
Rondom Stins en State 

Vijversburg 
rondwandeling park Vijversburg

11,1 km


Start: 

Parkeerplaats Park Vijversburg 

tegenover het Dorpshuis

Noarderein 1

9255 KC Tietjerk


Achter het ingangshek van het  Park Vijversburg bevindt zich een parkeerplaats.


________________________________________________________________________________


De wandeling begint in het park Vijversburg. Voor toegang koopt u een kaartje met uw 
bankpas (los kaartje € 2,50). Het park sluit om 17.00 uur. Bij het tourniquet voor toegang  
liggen folders met een plattegrond. Dit geeft de mogelijkheid om zonder routebeschrijving 
rond te dwalen in het park. 


Onderstaande routebeschrijving begint aan de achterzijde van het park, nr. 16 van de 
plattegrond. Uiteraard kunt u ervoor kiezen in het park te blijven. Kiest u voor de volledige 
wandeling, dan komt u uiteindelijk weer terug op de parkeerplaats van Park Vijversburg.


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

Bij 16 (zie parkplattegrond) verlaat u het park, u gaat rechts en daarna weer rechts. Steek 
het asfaltweggetje over een ga verder over een smal schelpenpaadje. Einde paadje 
rechtdoor, u komt over een parkeerterrein. U komt voor Aqua Zoo langs en verderop over 
een voet- fietsbruggetje.


Volg voet- fietspad naar links en ga meteen weer rechts. Na ruim 100 meter verder over 
klinkerpad en vrijwel direct weer rechts, schelpenvoetpad. Bij kruising rechtdoor. U komt 
uit bij een horecagelegenheid. Bij asfaltweg links. Verderop over brug en rechts.  


Bij splitsing weer rechts aanhouden. Steeds rechtdoor tot een asfaltweg. Hier oversteken 
en ga links over asfaltfietspad. Einde fietspad links en het fietspad vervolgen. Fietspad 
komt uit bij klinkerweg. 


Steek rechtdoor en ga links het parkeerterreintje op. Verlaat het parkeerterreintje via het 
schelpenpad. Daarna rechts, asfaltfietspad. 


Volg wandelknooppunt paaltje naar links. U komt over een brug en rechts aanhouden. U 
loopt langs een strandje en komt weer over een brug. Daarna meteen rechter zandpad 
nemen. 




Verderop bij splitsing links aanhouden. U komt uit bij een parkeerplaats. Hier rechts 
asfaltfietspad, bij de weg links. Vrijwel meteen, na de parkeerplaats weer links, richting 
hek. Ga verder over zandpad achter het hek.


Na ruim een kilometer en bij splitsing van paden links over houten bruggetje. Na 10 meter 
en bij splitsing van paden links aanhouden. Verder over schelpenpad. Einde pad rechts, 
asfaltpad. 


Bij de weg links, asfaltweg. Links en rechts ziet u de golfbaan. Na bruggetje verder over 
klinkerweg. Daarna rechts.


Volg bocht naar links, bij t-splitsing rechts. U komt uit bij de doorgaande weg, hier links. U 
komt weer uit bij de ingang van Vijversburg.





  
informatie 

Stadhouder Schenk van Toutenburg bouwt in 1528 een buitenverblijf dat uitgroeit tot het slot 
Toutenburg. Deze state is halverwege de 19e eeuw afgebroken. 

Op het landgoed werd in 1844 Villa Vijversburg gebouwd. Het park met slingerende paden en 
vijvers is uitgegroeid tot een populair wandelgebied. De laatste bewoner Age Looxma-Ypey 
bepaalde, eind 19e eeuw, dat op de plaats van de gesloopte state een gasthuis moest komen, 



“het huis met 20 kamertjes”, waar armlastige gezinnen uit de omgeving konden wonen. Dit 
gasthuis bevindt zich aan de overzijde van het park en wordt nog steeds bewoond.

Begin 21e eeuw is het park sterk uitgebreid nadat het oude gedeelte is gerenoveerd. Zo zijn Villa 
Vijversburg en de theekoepel gerestaureerd. In het park worden regelmatig kunstvoorstellingen 
gehouden en in het park staan beelden opgesteld.


Voor meer informatie www.vijversburg.nl


***



