
Rondom Stins en State 
poort Sjuxma State 
rondwandeling Hantum - Waaxens

11 km


Start: 

Tsjerkestrjitte 1 

9147 BM Hantum


________________________________________________________________________________


wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunten netwerk met het witte driehoekje


U loopt omhoog, richting de kerk. Langs de kerk een meteen links, Grutte Stege. Einde 
Grutte Stege en bij wkp 78 rechtdoor, (Doarpsstrjitte). U loopt Hantum uit. 


Eerste weg links, Fetsewei. Verderop bij wkp 73 rechtdoor over Lania, richting Waaxens. 
Bij wkp 64 rechtdoor over Poelewei, richting Waaxens. 


Bij splitsing en wkp 46 rechts, Sjuksmawei. U loopt Waaxens uit. Asfaltweggetje gaat over 
in klinkerpad. U komt uit bij de N356. Rechts ziet u de poort van de Sjuxma State. 


Steek de N356 over, kijk goed uit. U loopt naar de poort en daarna terug over de 
parallelweg. U komt voor de kerk van Waaxens langs. 


Na huisnummer 1 aan uw rechterhand steekt u links opnieuw de N356 over. Ga verder 
over de Poelewei. Einde weg rechts, halfverharde weg. Na 1 kilometer kruist u een 
asfaltweg, Fjildbuorsterwei. Verder over halfverharde weg (Heemstrawei).


Verderop bij wkp 85 links, Mellemaweg. Einde weg rechts, asfaltweg (Pybemawei). Eerste 
weg links, Lytse Leasterdyk. Bij wkp 55 links, beton tegelpad. Rechts ligt de Ternaarder 
Feart. 


Vlak voor het dorp gaat u links, betonpad tussen twee rijen bomen. Einde pad rechts 
asfaltweg (Brantgumerwei). Eerste weg rechts, Tsjerkesstrjitte.


Tip. Deze wandeling is op zijn mooist wanneer er gewassen op het veld staan. 

De Sjuxma State werd al lang geleden afgebroken (1755), alleen de poort herinnert ons aan de 
state. Aan de achterzijde van de poort treffen we gibben- of duivengaten aan. Het recht om 
duiven te houden was een heerlijk recht, alleen aan grondbezitters voorbehouden. Daarom gaf 
het ook prestige om een duiventil te hebben of zoals in dit geval een duivenslagpoort. De duiven 
werden ’s winters gegeven en werden beschouwd als een delicatesse. 
Meer: poort Sjuxma State

https://www.statenstinzen.nl/staten-en-stinzen/sjuxmastate/
https://www.statenstinzen.nl/staten-en-stinzen/sjuxmastate/


U bent weer bij het beginpunt van de wandeling.


Genoten van de Stins en State wandelingen?

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


www.groningerborgenpad.nl 


