
Rondom Stins en State 

Hemmemapoort 
Rondwandeling Berltsum / Berlikum

12,2 km


Start: 
Parkeerterrein tegenover Wiersterdyk 7, 

9041VL Berltsum / Berlikum


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Verlaat het parkeerterrein en loop naar het fietspad. Ga hier links. Verderop bij wkp 48 
rechtdoor. Bij wkp 52 steekt u de weg en gaat u verder over het fietspad. 


Na 100 meter en bij wkp 60 links, schelpenfietspad. Schelpenfietspad komt uit bij 
asfaltweggetje. Ga hier links en vrijwel meteen weer rechts, verder over het 
schelpenfietspad. U komt uit bij een bruggetje. 


Na oversteek van het bruggetje eerste weg rechts, bij wkp 38. Steeds rechtdoor. U gaat 
weer over een bruggetje en verder over het schelpenpad langs het Berlikumerwijd, negeer 
zijpaden. 


Na twee kilometer komt bij u bij wkp 35, ga hier richting wkp 91. U loopt naar de grote 
weg. Steek de weg over en ga links over het fietspad. Eerste weg rechts, richting 
Menaam. Verderop komt u langs wkp 91. 


Daarna nog 1,6 km tot wkp 12. U gaat hier links richting wkp 72, schelpenpaadje. 
Verderop komt u over een bruggetje, schelpenpad wordt een asfaltweggetje. Verderop 
steekt u een weg over. Bij wkp 72 links asfaltweggetje (Sánwei).


Verwacht tijdens deze wandeling geen historische state, want de Hemmema State is al 
lang geleden verdwenen. Wat rest is de poort en die is grondig verbouwd tot woonhuis.


Toch is deze wandeling zeer de moeite waard. Berltsum heeft een mooi park op het 
terrein waar de Hemmema State stond. Het dorp heeft een kerk met een 
indrukwekkende koepel die je van ver boven het dorp ziet uittorenen. U komt over de 
hoofdstraat de Buorren, maar neem ook een kijkje in een zijstraat zoals De Piip met aan 
het einde De Kamp. Sfeervol!


Buiten het dorp is het heerlijk wandelen over schelpenpaden langs het water, de 
Berltsumer Feart en het Berltsumer Wiid. 




Asfaltweggetje gaat over in schelpenpad. U loopt langs de Berltsumer Feart. Bij splitsing 
van paden links aanhouden. Na ongeveer 1 km over bruggetje en verder over 
schelpenpad. Bij wkp 70 gaat u richting wkp 71. 


Bij wkp 71 links, richting wkp 39. U steekt de grote weg over en rechtdoor, it Achtepaed.

Einde weg rechts, Sportleane en daarna eerste weg links,Túnboustrjitte. Einde weg links, 
Hôfsleane, en daarna eerste weg rechts, Tsjearkestrjitte. 


U komt uit bij de Koepelkerk en bij wkp 39. Bij de Koepelkerk gaat u rechts, Buorren. Na 
huisnummer 76 ziet u al wandelend de Hemmemapoort voor u, de tot woonhuis 
omgevormde poort van de Hemmema state. 


Op het einde van de Buorren rechtdoor (it Skil) en na dertig meter rechts. U loopt voor de 
Hemmemapoort en café de Poarte langs. Voor het bruggetje rechts, schelpenpad.


Pad maakt haakse bocht naar rechts, daarna eerste pad links, schelpenpad. U loopt het 
Hemmemapark in. Over een bruggetje, daarna tweede pad links, negeer zijpaden. 
Verderop komt u achter een uitkijktoren langs. 


Blijf het pad volgen. Bij splitsing van paden rechts aanhouden en verder over het 
schelpenpad met het water aan de linkerhand. U gaat over een bruggetje en steekt een 
pleintje over. U komt weer terug bij de parkeerplaats.


***


Genoten van de Stins en State wandelingen? 

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


www. groningerborgenpad.nl 

http://www.groningerborgenpad.nl

