Groninger Borgenpad
________________________________
Routebeschrijving Appingedam - Schildwolde (gemaal Sans Souci) 10,6 km
Start: Nicolaikerk, Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam
Einde: gemaal Sans Souci, Schildwolde
OV: spoorstation Appingedam of bushalte ’t Bolwerk, lijn 6 en 561
bushalte toren Schildwolde, lijn 178
We lopen het historische hart van Appingedam uit en komen al vlot bij het Eemskanaal.
Na het oversteken van het kanaal gaat het richting Schildmeer, ontstaan door
veenafgravingen. Bij het Schildmeer lopen we langs Tetjehorn, een gebied van
Staatsbosbeheer en het grootste rietmoeras van Groningen. Veel vogels voelen zich er
thuis.

Start de wandeling met de rug naar Wijkstraat 27. Steek de weg over, houd de kerk aan de
rechterhand en ga rechtdoor richting brug Nieuwe Dieptil. Na de brug rechtdoor en bij de
weg (Olingermeeden) links over het trottoir. Steek verderop de weg over (Woldweg).
Rechts en direct weer links, de Schoolstraat in.
Einde Schoolstraat rechts en direct weer links, De Rank. Bij tweede kruising oversteken en
direct rechts, over de promenade/voetpad langs de vijver (Scharreweersterweg). Bij de
kruising rechtdoor. Na 40 meter rechts aanhouden (Hogewerflaan).
Rechts ligt een sportveld. Na halve km gaat asfaltweg over in grindpad. Grindpad kruist
een klinkerweg. Verderop komt het grindpad uit op het Eemskanaal. Rechts over graspad
richting brug. Passeer hek, steek weg over en links over de brug.
Na de brug meteen rechts, langs het kanaal, Eemskanaal ZZ, richting Overschild. U kunt
ook het graspad op de dijk nemen. Je komt over een sluis, (Groevesluis). Na Groevesluis
verder over asfaltweg of over het graspad op de dijk. Asfaltweg heeft verderop aftakking
als betonfietspad naar boven op de dijk. Ga verder over fietspad. Bij wandelknooppunt 46
links naar beneden, halfverharde weg (Schildweg). We laten het Eemskanaal achter ons.
Einde grindweg door over asfaltweg. Einde weg, oversteken en verder over fietspad,
richting rondje Schildmeer. Volg het fietspad. Verderop bij picknickbank, natuurgebied
Tetjehorn, is de mogelijkheid om naar een uitkijktoren te lopen om over het Schildmeer te
kijken. Verder over fietspad en na 2,5 km bruggetje over, Schildjer Tilbat. Hier eindigt de
wandeling bij gemaal Sans Souci
Einde: parkeerplaats gemaal Sans Souci

