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Beste kampeerder, 

Het barst van het cultureel erfgoed in het Noorden. Zo zijn er statige landhuizen te bezoeken; in Groningen heten dit 

‘borgen’ en in Friesland ‘stinzen’ of ‘states’ 

Groningense borgen 
In de provincie Groningen zijn veel borgen (stenen landhuizen) als steenhuis begonnen. Steenhuizen stammen uit de 

middeleeuwen en waren versterkte torens bedoeld om bescherming te bieden tegen aanvallen. Omdat stenen duur 

waren konden alleen de rijken zich zo’n steenhuis veroorloven.  

Hoe de jonkers vroeger leefden 

Deze rijke jonkers bewoonde deze statige stenen huizen. Mooi gelegen; omringd zijn door bomen en soms zelfs met 

een gracht eromheen. En heerlijk om te bezoeken met droog en nat weer.  

Ooit stonden er ruim honderd borgen in de provincie. Slechts 16 daarvan haalden het heden. Gelukkig zijn dat niet 

de minste. Het zijn de pronkstukken van de provincie.  

Deze 5 borgen zijn zeker een bezoek waard (erachter de            afstand vanaf de camping): 

1. Fraeylemaborg in Slochteren (50 km) 

2. Menkemaborg in Uithuizen  (55 km) 

3. Nienoord in Leek (15 km) 

4. Landgoed Borg Verhildersum in Leens (45 km) 

5. Wedderborg in Wedde (70 km) 

Hieronder treft u meer informatie over deze borgen en het bezoekadres.  

Via de LEES MEER-link komt u op een externe website met meer foto’s en aanwijzingen zoals openingstijden. 

Op de website groningerborgen.nl vindt u alle 16 borgen van Groningen.  

 

Friese states en stinzen 
De Friese kastelen waren zonder uitzondering van geringe omvang. Sterk en nuttig moesten ze zijn, zonder 

overbodige versieringen. Men noemde ze staten of stinsen (stins = steen).   

Ooit was Friesland bezaaid met staten en stinsen. Maar van de meeste versterkte huizen rest ons niets dan een 

vervallen poort, een eenzame slotgracht in de wei en soms alleen een naam. Gelukkig staat een aantal staten fier 

overeind.  

In de zomer openen ze hun poorten en tuinhekken om hun historische schatten te tonen: 

6. Heringa-state of Poptaslot in Marsum (50 km) 

7. Fogelsangh-State in Veenklooster (35 km) 

8. Dekemastate in Jelsum (53 km) 

9. Huis Van Eysinga in Leeuwarden (43 km) 

  

Landhuizen 
in Groningen en Friesland 

www.dedrieprovincien.nl
https://www.groningerborgen.nl/homepage/
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Groningen 
 

Fraeylemaborg 

Als je op bezoek gaat bij de Fraeylemaborg, ga 

dan niet meteen het gebouw in, maar loop door 

tot achterin de tuin. Halverwege staat een bus. 

Het is een van de follies op het terrein; gekke 

gebouwtjes zonder praktisch nut. Het landgoed 

is een fijne plek om te wandelen. De borg zelf is 

van oorsprong middeleeuws. De huidige vorm 

stamt uit 1781. De zalen en het pleisterwerk zijn 

helemaal volgens de mode van die tijd: de stijl 

van Lodewijk XVI. In het oude koetshuis zit een 

museumwinkel en expositieruimten. En in het 

schathuis kun je terecht voor een kopje koffie.  

Adres: Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren 

LEES MEER: www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3864289797/fraeylemaborg 

 

 

Menkemaborg 

Hoe de Groningse adel leefde in de 17de en 18de 

eeuw, is tastbaar tijdens een bezoek aan de 

Menkemaborg in Uithuizen. Het interieur is nog 

precies als toen. In de 14de eeuw was het nog 

slechts een huis van steen, maar door de eeuwen 

heen groeide de borg uit tot de huidige barokke 

pracht. Ook de tussen de grachten liggende 

tuinen zijn nog bijna net zo als in de 18de eeuw. 

De rozentunnel bloeit prachtig in juli. In het grote 

doolhof kun je heerlijk dwalen. Toch was deze 

tuin niet alleen voor de mooi: ook mensen van 

adel moeten gewoon eten. In het fruithof staan 

verschillende oude fruitrassen. Achter het schathuis, de voormalige boerderij naast de borg, ligt de grote moestuin. 

Adres: Menkemaweg 2, 9981 CV Uithuizen 

LEES MEER: www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1324320083/menkemaborg-1 

www.dedrieprovincien.nl
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3864289797/fraeylemaborg
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Nienoord 

Nienoord is een vreemde borg in de bijt. Van 

oorsprong is het geen steenhuis maar een 

veenborg, gesticht door Wigbold van Ewsum in 

1525. Vanuit de borg ontgint hij de omliggende 

veengronden. De borg krijgt het vaak zwaar te 

verduren. En niet alleen door weer, wind en 

oorlog. Expres of niet: jonker Ferdinand Folef van 

Inn - Und Knyphausen steekt in 1846 de 

bovenverdieping in brand. Een paar jaar later 

gaan ook de orangerie en het koetshuis in 

vlammen op. “Dat moet die dolle jonker wel 

gedaan hebben”, zo gaat het verhaal. Sinds 1958 

is het Nationaal Rijtuigmuseum gevestigd in de borg. In de tuin staat de Schelpengrot: een tuinkoepel die van binnen 

volledig bekleed is met een mozaïek van schelpen. En op het landgoed kun je je vermaken in het hertenkamp, het 

zwembad en Familiepark Landgoed Nienoord. Een aanrader voor kinderen dus. 

Adres: Nienoord 20, 9351 AC Leek 

LEES MEER: www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1469110487/borg-nienoord-1 

  

 

Landgoed Borg Verhildersum 

Voor een 19de-eeuwse sfeer ga je naar 

Landgoed Borg Verhildersum in Leens. Ook deze 

borg begon als steenhuis. Al lopend over het 

landgoed kom je langs allerlei oude gebouwtjes, 

zoals het koetshuis en een arbeidershuisje. Elk 

gebouw had vroeger zijn eigen naam en functie. 

Borg Verhildersum stond en staat bovendien 

midden in het boerenleven. In en rond de 

museumboerderij ontdek je hoe de adel hier 

samenleefde met de boeren en de arbeiders, 

van zaai tot oogst. De streekmarkt op elke derde 

zaterdag van de maand verweeft dit verleden 

heel toepasselijk (en smakelijk) met het heden. 

Adres: Wierde 40, 9965 TB Leens 

LEES MEER: www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3778651676/verhildersum 

 

  

www.dedrieprovincien.nl
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Wedderborg 

Als je naar de Wedderborg gaat, zie je meteen 

dat dit vroeger een ‘echt’ kasteel moet zijn 

geweest. De borg heeft menig oorlog doorstaan. 

Rond het huis staat in de vijftiende en zestiende 

eeuw een ringmuur met hoge 

verdedigingstorens. Eeuwenlang is de 

Wedderborg de zetel van de Heren van 

Westerwolde. In 1619 wordt het eigendom van 

de stad Groningen. De stad wil de borg in 1829 

laten slopen. Gelukkig gaat dat niet door. Notaris 

Arnold Hendrik Koning koopt de borg en besluit 

deze op te knappen om er te gaan wonen. De 

familie Koning blijft tot 1955 eigenaar. Tegenwoordig doet de borg dienst als bijzonder vakantieverblijf voor 

kinderen en jongeren. Ook ‘grote kinderen’ mogen er logeren. Voor hen zijn er twee luxe erfgoedlogieskamers. 

Wandelen kan in de mooie tuinen van de borg. 

Adres: Hoofdweg, 9698 AE Wedde 

LEES MEER: www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2020780848/burcht-wedde 

 

 

Meer borgen in Groningen 
Op groningerborgen.nl vindt u alle 16 borgen die de provincie Groningen rijk is.  

 

Friesland 
Toegankelijke states (erachter de            afstand vanaf de camping): 

6. Heringa-state of Poptaslot in Marsum (50 km) 

7. Fogelsangh-State in Veenklooster (35 km) 

8. Dekemastate in Jelsum (53 km) 

9. Huis Van Eysinga in Leeuwarden (43 km) 

 

Het Poptaslot (Azingastate of Heringastate)  

Poptaslot is in de 15e eeuw gesticht door het 

geslacht Heringa. Van 1906 tot 1908 werd het 

Poptaslot gerestaureerd en verbouwd naar een 

ontwerp van de Haagse architect Johan Frederik 

Lodewijk Frowein. Het huis is nog gemeubileerd 

en ingericht in 17e- en 18e-eeuwse stijl. 

Adres: Slotleane 1, 9034 HM Marsum  

LEES MEER: https://poptaslot.nl 

www.dedrieprovincien.nl
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Fogelsangh-State 

Fogelsanghstate is een state uit 1646, het 

hoofdgebouw van de rijksbeschermde historische 

buitenplaats en de kern van het gelijknamige 

landgoed. De state is gebouwd nabij de plaats van een 

Premonstratenzer klooster, de Olijfberg.  

Fogelsangh State is een opengesteld particulier 

buitenhuis.  

Adres: Kleasterwei 3, 9297 WR Veenklooster 

LEES MEER: https://www.fogelsangh-state.nl/ 

 

 

Dekemastate 

De state is ingericht "alsof de bewoners even weg 

zijn" en wel in de tijd van net voor de Tweede 

Wereldoorlog. Het museum toont alles wat deze 

denkbeeldige bewoners in de vertrekken 

neergelegd en neergezet zouden kunnen hebben. 

Voor de inrichting is gebruikgemaakt van 

schilderijen en meubels die van oudsher op 

Dekema State thuishoren en van voorwerpen die 

van elders afkomstig zijn, zoals o.a. een 

belangrijke bruikleen van het Fries Museum. 

Adres: Dekemawei 5, 9057 LC Jelsum 

     LEES MEER: www.dekemastate.nl 

 

 

Huis Van Eysinga 

Een herenhuis gebouwd door een van de 

aanzienlijkste mannen in de achttiende eeuw. Daar 

verwacht je natuurlijk pracht en praal. Maar neem 

je ook een kijkje in de vertrekken van het 

personeel? En waarom stond het huis een flinke 

periode leeg? Maak kennis met de familie Van 

Eysinga, bel aan, laat je verrassen en neem plaats 

aan een van de speeltafels 

Adres: Koningsstraat 25, 8911 KV Leeuwarden 

LEES MEER: https://www.museumhuizen.nl/nl/huis-van-eysinga 
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