
Groninger Borgenpad 
____________________ 
Routebeschrijving Schildwolde - Slochteren 8,7 km

Start:   gemaal Sans Souci, Schildmaarweg 9626, Schildwolde
            parkeren bij Sans Souci, einde Schildmaarweg
Einde:  Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
OV:      lijn 178, toren Schildwolde (nog wel een eindje lopen voor de start) 
            lijn 178, 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.

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 start op het parkeerterrein bij het gemaal Sans Souci. Loop even naar de 
brug en weer terug met het gemaal aan de linkerhand. Bij fietsknooppunt 51links, richting 
fietsknooppunt 50. Na 200 meter rechts, schelpenpad. Je loopt het natuurgebied het 
Roegwold in. 

Volg het fietspad. Na 1.5 km kom je bij de N865. Steek de weg over en ga links. Bij 
huisnummer 117 rechts, schelpenfietspad. Na 1 km kruising van paden. Er zijn nu twee 
opties, omdat niet iedereen het vlonderpad over het Dannemeer prettig vindt. Optie 1 is 
het vlonderpad.

Optie 1
Ga rechts en ga na 300 meter  links over het Knuppelpad, een vlonderpad over het 
Dannemeer. Einde vlonderpad rechts, verder over schelpenpad.

Optie 2

U start bij het gemaal met de opvallende naam Sans Souci, zonder zorgen, de naam van 
een beroemd paleis van koning Frederik II van Pruisen. Hier is het de herinnering aan een 
19e eeuws buitenhuis dat halverwege de 20e eeuw is afgebroken. 
Al snel loopt u het uitgestrekte natuurgebied Dannemeer in. Het maakt deel uit van `t 
Roegwold van Staatsbosbeheer. Daar loopt u over het Knuppelpad, een vlonderpad van 
maar liefst 750 meter lengte over het moeras. Prachtige vergezichten, veel vogels. 
De wandeling eindigt bij één van de hoogtepunten van het Groninger Borgenpad: de 
Fraeylemaborg. De borg is toegankelijk. Achter de borg ligt een prachtig bos. 
Meer informatie www.groningerborgenpad.nl

http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Bij kruising van paden rechtdoor. Bij wandelknooppunt 39 komen optie 1 en 2 weer 
samen.

Ga verder over schelpenfietspad. Bij weg (Slochtermeenteweg) link, asfaltweg. Eerste weg 
rechts (Denemarken). Weg volgen, negeer zijpaden. Einde weg links, fietspad. Fietspad 
loopt evenwijdig aan Slochterdiep. Bij de brug rechts, Groenedijk. Na 100 meter links, 
onverharde weg, Boslaan.

Einde Boslaan over voetgangersbrug, loop richting de Fraeylemaborg. 

Eindpunt: Fraeylemaborg.

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

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




