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Jelsumer Binnenpaed 
(Leeuwarden-Stiens) 

 
Stichting Staten en Stinzen ijverde drie jaar lang 
voor plaatsing van een paneel bij het 
opgeknapte kerkepad Leeuwarden-Stiens, het 
Jelsumer Binnenpaed, met informatie over de 
geschiedenis van het pad, de aanliggende state 
en de stinzenflora. Op 6 februari 2009 kon het 
lint worden doorgeknipt.  
 

 
Het Jelsumer Binnenpaed heette aanvankelijk 
de Middelweg en werd in 1543 de ‘middelwech 
na Hyelsum’ genoemd. Het stadspad verbond 
de dorpen ten noorden van Leeuwarden met de 
stad. Oorspronkelijk liep het vanaf het einde van 
de Pijlsteeg in de binnenstad via de 
Jelgerapoort bij het Perkswaltje door de latere 
Transvaalbuurt naar de Spanjaardslaan. Dit 
voetpad en tegelijk veedrift werd in 1494 door 
de aanleg van een nieuwe singelgracht rond de 
stad afgesneden.  
 
Sindsdien verliet de Middelweg de stad door de 
Hoeksterpoort. Hij liep vervolgens door de 
Arendstuin, langs Eebuurt, Spanjaardslaan en 
Jelsumerstraat het land in. Door de weilanden 
ging het over de Oude Meer bij de Drie 
Ducatons, pal langs of op enige afstand van de 
boerderijen op de kwelderwal ten oosten van 
de oude Middelzeedijk (Troelstraweg, Brédyk).  
 

 
 
 

 
Dat waren achtereenvolgens de boerderijen 
Tylkedam, Bilgaard, Paffenrode en 
Haskerzathe. Deze ‘pleatsen’ lagen niet pal aan 
de Middelzeedijk, maar werden daarvan 
gescheiden door een langwerpig stuk dijkland, 
het Langhe Landt. Enkele volkstuintjes aan de 
Troelstraweg herinneren aan deze smalle, 
hooggelegen en vruchtbare strook land die de 
Brédyk van het Jelsumer Binnenpaed scheidt.  
Ook ten zuiden van Leeuwarden onder Huizum 
en Goutum lag een Middelweg. Daarvan zijn de 
Hollanderdijk en de Piskhoarnedyk de 
restanten.  
(Bron: Meindert Schroor, Bureau Varenius) 
 
Op het paneel staat de route weergegeven 
vanaf de Vierhuisterweg.  
Het pad kan echter al vanuit het centrum 
gelopen worden, en van oudsher heeft het 
waarschijnlijk tot het klooster Ganazereth in 
Ferwerd doorgelopen. Herstel van deze route 
ligt in het verschiet. Voor het totaal zou dan de 
oude benaming 'stêdpaad' weer naar voren 
kunnen komen, 

 
Op naar Dekemastate en de stinzenflora! 


