Groninger Borgenpad
____________________
Routebeschrijving Slochteren - Schildwolde 8,7 km
Start: parkeerplaats Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
Einde: parkeerplek gemaal Sans Souci, Schildmaarweg 9626, Schildwolde
OV: lijn 378, bushalte Fraeylemaborg, Hoofdweg Slochteren
lijn 378, Toren Schildwolde (nog wel een eindje lopen vanaf Sans Souci)

De wandeling begint bij Fraeylemaborg; de borg is te bezichtigen en erachter ligt een groot en
toegankelijk park.
We lopen in de zichtlijn van de borg over de Boslaan. Daarna komen we al snel in `t Roegwold,
een groot natuurgebied. Over het Dannemeer loopt het Knuppelpad, een vlonderpad van circa
750 meter door het moeras. Prachtige vergezichten en veel vogels.

Ga met de rug naar ingang Fraeylemaborg staan. Steek weg over. Verder over klinker fietspad.
Steek voetgangersbrug over. Ga richting witte brug en steek brug over. Ga rechtdoor over
halfverharde zandweg, Boslaan. Einde Boslaan, rechts, asfaltweg. Brug en weg oversteken. Ga
links, richting Lage Land, betonfietspad.
Eerste weg rechts, asfaltweg, (Denemarken). De weg heeft een haakse bocht naar links en naar
rechts. Einde weg, links, Slochtermeenteweg. Na zeshonderd meter rechts eerste pad rechts, over
veerooster, schelpenpad. U loopt het Roegwold in (Staasbosbeheer).
Na zevenhonderd meter, bij wandelnetwerk knooppunt 39, opgelet.
Er zijn nu twee opties: optie 1 gaat over het vlonderpad over het Dannemeer.
Optie 1
Schelpenpad af, richting klaphekje. Verder over voetbrug ( Het Knuppelpad). Voetbrug gaat over in
zandpad, einde pad rechts, betonfietspad. Over bruggetje en na veerooster links, bij
wandelknooppunt 38, schelpenpad.
Optie 2
Ga door over het pad en bij wandelknooppunt 38 komt optie 1 er ook weer bij.
Einde pad over veerooster, ga links, betonfietspad. Na houten brug rechts. Weg en veerooster
oversteken en vervolg pad door Roegwold.
Je gaat over drie veeroosters en loopt het Roegwold weer uit. Einde pad links door bosje,
schelpenpad. Einde schelpenpad rechts, asfaltweg, richting gemaal. Einde wandeling.

