
Groninger Borgenpad 
_________________________________

Routebeschrijving Sappemeer - Slochteren 13,4 km

Start:   Borg Welgelegen, De  Vosholen 60,  9611 TD Sappemeer
Einde: Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
OV:     lijn 174 Compagniesterpoort, Sappemeer of station Sappemeer Oost
           lijn 178 Fraeylemaborg, Hoofdweg 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.

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”.

Voordat u aan de etappe begint, kunt u de tuin van Welgelegen bekijken. De ingang is 
opzij achter het gebouw, aan de Borgercompagnie, na 70 meter links over een bruggetje.

Start etappe. Met de rug naar ingang Welgelegen ga links over fietspad richting kruising 
en ga daar rechts de Borgercompagniesterstraat in, over het trottoir. Ga over het spoor. 
Einde trottoir, links de hoek om, Noorderstraat. Na 60 meter, bij fietsstrook, rechts. Weg 
oversteken en verder door Parkstraat.

Eerste voetpad links, grindpad. Meteen rechts met vijver aan linkerhand. Via trapje naar 
beneden langs bankjes en weer omhoog. Na trap links, verderop wordt grindpad even 
asfalt. Ga hier links en meteen rechts verder over grindpad langs sportveldje. Einde 
schelpen/grindpad weg oversteken. Ga links over trottoir. Einde trottoir rechts, 
Slochterstraat, richting brug.

Na brug rechtdoor. U loopt Sappemeer Noord in. Over de vaart en meteen links, Achter 
Diep NZ.

De wandeling start bij de veenborg Welgelegen, in eigendom van het Groninger 
Landschap. De tuin is vrij toegankelijk.
Na Froombosch gaat de wandeling door het prachtige natuurgebied De Baggerputten, 
petgaten ontstaan door de veenwinning.
Na de Baggerputten loopt de route naar Slochteren. En met een ruime boog om het 
landgoed eindigt de de wandeling bij de oprijlaan van Fraeylemaborg. Het park is vrij 
toegankelijk en de borg is zeker een bezichtiging waard.
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Eerste weg rechts, vaart aan rechterhand. Na huisnummer 34 links, betonfietspad. Beton 
wordt asfalt. Voor bruggetje links, verder over fietspad. U kruist Lodijck. Bij de volgende 
kruising rechts en meteen links, asfaltweg. U loopt Froombosch in.

Eerste weg rechts, Slochterdijk. Na huisnummer 68 gaat u in de bocht naar rechts, asfalt 
verharding richting akker en meteen links.  U loopt over het graspad tussen groenstrook 
en sloot, parallel aan de weg. Einde sloot terug naar de weg.

Negeer weg naar links, Edzersweg, en ga verder over Slochterveldweg richting 
Noordbroek. U passeert boerderij Edelveen aan rechterhand. Eerste weg links, 
halfverharde weg. 

U loopt de Baggerputten in, een terrein van Staatsbosbeheer. Voor inrit huis rechts, 
grindpad. Na ongeveer honderd meter, links, graspad. U passeert aan uw rechterhand het 
bordje SBB Baggerputten. Na ongeveer driehonderd meter scherpe bocht naar links, loop 
door boomstammensluis. Bij splitsing links aanhouden, loop over graspad achter vijver 
langs. Blijf graspad langs water volgen, over bruggetje. Pad gaat over in schelpen/
grindpaadje en langs slagboom de Baggerputten weer uit. 

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 naar 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, rechts, over trottoir. Tegenover huisnummer 107a rechts, weg 
oversteken en over grindpad verder. Einde pad links en meteen rechts, asfaltweg. In de 
bocht links, richting Siddeburen, breed betonfietspad. 

U ziet nu de achterzijde van het landgoed Fraeylemaborg. Einde fietspad weg oversteken, 
links, richting Siddeburen, fietspad. Einde fietspad, verder over asfaltweg. U loopt 
Slochteren in. U passeert een hek aan linkerhand. Ga na hek grind/schelpenvoetpad op, 
met sloot aan linkerhand. U komt uit op het K. Ter Laan herdenkingspleintje. Steek weg 
over en ga links, over klinker trottoir. Na 150 meter staat u voor de toegang tot het terrein 
van de Fraeylemaborg.

Einde wandeling.

====================================================================

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.
====================================================================

Fraeylemaborg, vriend van het Groninger Borgenpad




