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Ferwerter

Feart

Blijer polder

Legenda

1.  Kerk Hegebeintum, 12e eeuw na Christus

2.  Terp, 6e eeuw na Christus

3.  Pastorie

4.  Harsta Hoeve (groepsaccommodatie - vakantieboerderij)

5.  Harsta State

6.  Uitkijkpunt (is niet verhoogd uitgevoerd)

7.  Voormalige arbeiderswoning

8.  Boomgaard

9.  Toegangslaan Harsta State

10.  Toegang boomgaard

11.  Terpafgraving

12.  Kanosteiger

13. Vaarroute Burdaard - Ferwert

 

 Historisch wandelpad Harsta State-Jannum, 6 km, routenr. 44

 Informatiepaneel 

 Informatie- en bezoekerscentrum “Terp Hegebeintum” 
 tevens informatie over diverse wandel- fiets en ruiterroutes

 Parkeerplaats
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Hier start de rondwandeling om het voormalige State terrein. Deze wandeling volgt de 
laat-middeleeuwse gracht met houtsingel en onderweg kunt u genieten van de historische 
elementen die een voorstelling geven van hoe de Friese adel zich heeft gevestigd op  
terpenland van de voormalige zeebodem. Bijzonder element is de voor u liggende oude 
lindelaan die wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Deze laan is van oudsher al bekend als 
groeiplaats voor karakteristieke stinzenflora, die bereikt in mei zijn hoogtepunt.

Stinzenplant (Blauwe anemoon, Anemone apennina L.) 
De stinzenflora vormen een karakteristieke verzameling van planten-
soorten die door de adellijke stand vanaf de 15e eeuw werden 
aangeplant om de pronktuinen op te vrolijken met kleuren en vormen. 
Bijzonder is dat veel groeiplaatsen na eeuwen nog steeds terug te  
vinden zijn op de oude Friese State-terreinen. 

Boomgaard (De oude fruit boomgaard van Harstastate)
Achter de Harsta Hoeve ligt de oude hoogstamboomgaard uit 1860,
Deze oude fruitbomen brengen nog jaarlijks vele kilo’s appels en
peren van voortbrengt. De bloesems en vruchten trekken veel bijen, 
vlinders en (zang)vogels aan. De boomgaard is in het voorjaar en 
zomer open gesteld voor publiek en is te bereiken via het witte 
bruggetje aan de achterzijde van de hoeve.

Ransuil
In het voorjaar is het State terrein aantrekkelijk broedgebied voor 
bosvogels. De oude bomen en holtes bieden veel nestgelegenheid 
aan mezen, holenduiven en andere holenbroeders. Een andere vaste 
bewoner is de ransuil. Deze muizenjager is alleen vanaf de schemer 
actief, hij is te vinden door op de grond te zoeken naar de braak-bal-
len die onder de slaapboom liggen.

Harsta State De Friese Adel
De landschapstuin werd in 1832 vermoedelijk 
door tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard 
aangelegd in de in landschapsstijl. Zowel het 
huis als de tuin zijn rijksmonument. De oud-
ste bewijzen van het bestaan van de State 
gaan terug naar 1511, toen ene Rummert  
oppe Harst up Hersma State werd opgetekend 
in het register van Hegebeintum. De Harsta 
State werd onder andere bewoond door 
de geslachten Coehoorn, Van Nijsten en De 
Schepper. De herenbank, de rouwborden en 
de grafkelder van de bewoners van de  
State zijn te vinden in de twaalfde-eeuwse 
kerk van Hegebeintum. 

Meer informatie over Staatsbosbeheer en wat er buiten te doen is? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl
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Welkom op de buitenplaats van Harsta State

Rijke historie in een dynamisch landschap


