Groninger Borgenpad
Routebeschrijving Slochteren - Sappemeer 13,4 km
start Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
parkeren: parkeerplaats Fraeylemaborg
openbaar vervoer: bushalte Fraeylemaborg, Hoofdweg

Deze etappe loopt vanaf de Fraeylemaborg via de 13e eeuwse kerk van Slochteren
naar de Baggerputten, een prachtig natuurgebied. Het traject eindigt bij de borg
Welgelegen, een veenborg. De tuin is toegankelijk, ingang aan de Borgercompagnie.

Start op de Hoofdweg met de rug naar de Fraeylemaborg. Ga rechts. Bij kruising rechts
over pleintje met standbeeld van K. Ter Laan. Ga verder over voetpad en daarna over
asfaltweg. Verderop over fietspad, links van de weg.
Eerste afslag rechts, fiets/voetpad, richting Froombosch. Eerste weg rechts, richting
Slochteren ( Slochterveldweg). Voor het bord Slochteren links en meteen rechts, voetpad.
Einde voetpad, weg oversteken en daarna links, Hoofdweg.
Bij huisnummer 145 links, graspad op, de òlle weg. Volg graspad om kerk en pastorie en
loop terug naar de Hoofdweg. Ga hier links. Na huisnummer 215 links, richting de
Baggerputten, Stichtingslaan.
Bij parkeerterrein rechtdoor, langs afsluitboom. Over schelpenpad tussen vijvers, de
Baggerputten. Einde schelpenpad links aanhouden, achter de waterpartij langs en dan
rechts aanhouden. Ga door sluis van boomstammen en meteen rechts over graspad.
Graspad loopt door open veld. Einde graspad rechts, schelpenpad. Bij huis nr.3 links,
onverharde weg. Einde weg rechts, Slochterveldweg.
Na richtingaanwijzers, ter hoogte van de Edzersweg, links en meteen rechts. U loopt over
graspad met de sloot aan de linkerhand. Na ruim een kilometer eindigt het graspad. Ga
terug naar de weg en ga links. Slochterveldweg gaat over in Slochterdijk.
Einde weg links, Langewijk. Na 200 meter rechts, de dam over en meteen links, verder
over fietspad. Fietspad maakt bocht naar rechts, richting knooppunt 33. Einde fietspad
rechts, asfaltweg. Einde weg links en bij kruispunt rechts, Slochterstraat.
Onder viaduct door en over de brug Hoogezand-Sappemeer in. Bij kruispunt links,
Parkstraat. Na 60 meter rechts het schelpenpad op van het plantsoen. Einde schelpenpad
links en meteen weer rechts. Loop langs de vijver en voor de bankjes langs. Ga verder
over Parkstraat.
Einde straat, weg oversteken en ga links, (Noorderstraat). Eerste straat rechts,
Bargercompagniesterstraat. U komt over het spoor. Bij kruising oversteken en links,
borg Welgelegen.

einde wandeling: borg Welgelegen, Sappemeer

