
Rondom Stins en State 

Heringa State of Poptaslot 

rondwandeling Marsum 9,9, km


Start:  
parkeren Slotleane 1

9034 HM Marsum


Deze wandeling bestaat uit twee lussen, u kunt dus gemakkelijk een lus weglaten.


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Ga met het gezicht naar de poort van de Heringa State / Poptaslot staan en ga rechts 
over asfaltweggetje. Vlak voor de weg links over bruggetje en over schelpenpad. Einde 
schelpenpad links en verder over asfaltweg. 


U loopt voor het hofje langs, ga even door de poort om een kijkje te nemen. 


Bij kruising en wkp 29 rechtdoor. Na ongeveer 200 meter en na de bushalte gaat u links, 
Tramstrjitte. Bij splitsing rechts, u komt verderop uit bij de doorgaande weg. Steek deze 
over en ga links over het fietspad. 


Na ongeveer 1,5 kilometer en ter hoogte van de bushalte links, doodlopend 
asfaltweggetje, Franjumbuorrren. 


Voor het bruggetje rechts, betonfietspad richting Engelum. Einde fietspad rechts, 
asfaltweg en daarna links. U loopt Engelum in. 


Bij driesprong links, Tsjerkeleane, u loopt Engelum uit. Na ongeveer 350 meter rechts, 
asfalt weggetje richting groepsaccommodatie Cleyn Alserd, Alseterpaed. Asfaltweggetje 
gaat over in schelpenpad. 


U loopt onder de Kleasterbrege door. Bij wkp 78 rechts en meteen weer rechts over 
schelpenpaadje. U loopt Beetgumermolen in. Steeds rechtdoor, einde weg rechts, 
klinkervoetpad, J.H. van Aismawei, richting Ingelum. 


Eerste weg rechts, Ingelumerdyk richting Ingelum. Over de brug en verder over 
schelpenpaadje. Verderop loopt u Ingelum in. Ingelumerdyk gaat over in Harnedyk. 

U komt uit bij de kerk. 




Voor de kerk links, Tilledyk. Daarna eerste weg rechts, Mieddyk, richting Marsum. Na 
bruggetje links, richting Marsum. Einde fietspad rechts, asfaltweggetje richting Marsum. 


Weggetje wordt verderop schelpenfietspad. Einde schelpenpad rechts en vrijwel meteen 
links, Franjumbuorsterpaed. Bij kruising rechtdoor. Einde weg links, Skoallestrjitte. 


Daarna eerste weg rechts, Binnenbuorren. Ga in de bocht rechtdoor over het smalle 
klinkerpaadje. Einde klinkerpad rechts (Buorren) en daarna links. Slotleane.


U komt uit bij de parkeerplaats voor de Heringastate / Poptaslot.


***


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

