
Rondom Stins en State 

Unia State 
rondwandeling Bears

13,3 km


Start: 
parkeren bij de kerk,

Tsjerkepaad 3, 9025BM Bears


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


Ga over het bruggetje en verder over het klinkerpad. Einde klinkerpad rechts 
(Stinzenpaad) en daarna links (Bearsterdyk). U loopt Bears uit. 


Einde weg links en verder over fietspad, richting Jellum. Na een kilometer links, richting 
Hilaard. U loopt Jellum uit en komt over het spoor. Bij fietsknooppunt 70 rechts, 
betonfietspad richting Boksum. 


Na ruim een kilometer loopt u Boksum in. Bij kruising rechtdoor, Heechpaad. Verder over 
schelpenpad achter de kerk. Door groen klaphekje en over klinkerpad naar beneden en 
links door wit klaphekje. Over bruggetje en rechtdoor (Fockingastrjitte).


Einde weg en bij wkp 86, links richting wkp 85. U loopt Boksum uit en gaat door een 
voetgangerstunnel. Rechts over bruggetje en daarna links richting Blessum. Door 
klaphekje en verder over betonfietspad, Haize Holwerdapad.


Na twee kilometer komt het fietspad uit bij een asfaltweg en wkp 85. Hier links, richting 
wkp 20 en Wommels. U loopt Blessum in. Bij de kerk en de ANWB wijzer links, it Súd, 
richting Beard. Voor de kerk langs (toilet in kerk aanwezig). Na 200 meter rechts, 
betonfietspad Ringiapaad.


Na 1,8 km komt het pad uit bij een weg. Ga hier links richting Hilaard. Einde weg en bij 
wkp 20 links, richting wkp 22 en Hilaard. Via de tunnel onder de snelweg door en 
rechtdoor, richting wkp 30 en Hilaard.


U loopt Hilaard in. Na ongeveer 400 meter komt u langs een bushalte. Na de bushalte 
links, Tjessingawei. Voor de kerk rechts, klinkerpad (Skilpaed). Einde klinkerpad rechts. 
Weg oversteken en rechtdoor over betonweg. 


Na 200 meter kruist u boerenweggetje. Nog even rechtdoor. Waar het betonpad naar 
rechts buigt, rechtdoor het weiland in. Aan de andere kant van het weiland ziet u een 
bruggetje. Daar gaat u over. (let op: het weiland kan afgezet zijn met draad, het weiland is 
echter wel toegankelijk. Er staat geen stroom op de bovenste draad). 




Vervolgens ongeveer een kilometer door het weiland over meerdere  bruggetjes. U komt 
uit bij een klaphekje. Ga over bruggetje en bij wkp 30, richting wkp 31. 


Verder over betonfietspad. U ziet het silhouet van de Unie State steeds dichterbij komen. 
Na het spoor en bij wkp 31, eerste pad links. Voor het witte hek van de Unia State het 
gras op, richting de kerk.


Einde wandeling.

*** 

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

