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
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.
Meer informatie over het gebruik van de kaarten is te vinden onder de knop routes. Zowel
op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is een
aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.
De wandeling gaat door het mooie, historische hart van Appingedam. Na het oversteken
van het Eemskanaal gaat het richting Schildmeer, ontstaan door veenafgravingen. Daar
komt u langs Tetjehorn, een gebied van Staatsbosbeheer en het grootste rietmoeras van
Groningen. Veel vogels voelen zich er thuis, dus voor vogelaars: neem de verrekijker
mee.
De wandeling eindigt bij het gemaal Sans Souci, dat betekent zonder zorg. De naam
komt van een herenhuis dat hier stond, maar is ook de naam van een paleis van koning
Frederik II van Pruisen.
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

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. U 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
====================================================================
Genoten van deze wandeling?
Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen en aanbieden van wandelroutes?
Een bijdrage is welkom.
Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
De stichting is erkend als culturele ANBI
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