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Afstand: ±4 km
Startpunt: Café Het Grauwe Paard, Bitgumerdyk 2 (Marsum)

Kaart: “© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA) Bewerking: Johannes de Jong

Routebeschrijving
Vanuit café het Grauwe Paard loopt u langs de Bitgumerdyk richting Beetgum/Berlikum/Engelum.
Vlak buiten het dorp kunt u een kijkje nemen bij de spottersplaats bij de Vliegbasis Leeuwarden.
Bij bushalte Franjumbuorren linksaf, weg oversteken. Dit pad alsmaar blijven volgen, over brug
richting Marsum. Daarna volgt u een wandelpad door de landerijen. In Marsum gaat u linksaf, u
loopt verder via een wandelpad langs het sportcomplex. Via de Tramstrjitte (met brede
groenstrook) loopt u richting de Bitgumerdyk. Hier gaat u na ±50 m rechtsaf (Skoallestrjitte)
Via de Binnenbuorren links aanhouden, bij de Buorren rechts richting de kerk . Bij de kerk
linksaf (Slotsleane) om Martena State heen. Daarna kunt u door de poort een kijkje nemen in
het hofje, en terug lopen naar het café.
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Marsum (Marssum)
Dit beschermde dorpsgezicht is een terpdorp. Dat is nog duidelijk waarneembaar aan het sterk oplopende
straatje 'De Buorren', langs de kerk. Het dorp kent 3 grote monumenten: Heringastate of Poptaslot (1525), het
Popta gasthuis (1712) en genoemde hervormde kerk uit de 12e eeuw.
Het Popta Gasthuis werd rond 1712 gebouwd uit het vermogen van Henricus Popta, een advocaat aan het Hof van
Holland, die deze bestemming in zijn testament regelde. Het werd een gasthuis voor 26 oudere vrouwen. In 1964
knap gemoderniseerd tot 12 woningen. Links van de poort is de vroegere kamer van het portierske nu als
museumkamer ingericht.
Dezelfde Popta kocht in 1687 Heringa State van de adellijke familie van Eysinga. Aan hem is het behoud ook te danken
en natuurlijk aan de restauratie van 1906-1908 van deze rond 1520 gebouwde state. In de 18e eeuw is de vleugel aan
de noordzijde erbij gebouwd. De toegang is nog steeds door het rijk versierde poortgebouw aan de westzijde,
gebouwd in 1631. Het geheel is nu de fraaiste state van Friesland. Rond het Poptaslot en op het kerkhof staan in het
voorjaar veel stinzenplanten. Trouwens rond het slot is de hele zomer een fraaie flora aanwezig. Heel mooi is ook hier
de Lindenlaan.
Westelijk van het dorp staat de nog fraaie Marssumermolen, in het weekend vaak bemand met vrijwilligers. De
eerste zolder van deze molen is in de zomermaanden in gebruik als trouwlocatie.

Meer informatie
Beleef Friesland – Marssum
Friesland Wonderland – Marsum
Stichting Molens in Menaldumadeel
Poptaslot / Heringastate
-----------------------------------------------Route-adviezen/correcties:
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