
Rondom Stins en State 

Heerema Huis en Monsma state 
rondwandeling Bolsward

11 km


Start: 
parkeergelegenheid Doniaweg 5, 

8742 KR Burgwerd


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknoooppunt met het witte driehoekje


Met de rug naar de vaart gaat u rechts. U gaat links door de bocht en loopt achter de 
kerk langs. Vlak voordat u Burgwerd uitloopt ziet u aan  de rechterhand een 
informatiebord over de Donia State die hier heeft gestaan.


Bij wkp 67 brug over richting wkp 72. Bij wkp 72 rechts richting wkp 98, betonfietspad. 
Verderop, na een kilometer, negeert u het fietspad naar links. 


U nadert Bolsward. Verderop komt u over een bruggetje. Steeds rechtdoor en na een 
halve kilometer voor de Boalserter Feart links, tegelpad.


Steeds rechtdoor. Na ongeveer 800 meter loopt u tussen de bebouwing naar een 
bruggetje, de Molendraai. Na bruggetje meteen links over schelpenpaadje. Einde paadje 
weg oversteken en rechtdoor, Looiersbuurt.


Vrijwel meteen links over schelpenfietspad, Hoog Bolwerk. U wandelt langs de 
stadsgracht. Einde schelpenpad en bij wkp 52 rechts, richting wkp 57. Na 150 meter links 
over het Broereplein voor de Broerekerk langs.


Einde plein rechts (Heeremastraat). U komt langs het Heeremahuis (bekijk ook de andere 
kant even). 


Bij huisnummer 2 rechts, Kleine Hoogstraat. Daarna links, u loopt voor het oude raadhuis 
langs. Na de brug rechts, Rijkstraat. Steeds rechtdoor. 


Bij huisnummer 45 rechts brug over en daarna links. Vervolgens rechts, Groot Kerkhof. U 
loopt om de Martinikerk. Daarna weer bruggetje over en inks.


Bij kruising rechtdoor en over de St. Jansbrug. Na 200 meter komt u langs een 
begraafplaats. Het eerste huis daarna, aan uw linkerhand, is de Monsma State. 


Ter hoogte van huisnummer 35 rechts, klinkerweg, Franekereind. De vaart ligt rechts. 
Steeds op dit pad blijven. 




Na drie kilometer komt u uit in Burgwerd. Rechts over de brug en terug naar de 
parkeerplaats.


Genoten van de Stins en State wandelingen?

Dan zijn de wandelingen rondom de Groninger Borgen ook een aanrader.


www.groningerborgenpad.nl 


