
Rondom Stins en State  

Rinsma State 
rondwandeling Driesum

12,1 km


Start:  
Parkeerplaats bij de Rinsmastate 

Ingang tegenover van Sytzamawei 30 

9114 RW Driesum


________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Vanaf de parkeerplaats over asfaltvoetpad richting Rinsmastate. Voor het hek links, 
onverhard pad. Einde pad rechts, verder over zandpad. Bij splitsing van paden steeds 
links aanhouden. U komt uit bij een bruggetje naar de asfaltweg, ga hier links en verder 
over het voetpad.


Na 300 meter links, de Steech. Einde pad rechts, klinkerpad. Bij wkp 38 rechts en en 
even verderop links, van Sytzamawei. Bij kruising van wegen rechtdoor, richting Dokkum. 
U loopt Driesum uit. Bij huisnummer 1 gaat u rechts een onverhard pad op, Dinzerloane.


Na 800 meter, bij de geel/rode wandelmarkering, gaat u links over een dammetje tussen 
twee sloten. Dit pad komt uit bij een asfaltweg, hier rechts. Na huisnummer 30 nog even 
door en dan links, langs de afsluitboom een graspad op, het Sânfeartsjepaad.


Verderop komt u door een klaphekje en gaat u verder over een betonweg. Einde 
betonweg over bruggetje en direct rechts over graspad langs rood/witte paaltjes. Steek 
vóór de rotonde de Kostverlorenloane over en ga verder over graspad. Bij het 
kabouterpaatje rechts en verder over graspad. Einde graspad links, asfaltweg.


Negeer zijwegen en ga voor bushalte en bij fietsknooppunt 66 rechts, schelpenfietspad, 
Mearikkerpaad. Negeer pad naar links. Einde pad door voetgangersluis. Weg oversteken, 
voor het dorpshuis De Nije Warf langs. Daarna meteen links over betonweg, richting 
houtzagerij.


Verderop links betonfietspad, Spyckhernsterpaad. Negeer fietspad naar links en ga 
rechtdoor tussen de rood/witte paaltjes door. Na 300 meter links fietspad, 
Spyckhernsterpaad. Einde fietspad links, klinkerweg. Na 80 meter rechts betonfietspad, 
Brakkenspaad. 


Na anderhalf kilometer, bij wkp 88, rechtdoor over breed schelpenpad. Negeer zijpaden. 
Verderop komt u over een houten vlonder. Blijf zijpaden negeren. Einde voetpaadje rechts, 
langs rood/witte afsluitboom en over parkeerplaats.




Na parkeerplaats meteen rechts, schelpenpad. Einde schelpenpad rechts, over  
asfaltweggetje en vrijwel meteen links. Let op, bij wkp paaltje rechts, dus niet richting van 
het wkp paaltje volgen! 


U loopt aan de rechterkant van een open veld en komt uit bij een vijver. Rechtdoor met 
vijver aan de linkerhand. Steek het bruggetje over en links. Meteen weer links, 
parkeerplaats, 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

