Groninger Borgenpad
________________________________
Routebeschrijving Schildwolde - Appingedam 10,6 km
Start: Schildwolde, einde Schildmaarweg, parkeerplek bij gemaal Sans Souci
Einde: Nicolaikerk, Appingedam
OV:
Bushalte toren Schildwolde, lijn 178

De wandeling begin bij het gemaal Sans Souci. We lopen langs het Schildmeer en het
natuurterrein Tetjehorn van Staatsbosbeheer, het grootste rietmoeras van Groningen.
Veel vogels voelen zich er thuis.
Daarna langs het Eemskanaal en de brug over richting Appingedam. De wandeling
eindigt bij de Nicolaikerk, de grootste kerk van de Ommelanden.

Loop in de richting van het bruggetje, Schildjer Tilbat. Ga verder over het fietspad. Na 2,5
km kruist u de toegangsweg van de zorgboerderij Schildmeer. Ga verder over het
betonfietspad. Verderop passeert u een picknickbank, bij natuurgebied Tetjehorn. Daar
kunt u naar een uitkijktoren lopen voor een blik over het Schildmeer.
Ga verder over het fietspad. Einde fietspad, weg oversteken. Rechtdoor over asfaltweg,
Schildweg. Na het passeren van de oprit naar een boerderij rechts aanhouden,
halfverharde grindweg.
Als de grindweg naar rechts buigt, rechts omhoog het dijkje op, betonfietspad langs het
Eemskanaal. Einde betonfietspad verder over de asfaltweg onder de dijk of over het
graspad op de dijk. Groevesluis over en verder over fietspad of over de dijk, richting brug.
Ga links de brug over.
Meteen na de brug rechts weg oversteken. Passeer het hek en loop over het graspad
langs het Eemskanaal. Na 300 meter graspad verlaten en links over een grindweg. U
kruist een klinkerweg en ga verder over grindpad dat naar links afbuigt. Grindpad wordt
asfaltweg (Hogerwerflaan).
Einde weg links, trottoir. Loop naar de kruising en steek over naar de vijver. Rechtdoor
over promenade/voetpad, Scharreweersterweg. Bij de kruising links (de Rank). Bij
volgende kruising rechtdoor. Einde weg enkele meters rechts en direct links
(Schoolstraat).
Einde weg rechts. Bij huisnummer 65 links, de weg oversteken. Rechtdoor en na honderd
meter rechts, richting Stadshaven, klinkerbestrating. Loop naar witte brug. Na brug
rechtdoor. U komt bij de Nicolaikerk, einde wandeling.

einde Nicolaikerk Appingedam

