
Rondom Stins en State 

Fogelsangh State  
rondwandeling Veenklooster 

12,4 km


Start:  
Parkeergelegenheid naast Kleasterwei 6

9297 WR Veenklooster


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Verlaat parkeerterrein en ga links, richting Fogelsangh State. Blijf op de klinkerweg, u 
komt voor de Fogelsangh State langs en daarna loopt u Veenklooster uit. Einde weg, 
oversteken naar asfaltfietspad en rechts, Keningswei. Bij wkp 34 links, Fogelsanghloane.


Asfaltweg wordt onverharde weg en verderop schelpenfietspad. Bij wkp 27 rechts 
schelpenfietspad, Pibo van Domapaad. Einde schelpenfietspad bij wkp 38 links door 
tunneltje. 


Na tunneltje en bij wkp 52 rechtdoor, richting Buitenpost. Verderop, negeer fietspad links. 
Daarna het volgende fietspad links, Paradyske, richting Kollum. Einde weg en bij wkp 46 
rechts, richting Buitenpost. U loopt verderop Leechlân in. Bij splitsing rechts aanhouden. 


Verderop komt u over een bruggetje en weer verderop negeert u het pad naar links. U 
loopt verder over een halfverhard pad. Bij de grote weg gaat u links (Jeltingalaan). 


Voor de spoorwegovergang ziet u links een kringloopwinkel van Radarwerk, daar 
kunt u terecht voor koffie en sanitair. 

Spoorwegovergang over en meteen, bij wkp 56, rechts richting de Kruidhof 
(Schoolstraat). Weg maakt bocht naar links en daarna rechts, Juliananalaan. Verderop met 
de bocht mee naar links. 


Einde weg rechts en na ongeveer 70 meter links, Parklaan. Meteen rechts door het witte 
hek van het Haersma de With park. Direct na hek links over schelpenpaadje. Verderop 
negeer paadje naar links. Bij splitsing links aanhouden. En vlak daarna paadje naar rechts 
met stenen bank negeren. 


U komt uit bij asfaltfietspad, ga hier links. Na ongeveer 30 meter rechts over bruggetje. 
Na bruggetje rechts aanhouden. U komt weer over een bruggetje en bij splitsing rechts 
aanhouden en alweer over een bruggetje. Negeer fietspad naar links. Bij wkp 45 
rechtdoor, betonfietspad. 




Bij rotonde rechts en na ongeveer 100 links. U steekt de weg over, richting fietspad 
H.Ottenvangerpaad-sûd. Ga verder over betonfietspad. Einde fietspad rechts, asfaltweg. 
Vrijwel meteen links over spoorbaan, Egypte.


Na oversteek spoorbaan rechts, betonpad. Na 100 meter links, fietspad. Na veerooster, 
links door roodwit hekje en tunneltje. Na tunneltje stukje betonfietspad en over een stukje 
asfaltweg en dan rechts, fietspad Poelepaad. Blijf betonfietspad volgen.


Bij t-splitsing rechts aanhouden. Betonfietspad komt uit bij asfaltweggetje. Meteen bij 
wkp 40 rechts, schelpenfietspad, Boskleantsje. Fietspad wordt asfaltweggetje, bij t-
splitsing rechts. U komt uit bij een asfaltweg, ga hier rechts.


U loopt Hanenburch in en verderop Veenklooster. Asfalt weg wordt klinkerweg. Bij 
driesprong rechts, richting Fogelsangh State. Na 200 meter bent u weer bij het startpunt.


*** 

Genoten van de Stins en State wandelingen? Dan zijn de wandelingen rondom de 
Groninger Borgen ook een aanrader. www. groningerborgenpad.nl


http://www.groningerborgenpad.nl

