
Rondom Stins en State 

Schierstins 
rondwandeling Veenwouden

11,2 km


Start:

parkeerplaats van de Schierstins

Haadstrjitte / Hoofdstraat 1

9269 SW Feanwâlden / Veenwouden


________________________________________________________________________________

Let op! 
Tijdens het broedseizoen van 1 maart tot en met 15 juli is een deel van de wandeling 
niet toegankelijk. 


Deze wandeling gaat ongeveer 5 kilometer over graspaden, wandelen met een hond is 
niet toegestaan.


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Vanaf het parkeerterrein loopt u naar de Hoofdstraat. Steek de weg over en bij wkp 86 
links. Na ongeveer 1 kilometer loopt u Veenwouden uit en gaat u verder over een fietspad. 
Einde fietspad weg oversteken en verder over fietspad. 


Bij wkp 81 links, fietspad loopt naar beneden. Einde fietspad en bij wkp 48 links, 
schelpenfietspad. U komt over twee veeroosters. 


Bij wkp 25 links door klaphekje. Verder over breed graspad van ongeveer 3,7 kilometer 
door het natuurgebied de Houtwiel. Halverwege houten klaphekje aan linkerzijde negeren. 
Einde graspad door metalen klaphekje en bij wkp 42 links, schelpenfietspad.


Over bruggetje en bij wkp 84 links, asfaltfietspad richting Roodkerk, it Wopke Paad. Einde 
fietspad links, richting Veenwouden. Brug over en verder over asfaltfietspad (Bûtefjild). 


Verderop over bruggetje en verder over asfaltweg. Vlak voor het einde van de weg en bij 
wkp 46 links, door klaphekje en verder over graspad. Bij hek rechts door een klaphekje en 
direct weer links. Na elektriciteitshuisje rechts, via trap naar de boven gelegen weg en 
links. 


Na ongeveer 300 meter en bij wkp 31 links en rechtdoor richting klaphekje. Na het 
klaphekje verder over het graspad. Bij picknickbank gaat u rechts. Verderop weer door 
klaphekje en rechtdoor. 




Graspad wordt asfalt en buigt naar links. U wandelt tussen twee huizen door en bij de 
weg links. Voor de Talmahoeve, ter hoogte van P-bord rechts, klinkerpad. Klinkerpad 
wordt asfaltpaadje. Einde paadje rechts over bruggetje. 


Ga verder over klinkerpad en even verderop schelpenpad. Bij t-splitsing links, 
halfverharde weg. Negeer fietspad links en na 10 meter bent u weer terug op de 
parkeerplaats van de Schierstins.


*** 

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

