
Rondom Stins en State 
Landhuis Kippenburg en Rinia State

rondwandeling Oudemirdum

12,4 km


Start: 
Kippenburg 5

8567 HA Oudemirdum

U kunt parkeren bij de Kippenburg op de grasstrook langs het riviertje de Luts.


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

Wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Ga met de rug naar de Kippenburg staan en daarna links, klinkerweg. Na 100 meter en bij 
wkp 64 links richting wkp 65, grindweg. Grindweg gaat over in een bospaadje. U kruist 
een klinkerweg richting golfclub Gaasterland. 


Einde bospaadje en bij wkp 65 richting wkp 69. U steekt een fietspad en weg over 
richting een bruggetje. Na het bruggetje en bij wkp 69 links richting wkp 96, grindweg.


Bij kruising rechtdoor over bospaadje. Bij t-splitsing even links en meteen weer rechts 
over asfaltweg. Bij richtingwijzer en info paneel rechtdoor langs sluitboom. Verder over 
bosweg met blauw paaltje. Bij splitsing van paden rechts aanhouden, breed bospad. 


Negeer zijpaden, u loop circa 1 km rechtdoor. U komt uit bij een sluitboom. Vóór de 
sluitboom neemt u het bospaadje schuin links. Negeer zijpaden, u kruist een 
asfaltweggetje richting een bungalowpark. Bospaadje eindigt bij asfaltweg, ga hier links.


U loopt Oudemirdum in. Bij de kerk staan informatiepanelen ziet u wkp 90, ga over de 
brink richting wkp 91. Einde brink schuin links over tegelpad richting bushalte. 


Steek de weg over en verder links over voetpad. Tegelpad wordt betonfietspad. Na 200 
meter verlaat u het fietspad naar rechts en gaat u verder over de asfaltweg. Na de bocht 
in de weg ziet u voor u de Rinia State. Ga links en over betonfietspad weer terug naar de 
brink van Oudemirdum. 


Voor de kerk rechts, Kerkstraat, richting wkp 92. U loopt 1 km rechtdoor, na 400 meter 
over een fietspad. Fietspad komt uit bij wkp 92. Steek de weg over en ga links, richting 
wkp 93. 


Bij wkp 93 rechts richting wkp 72 halfverharde weg, Heidepaed. Verderop wordt dit pad 
een zandweg en weer verderop een asfaltfietspad. Bij wkp 72 rechtdoor richting wkp 42, 
zandpad. 


Bij wkp 42 richting wkp 41 en bij wkp 41 richting wkp 43. Bij wkp 43 richting wkp 44. 
Fietspad buigt naar rechts en einde fietspad rechts, richting Bremer Wildernis.




Bij wkp 44 links richting wkp 46, doodlopend asfaltweggetje. U komt langs een 
parkeerplaats van de Bremer Wildernis. Einde weggetje en bij wkp 46 links richting wkp 
47 en Ruigahuizen. 


Bij wkp 47 links richting wkp 45. Bij wkp 45 links richting wkp 8, betonfietspad richting 
Ruigahuizen. U komt over een bruggetje. Na bruggetjes rechts en meteen bij wkp 8 en 
picknicktafel links richting wkp 9, over voetspoor.


Bij wkp 9 rechtdoor richting wkp 49. Bij wkp 49 rechts richting wkp 60. Bij kruising van 
paden rechts. Einde bospaadje links. U wandelt evenwijdig aan riviertje de Luts en de 
weg naar Kippenbug. 


Bij wkp 60 nog even rechtdoor en u bent terug bij Kippenburg.


Genoten van de Stins en State wandelingen?

Dan zijn de wandelingen rondom de Groninger Borgen ook een aanrader.


www.groningerborgenpad.nl 


