MO2a. Etappebeschrijving van Camping Meerwijk naar Camping t’ Hofje Slochteren.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
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Start begin Strandweg en het fietspad kiezen.
RA. Na de bocht naar Links de weg naar het parkeerterrein inslaan die overgaat in een voetpad.
RA. Op de eerstvolgende t-splitsing van voetpaden.
LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf.
RA. De Meerweg inslaan en over de brug gaan.
RA. De brug nemen en deze weg heet ook Meerweg.
RA. Richting het Paviljoen de Leine dit is ook weer de Meerweg.
LA. Het voetpad inslaan.
RA. Aan het einde van het voetpad het fietspad inslaan.
RD. De Woldweg(N386) oversteken het fietspad Kropswolde-Nieuwe Compagnie volgen.
RD. Bij de weg Wolfsbarge de brug rechtsaf nemen en het fietspad aan overzijde blijven volgen.
RD. Bij de weg Nieuwe Compagnie oversteken en het fietspad blijven volgen.
LA. Aan het einde van het fietspad de Sluisweg (Langs de Kielsterdiep) inslaan.
RA. De 2e brug aan uw rechterhand oversteken(tussen nr 5b en 5) Na Sluisweg 5.
RD. Het voetpad langs het water volgen na nr. 5).
RA. Na de brug aan uw linkerhand rechtsaf slaan en het voetpad inslaan.
LA. Bij de 2e kruising van voetpaden de schuine weg linksaf slaan.
RA. Aan het einde van het voetpad de Kielsterachterweg ( de parallelweg en de gewone weg) oversteken
en het fietspad rechtsaf inslaan. Let op dit is een gevaarlijke oversteek.
LA. Het eerst volgende fietspad linksaf inslaan.
RA. Op de eerst volgende T-splitsing van fietspaden rechtsaf slaan. linksaf en het Woelwijckpad inslaan.
RA. Na 300 m rechtsaf het fietspad Woelwijckpad vervolgen.
RD. Aan het eind van dit fietspad rechtdoor de weg Borgercompagnie oversteken.
LA. Na 10m na de dam over het water linksaf slaan en de weg Borgercompagnie inslaan.
a. Tuin borg Welgelegen is dagelijks open tussen 10 uur en 5 uur en is bereikbaar via de
toegangsbrug over het water.
LA. Aan het eind van de weg linksaf de weg Vosholen inslaan.
RA. De eerste afslag rechts nemen de de wijk/weg De Kleinemeer inslaan.
LA. Na e spoorwegovergang linksaf slaan de Middenstraat inslaan.
RA. Na Middenstraat nr. 29 rechtsaf het fietspad inslaan.
RD. Rechtdoor het fietspad blijven volgen bij de kruising met de weg Touwslager.
RD. Aan het eind van het fietspad rechtdoor gaan en de Noorderstraat inslaan.
a. RK Kerk St. Jozef
RA. De 2 parallellen Noorderstraat oversteken en rechtsaf het fietspad langs de Noorderstraat inslaan.
a. Winkels
b. Koepelkerk Noorderstraat 169.
LA. Na de Koepelkerk linksaf de Parkstraat inslaan.
LA. Halverwege linksaf het voetpad achter de kerk inslaan.
LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf afslaan.
LA. Aan het eind van het voetpad linksaf slaan de Parkstraat vervolgen.
RA. Rechtsaf de Slochterstraat inslaan aan het einde van de Parkstraat en deze weg steeds blijven volgen
ook onder de snelweg door.
RD. Rechtdoor gaan waar de Slochterstraat na de Achterdiep overgaat in de Langewijk.
LA. Na landelijk 75 linksaf de dam nemen.
LA. Na de dam linksaf de Gelijknamige Langewijk inslaan.
RA. Na 25m rechtsaf het fietspad inslaan en dit fietspad steeds blijven volgen. Later wordt het fietspad
ook de Slochterdijk genoemd.

40. LA. Op de t-splitsing van fietspad met de fietsbrug linksaf het fietspad blijven volgen.
41. RD. Het fietspad blijven volgen ook als het fietspad op een gegeven moment aan de overzijde van het
water verder gaat.
42. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Hoofdweg inslaan.
43. Eindbestemming minicamping ’t Hofje Hoofdstraat 271 Slochteren
Campings.
• Camping Meerwijck Strandweg 2 Kropswolde 0598-323659 info@meerwijck.nl
• Camping t’ Hofje Slochteren Hoofdweg 271 Slochteren 0598421573
B&B
•
•

Vrienden op de fiets alleen voor leden ( 8,- per jaar) Dhr. G. Hommes Stichtinglaan 22 Slochteren
geerthommes@outlook.com 06-81 16 24 96/ 0598- 42 28 78 / 06-37 56 49 94 Op ca 300 m van eindpunt.
Trekkershut op camping Minicamping ’t Hofje Hoofdweg 271 Slochteren

Winkels
• Sappemeer op de route.
Kerken.
• Sappemeer Willibrorduskerk Noorderstraat 152, 0598-393688
• Sappemeer Koepelkerk Noorderstraat 169. Sleuteladres: Noorderstraat 161; tel. 0598-857010
OV.
•
•

Beginpunt: NS station Kropswolde (op 3km van de camping)
Eindpunt: Bushalte Edsersweg aan de Hoofdstraat Slochteren.

Parkeren.
• Beginpunt Strandweg Kropswolde.
• Eindpunt: Camping ’t Hof Hoofdweg 271 Slochteren.

