
Rondom Stins en State 
Stania State 

rondwandeling Oentsjerk

9,8 km


Start: 
parkeerterrein Stania State

Rengersweg 98B

9062 EJ Oentsjerk


_______________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje 


Achter, aan het rand van het parkeerterrein loopt u naar het bord “Terpelân route”. Ga 
voor het bord links, een bospaadje op. U passeert het informatiebord van 
Staatsbosbeheer rechts en loopt het park in. Bij splitsing links aanhouden. Ter hoogte van 
bruggetje weer links aanhouden.


Bij volgende splitsing rechts aanhouden en over het bruggetje de heuvel op. Over de 
heuvel en daarna over het rechter bruggetje, verder over grindpad. U loopt langs het 
toegangshek. Daarna meteen bij kruising van paadjes het linker zandpaadje. Negeer 
zijpaden. 


Verderop stuit u op een zandpad, ga hier links. Verder over bospaadje. Langs sluitboom, 
even links en meteen weer rechts halfverharde weg. U loopt nu het park uit.


Bij wkp 78 links, zandpad. Bij wkp 42 links, bospaadje. Negeer zijpaden. Bij wkp 22 
rechtdoor. Verderop door een voetgangersluis en verder over rechter bospad. Bij 
asfaltweg links en meteen rechts langs sluitboom, onverhard pad. Onverhard pad wordt 
verderop rood grindpaadje. Bij splitsing rechts aanhouden. Verder over grindweg. 


Bij wkp 79 weg oversteken en rechtdoor, u loopt Landgoed de Klinze in. Bij kruising van 
paden een paar meter rechtdoor en daarna direct links, bospaadje, u volgt de geel/rode 
route. 


Negeer zijpaden, u loopt omhoog, voor vijver links en langs een bankje. Verderop over 
bruggetje met witte paaltjes. Na bruggetje rechtdoor, bij splitsing links aanhouden en bij 
volgende splitsing weer links aanhouden. Vrijwel meteen komt u bij een kruising van 
paden, hier rechtdoor. 


Waar de gracht naar rechts buigt, loopt u rechtdoor naar het achterste pad van het park 
en daar rechts. Eerste bospaadje rechts naar beneden. Bij splitsing links aanhouden en 
vrijwel meteen bij volgende splitsing rechts aanhouden. Negeer zijpaden. 


U kruist rode grindweg en rechtdoor, voetpad door het gras. Voetpad komt uit bij zand/
grindpad, ga hier links. Verderop door een voetgangersluis en bij wkp 44 links, asfaltweg. 




Na 50 meter en bij bij wkp 32 rechts, voetpad achter voetgangersluis. Einde voetpad 
langs sluitboom en rechts, zandpad door het park. Zandpad gaat bos in, negeer zijpaden. 


Bij wkp 73 links, negeer zijpaden. Rechtdoor en bij wkp 37 weggetje oversteken en 
rechtdoor. Na voetgangersluis rechts. Vrijwel meteen, bij de y-splitsing rechter paadje 
aanhouden. Negeer zijpaden. 


Voor een bankje rechts, bospaadje. Door voetgangersluis en rechtdoor. Bij wkp 29 
rechtdoor over bospaadje. Bij kruising van paden rechtdoor, verderop bij paaltje links en 
bij voetgangersluis rechts, klinkerweg.  


U loopt Mûnein in. Bij kruising links, Dokter Kijlstraweg. Blijf op de hoofdweg. Negeer 
zijwegen. Bij wkp 72 rechts, Gytsjerk. Na huisnummer 2 rechts, bos/zandpad, Ekkelreed.


U loopt langs wkp 77. Bij wkp 24 links, zandpad. Over houten vlonder, verder over 
zandpad, negeer zijpaden. Na sluitboom rechts, klinkerweg, ( Jele Binnensweg). Na 
honderd meter en bij wkp 76 links, Flokhernerpaed. Verderop rechts, grind fietspad. 


Einde fietspad rechts, asfaltweggetje. Bij de grote weg rechts, Kaetsjemuoiwei. Bij 
kruising rechtdoor. Richting Mûnein. Na driehonderd meter en bij wkp 35 links door 
voetgangersluis. Volg geel/rode markering. 


Door voetgangersluis en verder over asfaltfietspad. Over bruggetje en daarna links. Bij 
splitsing links aanhouden en weer over bruggetje. Fietspad komt uit bij klinkerweg, steek 
de weg over en ga links. En na zestig meter rechts over bruggetje. 


Daarna rechts, zandpad. Zandpad maakt haakse hoek naar links en komt uit aan de 
voorkant van Heemstra State. U loopt richting de weg en verlaat het terrein van Heemstra 
State via het hek.


Na het hek rechts, breed voet/fietspad. Nu steeds rechtdoor en na 400 meter bij het bord 
Stania State rechts. U komt uit op de parkeerplaats van Stania 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

