
Rondom Stins en State 

Statig Beetsterzwaag  
rondwandeling Beetsterzwaag

13.7 km


Start:  
Parkeerhavens tussen Ontmoetingskerk en het Dorpshuis De Buorskip

Vlaslaan 26

9244 CH Beetsterzwaag


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Wandel naar de toren van de  kerk. Bij de kruising rechtdoor. Eerste weg rechts, Kerkepad 
Oost. Daarna links, Klaversreed. Na ongeveer 100 meter bij de lantaarnpaal rechts door 
hek, een parkje in. 


Na het hek houdt u links aan en daarna weer links. U loopt het parkje uit en ziet voor u het 
Lycklamahuis. Ga hier bij wkp 10 rechts (Hoofdstraat).


Na huisnummer 12 gaat u links het park in (rechts ziet u Revalidatie Friesland, gevestigd 
in Lyndenstein). Houd in het park rechts aan, waterpartij ligt links. Achterin het park loopt 
u omhoog en weer omlaag en daarna gaat u rechts over een zandpaadje. 


U komt uit bij een klinkerweg, hier gaat u links. Na ongeveer 100 meter, bij de driesprong, 
gaat u rechts het voetpad op. U kruist drie keer een weg. Het voetpad komt uit op een 
klinkerweg. Steek de weg over en daarna bij wkp 34 rechts, over rood grindpaadje.


Eerste weg links, halfverharde weg. Op het einde van de halfverharde weg en bij wkp 33 
gaat u links. U komt langs een afsluitboom en gaat verder over een zandpaadje. Verderop 
komt u over een bruggetje,


Bij wkp 32 links en verder over zandweg. Bij wkp 38 rechts en daarna bij wkp 39 links. 
Over komt over een houten vlonder en daarna verder over een bospaadje. Negeer 
zijpaden. Bij wkp 36 rechts, Boslaan.


U kruist een zandweg en gaat door een klaphekje het Landgoed Lauswolt in. Bij wkp 37 
gaat u links. U loopt langs een golfbaan. Verderop door een klaphekje en rechts, over 
halfverharde weg. Weg komt uit bij de Van Harinxmaweg.


Steek de weg over. U staat voor de Harinxmastate, die vrijwel geheel aan het oog 
onttrokken is, en ga links. Na ongeveer 100 meter rechts, betonfietspad. 




Einde fietspad rechts, Kerkepad-Oost en negeer zijpaden. Bij wkp 74 rechtdoor. U komt 
door een klaphekje. Halverwege, richting het volgende klaphekje, ziet u rechts Landgoed 
Lauswolt. 


Na het tweede klaphekje verder over bospaadje. U komt over een houten vlonder en 
daarna rechts. Op het einde van het bospaadje ziet u voor u wkp 70 staan, ga richting 
wkp 79, over een halfverharde weg. Negeer zijpaden.


De halfverharde weg maakt verderop een haakse bocht naar rechts. Na ongeveer 150 
meter links en verder over betonweg. U passeert het kerkje van Olterterp en houdt 
meteen daarna het linkerpaadje aan. 


U komt uit bij wkp 76 en ga hier links over asfaltfietspad. Na ongeveer 1 km komt u bij 
wkp 77, ga hier rechtdoor over schelpenfietspad. Einde fietspad en bij wkp 71 links over 
asfaltweg. 


Eerste weg links, Boerestreek. Bij kruispunt rechtdoor, richting kerkje Kortehemmen. Na 
150 meter bij het routepaaltje links, bospaadje. Negeer zijpaden. Einde bospaadje rechts 
en verder over halfverharde weg, It Mear, richting Boornbergum. 


Bij wkp 96 links. Verder over zandweg. Einde zandweg links en verder over 
schelpenpaadje. Negeer zijpaden. Verderop gaat schelpenpad over in een betonpad. Bij 
wkp 92 links.


Na 40 meter rechts, klinkerweg. Negeer weg naar links en verder over De Bou. Eerste 
weg rechts, van Lyndenlaan en daarna eerste weg links, Achter de Hiemen. Voor u ziet u 
al de toren van de Ontmoetingskerk. 


Bij kruispunt rechtdoor. U komt weer uit bij de bij de parkeerplaatsen van het dorpshuis It  
Buorskip en de Ontmoetingskerk. 


*** 

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

