MO7. Etappebeschrijving van camping Wildemansheerd Schildwolde naar minicamping t’Hofje
Slochteren 26,0 km
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
1. LA. Met de rug naar de camping linksaf de Uiterburenweg inslaan.
2. LA. De Heerenhuisweg inslaan.
3. RD. Bij het Schildmeer maakt de Heerhuisweg een kleine bocht naar rechts ga op dat punt
rechtdoor en sla het fietspad in dat langs het Schildmeer gaat.
4. LA. Aan het einde van het fietspad linksaf de Damsterweg inslaan met de brug over het
afwateringskanaal Duurswold.
5. RD. Het fietspad kiezen naast de Damsterweg na Damsterweg nr. 83.
6. LA. De Groeveweg inslaan. (let op gevaarlijke weg).
7. LA. Op de eerst volgende kruising linksaf het fietspad inslaan.
a. Vogelkijkhut bereikbaar via voetpad van ca. 350 m linksaf.
8. LA. Na vogelkijkhut linksaf het fietspad rond het Schildmeer blijven volgen.
9. RA. Voor de fietsbrug over het Afwateringskanaal van Duurswold rechtsaf het graspad langs
dit kanaal inslaan.
10. RD. Waar het onverhard pad overgaat in de weg genaamd “Afwateringskanaal”.
11. RD Rechtdoor bij de kruising met de Meetheweg en het graspad langs het Afwateringskanaal
inslaan.
12. LA. Bij de brug over het Afwateringskanaal linksaf de Dannemeerweg inslaan dat even later
overgaat in het gelijknamige fietspad.
13. RA. Het eerstvolgend voetpad aan uw rechterhand inslaan ( dit is een pad deels over water
gaat met een lange vlonderpad).
14. RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf het fietspad inslaan.
15. RD. Bij de kruising met de Slochtermeentheweg recthdoor gaan en het fietspad blijven
volgen.
16. LA. Aan het eind van dit fietspad linksaf het fietspad langs het Slochterdiep inslaan.
17. RA. Op de eerst volgende kruising de Goenedijk rechtsaf inslaan.
18. LA. Na ongeveer 100m linksaf het onverharde pad de Boslaan inslaan.
19. RD de Boslaan vervolgen ook als deze samenvalt met de Noorderweg.
20. RD Na de brug over het water de voetbrug over de provinciale weg nemen en de Boslaan
vervolgen.
21. RD de Hoofdweg oversteken en de toegangsweg tot de Fraelaymaborg inslaan.
a. Fraeylaymaborg.
22. LA. Na het bezoek aan de Fraeylemaborg na de gracht linksaf het voetpad inslaan.
23. OM. Na het bezoek aan de borg omkeren.
24. LA. De Hoofdweg inslaan.
a. Kerk Slochteren
25. Eindbestemming Hoofdweg 271 minicamping ’t Hofje.
Campings
• Camping Wildemansheerd Uiterburenweg 6 Schildwolde 0598-421161
06-39889116, info@wildemansheerd.nl
• Minicamping ’t Hofje Hoofdweg 271 Slochteren, info@thofje.org , 0598-421573,
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B&B.
• Bredelaan Slochteren via AiRBnB op 500m van eindpunt.
• Het Ontvangershuis Hoofdweg 24 Slochteren 06-14790700, annemarie@hetontvangershuis.nl
• Slochterheerd Hoofdweg 104 9621 AN Slochteren jager.zuidema@home.nl, 0598-422881
Winkels.
• Bakker Dijkman Hoofdweg 125 in Slochteren op 500m van eindpunt.
• Niet op de route PLUS supermarkt op 500 van punt 18 routebeschrijving van de route(dan
linksaf naar Hoofdweg 91 Schildwolde en daarna weer terugkeren naar punt 18)
Kerken.
• Kerk Slochteren
OV.
•
•

Beginpunt; Bushalte Populierenlaan Hellum 1 m van de camping.
Eindpunt; Bushalte Edsersweg aan Hoofdweg 261 Slochteren (200m van eindpunt)

Parkeren
• Beginpunt: Natuurkampeerterrein Wildemansheerd Uiterburenweg 6 Schildwolde.
• Eindpunt; Edsersweg Slochteren bij Baggerputten ( 500m van eindpunt op de route)
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