Groninger Borgenpad
____________________________________

Routebeschrijving rondje Fraeylemaborg, 11,1 km
Start: Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
OV: lijn 178, bushalte Fraeylemaborg, Slochteren
Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken.
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen.
Klik op de link “kaart” onder de link route.
De kaart opent nu in Afstandmeten.
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.
Voor meer informatie over het gebruik van de kaarten:
https://groningerborgenpad.nl/routes/
wkp = wandelknooppunt
Het rondje Fraeylemaborg gaat eerst door het prachtige park van de borg, over
slingerende paden, langs waterpartijen en over een heuvel. Een typische Engelse
landschapstuin met uitzondering van de centrale zichtas die herinnert aan de vroegere
situatie van een classicistische tuin met strakke lijnen. Na het verlaten van het park
lopen we richting Baggerputten, restanten van de veenwinning en nu een mooi
natuurgebied. Daarna gaat het langs de 13e eeuwse kerk van Slochteren.
Vervolgens gaan we via een tunneltje onder de provinciale weg door en wandelen we
door stuk bos waarvan de Boslaan ook deel uitmaakt van de centrale zichtas op de
Fraeylemaborg. Een zichtas die helaas gedeeltelijk door de provinciale weg wordt
onderbroken.
Daarna gaan we via de Boslaan weer richting Fraeylemaborg.
Loop vanaf het parkeerterrein richting borg. U komt over een brug en voor de volgende
brug rechts, rood grindpaadje. Negeer zijpaden, blijf rechtdoor lopen. Verderop komt u
over een bruggetje. Na bruggetje rechts.
Bij splitsing rechts aanhouden. Negeer zijpaden. Bij volgende Y splitsing ook weer rechts
aanhouden. Verderop tussen twee brede sloten door, en steeds rechts aanhouden.
Achterin het park, bij follie Façade van Lambert Kamps, links. Bij splitsing rechts en
meteen links. U loopt nu omhoog naar een houten bruggetje. Na bruggetje komt u over
een heuvel. Na heuvel, bij kruising van paden, rechtdoor. Voor vijver rechts aanhouden.
U komt uit op een zandweg, hier links. Bij volgende kruising rechts, tussen de twee brede
sloten door. Loop rechtdoor over het brede pad met zicht op de Fraeylemaborg. Voor de
ronde vijver rechts, richting borg. Over het voorplein van de borg verlaten we het
borgterrein via de oprijlaan. Na het hek rechts, Hoofdweg.

Bij kruising rechts over K. ter Laan pleintje en verder over asfaltpaadje langs de weg.
Paadje komt uit op asfaltweg, nu even over de weg en daarna over betonfietspad, links
van de weg.
Bij wkp 79 rechts. Weg oversteken richting Froombosch. Verder over betonfietspad. Einde
fietspad links, asfaltweg, richting Froombosch. Eerste pad rechts, langs slagboom. U loopt
de Baggerputten in.
Negeer zijpad rechts. Bij wkp 55 rechts, richting wkp 80, graspad. Verderop loopt u tussen
sluis van boomstammen door. Bij splitsing links aanhouden. Blijf routepaaltje volgen. U
loopt nu tussen de vijvers door. Verlaat het terrein langs de slagboom.
Rechtdoor over parkeerterrein en verder over asfaltweggetje (Stichtingslaan). Einde weg,
steek weg over en ga rechts over trottoir (Hoofdweg).
Bij huisnummer 112, voor de kerktoren rechts, richting begraafplaats, halfverharde weg.
Na het huis eerste pad links, zandpad langs sloot. Blijf pad volgen en ga terug naar de
hoofdweg.
Steek de weg over en ga rechts over trottoir. Na huisnummer 111/113 links, de Kluft. Links
aanhouden, door tunneltje en verderop rechts. Weg komt uit op de parallelweg
(Noorderweg), hou hier links aan.
Na 700 meter, bij geel paaltje links, bospaadje Overbos. Na 200 meter bospaadje rechts.
Daarna weer rechts (Boslaan). Ga voetgangersbrug over en loop richting Fraeylemaborg.
Einde wandeling,
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Genoten van deze wandeling?
Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen van wandelroutes?
Een bijdrage is welkom.
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