
Rondom Stins en State 

Martenastins, Franeker  

rondwandeling 

16,9 km


Start:  
Parkeren in omgeving van Hervormde kerk Hitzum

Kerkbuurt 1

8805 TH Hitzum


________________________________________________________________________________


Routebeschrijving 

wkp in de tekst = paaltje wandelknooppunt met het witte driehoekje


U gaat met de rug naar het toegangshek van de kerk staan, ga rechtdoor (Hoofdweg). Bij 
huisnummer 9 verder over het tegelpad. Einde tegelpad schuin links, asfaltweggetje 
(Oude Weg). 


U komt over een bruggetje en loopt Hitzum uit. Eerste weg rechts, Wester-Hitzum. Na 
twee kilometer komt u bij een kruising en bij wkp 15, hier rechts richting Herbaijum.


Na anderhalf kilometer over een spoorweg en verderop over de brug van het Van 
Harinxmakanaal. Na het transformatorstation meteen links, verder over fietspad. U komt 
uit bij de Rijksweg en wkp 87. 


Ga hier links over het fietspad langs de Rijksweg. Bij wkp 80 steekt u rechts de Rijksweg 
over, War/Leane. Links ziet u de poort van de verdwenen Sickema State. 


Ga verder over asfaltweggetje. Bij wkp 50 rechtdoor, verderop eerste pad links 
asfaltfietspad. Het pad komt uit bij wkp 77, hier gaat u rechts. Na 500 meter staat rechts 
een lantaarnpaal. Hier gaat u links, het terrein van de zorginstelling Kening State.


In deze route speelt Franeker de hoofdrol. Daardoor heeft deze wandeling een hoog 
stins en state gehalte. In Franeker vinden we de Martenastins (museum), het 
Dekemahuis, de Camminghastins en Klein Botnia. Daarnaast biedt Frankeker meer, zoals 
het Planetarium en de Martinikerk. De wandeling komt ook langs het Sjûkelån, het 
kaatsveld, waar tot 1725 het Sjaerdenaslot stond. 
Voordat we wandelend in Franeker komen, passeren we de poort van Herbaijum, het 
enige restant van de gesloopte Sickemastate, 



Bij splitsing links aanhouden en bij volgende splitsing rechts. U komt uit bij een 
klinkerweg, steek over naar bruggetje. Ga verder over tegelpad, einde tegelpad links en 
vrijwel direct rechts, fietspad / van Andel wandelroute. 


Het pad komt uit bij een grote weg, steek deze over en ga rechtdoor, Parklaan. Bij 
splitsing rechts aanhouden, verder over Parklaan. Na 200 meter rechts over bruggetje, u 
loopt het Stadspark in. 


Na het bruggetjes rechts en door het park naar het toegangshek aan de overzijde. Door 
het hek en meteen links over de parkeerplaats.


Steek de weg en de brug over, na de brug meteen links (Westerbolwerk). U komt uit bij 
het kaatsveld, ga hier links. U loopt omhoog langs het kaatsveld en verder over het 
bolwerk langs de gracht. 


Na 400 meter over de brug, over het zebrapad en rechtdoor, Noorderbolwerk. U komt 
langs wkp 99, ga hier rechtdoor. Na 100 meter rechts een trap naar beneden. Daarna 
links over een bruggetje. Na bruggetje rechts en vrijwel meteen weer rechts. 


U komt voor het Korendragershuisje langs, daarna rechts, de Eyse Eisingastraat in. Bij 
huisnummer 3 is het Planetarium, ga hier links over de brug en verder over het 
Raadhuisplein. Daarna rechts, Voorstraat.


U nadert de Martenastins (Voorstraat 35). Meteen na de Martenastins links, door het 
gangetje naar de Martenatuin achter het museum. Achterin de tuin door een hek en 
rechtdoor. Daarna eerste straat links (Hofstraat). U komt uit op het plein bij de Martinikerk.


Loopt naar de kerk en ga rechts over het voetpad langs de kerk en de fontein. Einde 
voetpad weg oversteken en rechtdoor, Schoolsteeg. Over de brug en rechts (Godsacker). 
Einde weg links (Dijkstraat). Daarna weer links en over de brug. Na de brug rechts. 
Rechtdoor en weer over een brug (Harinxmakanaal)


Weg oversteken en rechtdoor, rechts door fietstunnel. Na de fietstunnel scherp rechts 
over fietspad, Hitzumer Binnenpad. Einde fietspad links, betonweg. Einde weg en bij wkp 
35 rechts, terug naar het startpunt.


***


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

