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Geachte geïnteresseerde van het ´Odulphuspad´,
Voor u ligt de vierde Nieuwsbrief in aanloop naar het tot stand komen van het Odulphuspad.
‘Ons pad’ is klaar maar de totale realisatie, d.w.z. de fysieke uitvoering van het project in de vorm
bewegwijzering en de presentatie van het Odulphusboek, hebben de deadline van 1 april niet
gehaald. In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat de realisatie van het pad toch een hele klus is.
Daarnaast was het niet mogelijk om de locatie die wij voor de presentatie op het oog hadden voor 1
april vast te leggen. Na overleg met de gemeente en andere betrokkenen is daarom de datum voor
de presentatie van het Odulphusboek verschoven naar een later tijdstip. Op zich geen probleem. Het
geeft alleen maar meer ruimte om iets moois neer te zetten. Bovendien is het wandelseizoen
nauwelijks begonnen en wij gaan er van uit dat ons pad een ‘lang leven tegemoet gaat’…… ……
De presentatiedatum van het Odulphusboek, en daarmee de oplevering van ‘Ons pad’ is nu
vastgesteld op maandagmiddag 4 juni a.s. op een prachtige en centrale locatie, die in de uitnodiging
zal worden bekend gemaakt.

Wat is er sinds de laatste berichten gebeurd, besloten, gedaan of afgesproken?
-

St Odulphus Ecopad: Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de media heeft ons bestuur de
gemeenten waar ons pad langs gaat het idee aangeboden om langs de route i.k.v. ecologisch
bermbeheer zogenaamde ‘Bijenflinterlinten’ aan te leggen. Bijenflinterlinten kunnen een
belangrijke rol spelen om extensieve graslandgebieden met elkaar te verbinden, zodat bijen,
vlinders en overige insecten zich gemakkelijker kunnen verspreiden. Dit verhoogt tevens de
biodiversiteit in gebieden met extensieve landbouw. I.k.v. bezinning en het Odulphuspad een
opsteker qua natuurbeleving

-

Vorderingen wandel-app, Odulphusboek en fysieke markeringen:
Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van de wandel-app. En de
weken die nu volgen zullen in het teken staan van het afronden van de vormgeving van het
concept-Odulphusboek, waarna deze naar de drukker gaat. In het boek worden ook
routekaarten opgenomen waarmee de route, met behulp van de wandelknooppunten, kan
worden gelopen (in zoverre wij die volgen). Maar wandelen met behulp van de app is
natuurlijk het mooiste……. Want naast de routekaart geeft die ook interessante informatie,
muziek, filmpjes enz.
Voor de bewegwijzering worden 27 overzichtsborden gemaakt die aan de verschillende startc.q. eindpunten van elk traject worden geplaatst.

-

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018) Hebben wij 4 Odulphusrondjes
ontwikkeld. Twee alleen digitaal en twee hebben daarnaast nog hun eigen folder. Het
betreffen hier respectievelijk de rondjes Bolsward en Gaastmeer, en Workum en Sloten.
Alle rondjes ontlenen hun naam aan vier van de acht z.g. ‘getijdegebeden’ , te weten:
‘Completen’ (Bolsward), ‘Metten’ ( Gaastmeer), ‘Vespers’ (Workum),‘Lauden’ (Sloten).
Lauden wordt ook nog in de Gemeente Fryske Marren als evenement aangeboden. Dat
betekent dat hier speciale aandacht wordt geschonken aan LF2018-projecten zoals The
Eleven Fountains en de Colored Fields Performance.

-

Andere partijen:
In de afgelopen periode zijn er onderhandelingen geweest met Natuurmonumenten, Staats
Bosbeheer, Fryske Gea en Manege Gaasterland. Alle organisaties hebben hun toestemming
gegeven om met het Odulphuspad over hun grondgebied te mogen gaan.

-

Filmpje, drone-video, fotografie:
Het stichtingsbestuur heeft opdracht te geven aan bedrijf Tibor Beckers uit Hindeloopen om
in de komende periode een promotiefilmpje te gaan maken. Te zijner tijd zal deze op Omrop
Fryslân en Omrop Súdwest te zien zijn.
Verder hebben verschillen fotografen, te weten de heren Jan Tijsma en Berend Pol prachtig
fotomateriaal beschikbaar gesteld om het Odulphusboek en de wandelapp van
beeldmateriaal te voorzien. Waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!

-

Aanloop route Leeuwarden: Na intern overleg met Abellife is besloten om de aanlooproute
vanuit Leeuwarden te laten vervallen. We hebben er voor gekozen om de diverse
startpunten van het Odulphuspas zodanig aan te passen dat zij eenvoudig met openbaar
vervoer te bereiken zijn. De reden hiervoor is dat wij het niet logisch vinden om de
wandelaar eerst 10 km te laten lopen alvorens deze de route kan gaan starten. Vanuit
Leeuwarden kan dan bijvoorbeeld de route met de trein opgepakt worden op station Deinum
(Blessum), of Mantgum, Sneek, Workum, Hindeloopen en Stavoren. En met de bus in
Leeuwarden, Bolsward of Sloten.

Metingen: Sedert seizoen 2016 voeren wij 24/7 metingen uit op verschillende plaatsen langs
het traject van het St. Odulphuspad. Deze metingen worden d.m.v. de ‘middengolf’ naar een

centraal punt gezonden en daar verwerkt. Het doel is om op basis van de huidige gegevens
een z.g. ‘0’ situatie te creëren. Hiermee kunnen wij, bij verdere metingen inzicht krijgen in
een mogelijke toename van het wandelverkeer op de St. Odulphuspad en daarmee de
effecten op het wandeltoerisme in Zuidwest-Friesland.
-

It Erfskip: Wij hebben een verzoek gedaan aan ‘It Erfskip’ om een souvenir te ontwerpen. Het
is de bedoeling dat dit een uniek souvenir van het Odulphuspad wordt, bestemd voor die
wandelaar die alle trajecten heeft gelopen. Nadere uitwerking hiervan en hoe het souvenir
verkregen kan worden, worden bekend gemaakt tijdens de presentatie van het
Odulphusboek op 4 juni a.s.

-

Wegkruisen: In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat onze St. Lytse Marren benaderd was
met de vraag of het plaatsen van wegkruisen op de route ook een idee is? Als bestuur
hebben wij dit intitiatief omarmd en zijn er mee aan de slag gegaan. Er zijn positieve reacties
van diverse kanten gekomen en momenteel wachten wij op concrete invulling van de dorpen
Roodhuis, Blauwhuis en Bakhuizen.

-

Leden Community Facebook
We hebben op dit moment 260 leden. Er kunnen nog veel meer bij!!

Dit was alweer de voorlaatste Nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat er ná de presentatie en de
volledig oplevering van ons project nog één laatste Nieuwsbrief zal verschijnen.

Hartelijke groet,
Team redactie Nieuwsbrief

