en zijn bereid om hier in te investeren. 
* Lokale ondernemers en organisaties zien hun ligging aan het Jabikspaad als een meerwaarde voor 
het bedrijf.  
* Omdat wandelen een groeiende trend, er andere bezoekers mee worden getrokken en om een 
bijdrage leveren aan het toerisme in de streek.  



* Ook is het een optie om eigen gastheerschap te laten toenemen. 
 
Doelgroep 
* Drie op de vier gastheren zien zowel wandelaars als pelgrims als hun doelgroep 
 
Toekomst 
* Het gros van de respondenten wil op de hoogte blijven van ontwikkelingen.  
Een kleiner deel wil aan de slag met wandelgerelateerde marketing en/ of met de ontwikkeling van 
producten. 
 
Organisatie 
* Het gros van de ondervraagden is blij met de inzet van de regio-aanjagers.  
* Een derde geeft tevens aan dat zij de organisatie moeten trekken, al geeft 23% aan dat dit door 
Stichting Jabikspaad Fryslân moet gebeuren. 
*  64% van de gastheren geeft aan het belangrijk te vinden collega's te (leren) kennen. 

Overig, naar aanleiding van 

Het Jabikspaad kun je ook fietsen. Dat wordt nog gemist in de aanpak. Daarom ook de fietstoerist 
meenemen in de promotie. Deze kun je 1, 2 of 3 dagen doen. 
Lieuwe merkt op dat er (nog) veel meer naar fietsrecreatie wordt gezocht op google, dan naar 
wandelen. 

Pelgrims balen er weleens van dat ze niet weten dat ze ook kunnen slapen op adressen die niet in het 
boekje staan. 
 
Over het algemeen is het belangrijk voor gasten dat er routes zijn, routes gemaakt worden. 
Dit past bij de trend van ‘routegebonden recreatie’.  
 
Er is een kaart van Friesland met routes, met een noordelijke en  een zuidelijke route. Gerrit-Jan 
deelt een foto via de mail/ regio-spinnen. Zo’n kaart wordt als waardevol ervaren worden als 
Jabikspaad. 

3) Wat kunnen de regio-aanjagers doen/ hoe verder? 

Het idee om te werken aan producten, arrangementen zoals er bijvoorbeeld rond de Theetuinen in 
Noordwest wordt gedaan heeft interesse. We zien namelijk dat er bij wandelaars en fietsers 
behoefte is aan routes. Het Jabikspaad is dus naast de pelgrimsroute interessant als ‘gewone route’ 
voor wandelaars/ fietsers. 

Er wordt gesproken over een ‘pakket’ met één prijs en een aantal vaste overnachtingen. Je zou een 
wandelbeleving dan ‘fixeren’ op basis van een vast aantal km’s per dag, met vaste 
overnachtingsadressen. En bijpassend bagagevervoer. 

Op dit moment gebeurt het ook zo bij de meerdaagse Fiets Elfstedentocht (bv. via Fox Travel of 
Friesland-Holland). Fietsers boeken via een aanbieder een vaste route, met bagagevervoer, met 
overnachtingen. 

Andere geluiden: is de wandelaar niet flexibel dan? In het geval van (bv.) slecht weer, blessures, 
eigen tempo, etc. En kun je een goede boekingsprocedure opzetten die iedereen gebruikt, vertrouwt, 
etc. En hoe reken je af als de wandelaar opeens stopt? 



Aan de andere kant kan een wandelaar altijd op ‘de bonnefooi’ wandelen met het risico dat hij/ zij 
moeite heeft om een slaapadresje te vinden.  
We staan ook stil bij de ervaring dat het twee heel verschillende type wandelaars zijn: - de wandelaar 
die op de bonnefooi loopt, wellicht ook meerdaags en ‘het wel ziet’ en – de wandelaar die in principe 
van te voren alles geregeld wil hebben. 

Voor die laatste groep zou het aantrekkelijk zijn om een 7-daags wandelpakket aan te bieden. Met 
bijpassende wandelservice. Ook voor het fietsen van het Jabikspaad kan dit worden gemaakt, voor 
bijvoorbeeld 2 dagen. 

Opgemerkt wordt dat dan wel alles moet kloppen, hier moeten we ons verder over buigen. De wil is 
er. 

4) Vervolg afspraken 

Het verslag wordt gedeeld en er gaat een datumverzoek uit voor de laatste week van november om 
met geïnteresseerden een werkmiddag- avond te organiseren voor het maken van een wandel- 
fietsarrangement. 

Afstemmen met Wandelnet over de wandelservice (ervaringen, boekingen, etc.) 


