
Rondom Stins en State 

Martena State & Dekema state 
Korte versie 6,8 km

Lange versie 12,1 km


Start: 

parkeerplaats Martenastate, 

Martenawei 1

9056 PE Koarnjum


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Verlaat het parkeerterrein door de “boomtunnel” richting Martenastate. Voor het 
toegangsbruggetje naar de Martena State links, negeer paadje naar rechts. Voordat u 
voor het informatiebord “park Martena State” naar rechts gaat, kunt u even naar links 
door de poort om de voorzijde te bewonderen. Dan terug en rechtdoor.


Voor bruggetje links, blijf paadje volgen en negeer zijpaden. Bij splitsing rechts 
aanhouden en bij volgende splitsing ook weer rechts aanhouden. Voordat het grindpad 
rechts afbuigt, links over een dammetje het graspad op. Bij de slootkant rechts.


Verderop komt het graspad uit bij een rood bordje, met de tekst “vanaf hier honden 
aangelijnd”. Ga hier rechtdoor over paadje met houtsnippers en daarna meteen links. 
Daarna weer links, half verhard pad. Blijf pad volgen. U loopt het bosje uit. Ga rechts, 
houtsnipperpaadje richting de weg, daarna links en verder over asfaltweg.


Bij wkp 89 kiest u voor de korte of lange versie.  

———————————————————————————————————————- 
Korte versie  

Bij wkp 89 rechts over bruggetje, asfaltfietspad richting Jelsum. Bij wkp 88 rechtdoor, na 
100 meter rechts fietspad. Nu de tekst weer oppakken bij ****** 
———————————————————————————————————————

Lange versie 

Bij wkp 89 rechtdoor. Weg wordt na 1,5 km fietspad. Ter hoogte van een fietsbrug en wkp 
94 rechts, richting Jelsum. U loopt nu langs de Dokkumer Ee. Na ongeveer 1 km en bij 
paddestoel 24239 rechts, fietspad naar weg, richting Jelsum. Verder over de Aldlânsdyk. 
Bij driesprong links, naar het fietspad. Nu de tekst weer oppakken bij ****** 
———————————————————————————————————————




****** 
Fietspad maakt voor boerenerf haakse bocht naar rechts. Verderop komt u over een 
bruggetje en voor een aantal huizen langs. Na huisnummer 2 en bij wkp 81 rechts, 
klinkerweg. 


U loopt het terrein van de Dekema State op, verder over grindpaadje. Na ongeveer 200 
meter ziet u rechts een groot hek met klaphekje. Door het klaphekje. 


(Als er schapen lopen is dit deel voor honden niet toegankelijk, loop dan rechtdoor. Na 50 
meter ziet u Dekema State liggen. Ga links en pak de tekst dan weer op bij ##)


Verder over breed graspad. Het graspad maakt twee haakse bochten en zo komt u rond 
de Dekema State.  Einde graspad, door klaphekje en verder over half verhard pad.


Einde pad links (Op ‘e Terp), langs de tuinmuur van Dekema State. Aan het einde van de 
muur links over een smal klinkerpad. U komt uit op de oprijlaan van Dekema State. Links 
ziet u de Dekema State en de tuin. Beiden zijn te bezichtigen.


## 
Via de oprijlaan verlaat u de Dekema State. Bij de weg rechts, asfaltweg, (Dekemawei). Bij 
splitsing links aanhouden, richting Britsum (it Paradys). Einde weg links en vrijwel meteen 
rechts door rood-witte sluis het asfaltfietspad op, Spoardyk.


Verderop weer door een rood-witte sluis. Weg oversteken en bij wkp 58 rechts, trottoir. U 
steekt een weg over, Giele Anemoanstrjitte. Ga door de houten voetgangersluis en verder 
over asfaltvoetpad. 


Bij wkp 3 rechts, over zebrapad, even links en dan rechts over asfaltweggetje de Wier, 
richting camping. U komt uit bij de kerk. Na de kerk links, Swarte Singel. 


Wandel nu terug naar het parkeerterrein van de Martena State.


================================================================== 

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


==================================================================


http://www.groningerborgenpad.nl

