
Rondom Stins en State 

Grovestins 
rondwandeling Koudum

14,6 km


Start: 
Parkeerplaats Martinikerk Koudum

Jacob Binckesstraat 2

8723 BN Koudum


_______________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunten met het witte driehoekje


Ga met de rug naar het hek van de kerk staan en ga rechts, Smidsweg. Eerste weg rechts 
Hoofdstraat. U kruist de Hoogstraat. Verder over Verlengde Hoofdstraat en daarna links Singel en 
daarna rechts, Bovenweg. Na het eerste huis ziet u rechts door het hek Grovestins.


Weer terug naar links, de Singel. Ga rechtdoor links ziet u de zijkant van Grovestins. Einde Singel 
rechts (Nieuweweg), daarna eerste weg links, Dammenseweg. Na twee kilometer maakt de weg 
voor de camping De Kuilart een haakse bocht naar rechts. Vrijwel direct links onder de weg door.


Bij wkp 95 links richting wkp 11, fietspad. Onder het aquaduct Galamadammen door. Bij wkp 11 
links richting wkp 10. Einde fietspad rechts, asfaltweg (Flinke Boskje). Einde weg en bij wkp 10 
rechts, asfaltfietspad, richting 42 (?).


Einde fietspad weg oversteken en rechts verder over fietspad. Einde fietspad links, asfaltweg. In 
de bocht links richting de Witte Burch. Negeer fietspad en verder over asfaltweggetje (De Maren).

U komt uit bij een roodwitte fietssluis, en verder over betonfietspad. Einde fietspad rechts, verder 
over breed fietspad. 


U nadert een rotonde, ga hier rechtdoor over fietspad. Einde fietspad verder over de weg. Bij 
kruising en wkp 62 rechtdoor richting wkp 11, over de Buorren richting Koudum. Steeds 
rechtdoor en verderop langs slagboom en verder over asfaltfietspad, Morrapaed.


Na twee kilometer bij wkp 11 rechtdoor richting wkp 95. Weg oversteken en verder over fietspad 
richting wkp 90. Bij wkp 90 rechts richting wkp 91, fietspad gaat over in asfaltweggetje. Bij wkp 
91 rechtdoor richting wkp 92 (Kerkhoflaan). 


Verderop gaat Kerkhoflaan over in Westerweg. Einde weg links, Zwarteweg. Eerste weg rechts, 
Douwe van Epemastraat. U komt weer uit bij de Martinekerk. 


Einde rondwandeling.



