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Een mooie wandeling over bestaande, deels oude paden in de be-
slotenheid van het nationaal landschap ’De Noardlike Fryske Wâlden’. 
Een klein deel van de route gaat door het weidse kleigebied. 

S  Startpunt:
Stania State 
Rengersweg 98b, Oentsjerk

Het ommetje kunt u op ieder willekeurig punt starten 
en in beide richtingen lopen.

Bewegwijzering route: Groen
Lengte: 8 km

Via het park naar een ontwerp van architect Rood-
baard, gaat de route over zand- en bospaden naar 
het dorp Mûnein. Terug langs de Ekkelreed naar de 
Kaetsjemuoiwei en vervolgens via nieuwe bosaanleg 
en het park van Heemstrastate naar het oude dorps-
hart van Oentsjerk aan de Wynzerdyk. Het ommetje 
wordt afgesloten met een klein stukje door het weidse 
kleigebied.

R  Horeca onderweg

Brasserie ‘Stania State’ 
Rengersweg 98b, Oentsjerk 
www.staniastate.nl

Café/snackbar ‘It Wapen fan Fryslân’ 
Rengersweg 51, Oentsjerk

Café-cafetaria ‘It Mounehoekje’ 
Dr. Kylstraweg 93, Mûnein

Houdt u er rekening mee dat de genoemde bedrijven niet altijd 
geopend zijn? 

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH  Burgum

T 14 0511 (geen netnummer)
E gemeente@t-diel.nl
I  www.t-diel.nl
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1  Stania State
Het huwelijk met Margaretha van Heemstra rond 1520 leverde 
Jeppe Stania een grote lap grond op waarop hij een state 
bouwde. De huidige state, een rijksmonument, dateert uit 1855. 
Tegenwoordig is er een stedenbouwkundig bureau in gehuisvest 
en een brasserie. De naastgelegen boerderij uit 1900 maakt in 
historisch opzicht deel uit van Stania State.

2  Roodbaardtuin, park Stania State 
U kunt de route (niet bewegwijzerd) verlengen met een wandeling 
door het park rondom Stania State. Het park bevat een tiental 
monumentale objecten. Bij het parkeerterrein staat een 
plattegrond van het park. 
Er leven bosvogels zoals de boomkruiper en de boomklever. 
’s Avonds jagen watervleermuizen vlak boven de vijvers op 
muggen. 

3  Mûnein, Kaetsjemuoiwei 28
Deze zeer gave boerderij van het ‘kop-hals-romp’ type is volgens 
de gevelsteen in 1880 gebouwd. Het was oorspronkelijk één van 
de boerenplaatsen van de adellijke familie Van Sminia. 

4  Mûnein
Mûnein hoorde tot 1948 bij Oentsjerk. Vandaar misschien dat 
in dit dorp een kerk ontbreekt. Mûnein heeft zijn naam aan een 
inmiddels verdwenen molen ontleend. 

5  Heemstrastate
Vroeger stond hier de state van de familie Heemstra, maar deze 
is afgebroken. Heemstrastate is nu de naam van een zorgcentrum 
gelegen in het oude Heemstrapark met lange lanen en oude 
bomen.

6  Paardengraf, park Heemstrastate
Links van de ingang van het park is een heuvel met daarin een 
paardengraf. Het betreft het eregraf voor het paard van Willem 
van Heemstra, dat hem veilig over de rivier Berezina had gebracht 
tijdens de veldtocht van Napoleon door Rusland in 1812.

7  Tuinmanshuis Heemstrastate, Rengersweg 62
De bedrijfswoning is in 1869 gebouwd voor de koetsier/tuinman 
van Simeon Petrus, Baron van Heemstrastate.

8  Kerk, Oentsjerk
Deze Romaanse kerk, gewijd aan Maria, werd rond 1340 
gebouwd. Op het kerkhof staan diverse grafmonumenten 
van adellijke families.
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1 Stania State
2  Roodbaardtuin, park Stania State   
3 Mûnein, Kaetsjemuoiwei 28 
4 Mûnein 
5 Heemstrastate 
6 Paardengraf, park Heemstrastate 
7 Tuinmanshuis Heemstrastate      
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8 Kerk Oentsjerk


