HEGEBEINTUM - Met het aanbieden van een schatkaart door ‘Idzard van Burmania’ aan
burgemeester Wil van den Berg
werd het project Historische
Wandelpaden in Ferwerderadiel
officieel geopend.
In Noordoost Friesland zijn nu 50
paden aan elkaar gekoppeld. In
totaal gaat het hierbij om ruim
400 kilometer wandelpaden. Centraal bij deze feestelijke bijeenkomst in het Informatiecentrum
te Hegebeintum stond het door
Johannes van Dijk en Pyt Nauta
ontwikkelde Burmaniapaad. Fietsers en wandelaars worden via
een uitgebreid beschreven route
rondgeleid langs de mooiste plekjes rond Ferwert, het buitendijks
gebied en Hegebeintum.
De schatkaart staat symbool volgens Johannes van Dijk voor de
mogelijkheden die er zijn in deze
regio. ,,Er is heel veel te zien en
te beleven in onze regio maar bezoekers moeten wel op een spoor
worden gezet.’’
Pyt Nauta vertelde dat er naast
het boekje ook een routekaart
komt. Ondernemers in de regio
wordt de mogelijkheid geboden
zich te profileren op deze kaart.
Burgemeester Van den Berg wees
er op de kansen voor de recreatieondernemers. Zo heeft Harsta
Hoeve in Hegebeintum al een arrangement rond It Burmaniapaad.
Gasten krijgen dan het boekje cadeau.
Johannes van Dijk en Pyt Nauta
hebben nog meer plannen. Ze
willen graag een standbeeld

Burgemeester Wil van den Berg
kreeg uit handen van Idzard van
Burmania de schatkaart.

oprichten voor de Stânfries Gemme van Burmania. Dit zou aan
het begin van de oprit naar het
vroegere kasteel van Herjuwsmastate waar de van Burmania’s
woonden gepaalts kunnen worden. Gemme van Burmania werd
beroemd toen hij tijdens de eedaflegging bij Filips II in Brussel
weigerde te knielen voor de toekomstige koning. Hij sprak toen
de beroemde woorden: ‘Wy Friezen knibbelje allinne foar God’.
Gemme van Burmania staat sinds
die gedurfde actie symbool voor
de principiële Fries die weigert te
buigen voor de overheerser. ,,Wat
Abe Lenstra is voor Heerenveen,
is Gemme van Burmania voor
Ferwert en Friesland”, stellen Johannes van Dijk en Pyt Nauta. Zij
zouden graag zien dat naast het
oprichten van een standbeeld
voor deze principiële edelman
ook zijn vroegere state zal worden herbouwd. Burgemeester van
den Berg noemde het idee op zich
sympathiek maar temperde het
enthousiasme. Hoe dan ook: alles
begint met ambitie”, zo redeneren
de samenstellers van het boekje.
,,Zo is immers ons boekje ook tot
stand gekomen!”
It Burmaniapaad is onder meer
verkrijgbaar bij het informatiecentrum te Hegebeintum, Pijnacker in Ferwert en de VVV’s in de
regio.

