
Rondom Stins en State 

Glinstra State 
rondwandeling Burgum

12,1 km


Start: 
Achterzijde Glinstra State 

Freerk Bosgraafstraat 18

9251 CT Burgum


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Met de rug naar Glinstra State gaat u links over trottoir en na 30 meter weer links over 
voetpad. Voetpad komt uit op klinkerweg, ga hier links. U loopt voor de Glinstra State 
langs. U steekt de weg over en rechtdoor, Schoolstraat.


Na huisnummer 5 gaat u rechts een voetpad op, Molenweg. Steeds rechtdoor, na 
huisnummer 31 komt pad uit bij klinkerweg, ga hier links. U loopt nu naar de grote weg, 
steek de weg over, richting info bord bedrijven.


Achter het infobord verder over onverhard voetspoor en bij tegelpad rechts aanhouden. 
Negeer zijpaden. Verderop, bij splitsing links aanhouden. U wandelt nu langs het Prinses 
Margriet Kanaal over een asfalt fietspad.


Blijf op dit pad langs het kanaal. Op het eind ziet u twee bankjes naast elkaar, ga hier voor 
langs en verder over het onverharde voetspoor. Bij splitsing van paden houd u steeds 
rechts aan. Einde pad rechts, klinkerweg (Nieuwstad).U loopt Burgum uit. 


Voor het bord Noardermar rechts, grindweg (Tjoegensreed). Verderop wordt grindweg 
graspad. U komt door twee klaphekjes. Graspad komt uit op betonpad. Einde betonpad 
rechts, klinkerweg. Vrijwel meteen links, Noordermeer. Klinkerweg wordt grindpad en 
daarna schelpenpaadje. 


Bij paaltje met geel/rode wandelmarkering rechts (schelpenpad). Bij paddestoel 25297 
weer rechts, klinkerweg. Na ongeveer tien meter bij paddestoel 25298 links, 
schelpenfietspad, Ritskerloane, richting Noardburgum.


Verderop, bij wandelpaaltje met geel/rode markering door klaphekje aan rechterhand. U 
loopt het waterwingebied van Vitens in. Ga meteen links over graspad met grasstenen. 
Steeds rechtdoor. U verlaat het waterwingebied door een klaphekje. Na klaphekje en bij 
wkp 43 rechts, asfaltfietspad.




Verderop steekt u een weg over, ga verder over fietspad richting Noardburgum. Bij wkp 
76 en paddestoel 25230 links, richting Noardburgum. Steek de weg over en verder over 
asfaltweggetje, Bossingel. Na ongeveer 200 meter en bij wkp 66 links, bospaadje. 


Negeer zijpaden. Verderop maakt paadje haakse bocht naar rechts. Bij kruising van 
paden links. Na ongeveer 40 meter weer links. U loopt tussen twee palen door, rechtdoor 
over voetspoor door weiland. Geleidelijk buigt u naar rechts en komt u bij een bruggetje 
uit.


Na bruggetje links, over asfaltweg en meteen weer rechts over een bruggetje. Ga verder 
over bospaadje. Steeds bij een splitsing rechts aanhouden. Einde paadje en bij sluitboom 
links, onverhard pad. Verderop wordt het pad een asfaltweggetje (Klaas Piersreed). 


Einde reed weg oversteken (kijk uit!) en bij wkp 66 asfaltfietspad. Verderop volg fietspad 
naar links, richting Burgum, Kloosterlaan. Na huisnummer 65 verlaat u het fietspad naar 
links, richting oranje bord Staatsbosbeheer en verder over het onverharde voetpad. 


Verderop buigt het pad naar rechts en na ongeveer 60 meter naar links. U loopt langs 
afrastering van planken en touwen. Voorbij de touwen ziet u een splitsing van paden, 
houd hier rechterbospaadje aan. 


Negeer zijpaden, bij splitsing steeds rechts aanhouden. Bij kruising van vier paden het 
meest rechtse paadje aanhouden. Verderop stuit u op een breed zandpad, ga hier rechts. 


Einde zandpad links, klinkerweg en meteen rechts over schelpenfietspad, Syl. Einde 
fietspad rechts klinkerweg, Nieuwstad. Bij de kerk over de parkeerplaats en rechtdoor. Bij 
grote kruising, u ziet de Glinstra State alweer, rechts en loop terug naar de parkeerplaats 
achter de Glinstra State.


*** 

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

