Routebeschrijving Pelgrimsroute Schildwolde Slochteren Roegwold
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Carpoolplaats Jufferweg Schildwolde.
De route is niet geschikt voor fietsers omdat er een groot gedeelte alleen over voetpaden gaat. Zonder
de downloadbare kaart of de route in de App Viewranger is het lastig om met alleen deze tekst de route
te lopen.
1. RA. Staand op de parkeerplaats met het gezicht naar de Hoofdweg slaan we rechtsaf de Hoofdweg
in.
A. Kerk en Juffertoren Schildwolde.
2. LA. Na Hoofdweg 160 slaan we linksaf de Singel in dat even later overgaat in een onverhard pad.
3. LA. Op de t-splitsing linksaf de Singel vervolgen.
4. RA. Aan het eind van de Singel rechtsaf slaan en het fietspad langs de Meesteweg inslaan.
5. LA. Ter hoogte van Meenteweg 117 linksaf het fietspad inslaan.
6. RA. Op de kruising van fietspaden rechtsaf slaan het fietspad de Dannemeerweg inslaan.
7. LA. Na ca 400m linksaf het voetpad Het Knuppelpad over het water inslaan.
8. RA. Aan het eind van het knuppelpad op de t-splitsing rechtsaf het fietspad inslaan.
9. RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de Slochtermeenteweg en het fietspad vervolgen.
10. RA. Aan het eind van dit fietspad rechtsaf slaan en het fietspad langs de weg het Slochterdiep
inslaan.
11. LA. De eerste afslag links nemen en de brug nemen en de Hooilandseweg inslaan.
12. RA. Bij het parkeerterrein rechtsaf slaan en rechtdoor het voetpad aan het eind van het
Parkeerterrein inslaan.
13. RD. 4x achter elkaar op de t-splitsingen rechtdoor gaan.
14. RA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Slochter Ae inslaan.
15. LA. Na 15m linksaf het fietspad inslaan.
16. Na de 2e fietsbrug meteen linksaf het voetpad inslaan.
17. LA. Aan het eind van dit voetpad linksaf de weg de Groene Dijk inslaan.
18. RD. Rechtdoor gaan het onverharde pad nemen voor de brug.
19. RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Veenlaan inslaan die even later overgaat in de Verlengde
Veenlaan.
20. LA. Bij de volgende t-splitsing linksaf de Noorderweg inslaan (parallelweg Provinciale weg).
21. LA. Linksaf het fietspad inslaan.
22. RA. Rechtsaf het fietspad onder de provinciale weg doorloopt inslaan.
23. RA. Aan het eind van dit fietspad rechtsaf de weg de Kluft inslaan.
24. RD. Na 25m rechtdoor gaan en het voetpad inslaan.
25. LA. Aan het eind van dit voerpad linksaf de Voorborgstraat inslaan.
26. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Hoofdweg inslaan.
B. Kerk Slochteren.
27. LA. De 2e afslag links nemen en de Stichtinglaan inslaan.
25. RD. Rechtdoor gaan waar de Stichtinglaan overgaat in een voetpad door de Bargerputten.
26. RD. Op de kruising van voetpaden rechtdoor gaan.
26. RA. Na de Bargerputten op de kruising van voetpaden rechtsaf slaan.
27. LA. Op de volgende t-splitsing linksaf slaan.
28. LA. Aan het eind van dit voetpad linksaf de Slochterveldweg inslaan.
29. RA. In de bocht rechtsaf het fietspad inslaan.
30. LA. Meteen aan de rand van het bos de loopplank over de sloot nemen naar het Slochterbos.
C. Slochterbos met follies.
31. Volg de rode lijn door het bos van de beide kaartjes op de volgende pagina.
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D. Fraeylemaborg.
32. LA. Op de kruising van voetpaden voor de borg linksaf slaan en de Boslaan inslaan.
33. RD. Bij de kruising met de Hoofdweg rechtdoor gaan en het fietspad de Boslaan vervolgen.
34. RD. Rechtdoor gaan na de fietsbrug over de Provinciale weg en een stukje Noorderweg volgen.
35. RD. Na de klapbrug rechtdoor gaan het onverharde pad de Boslaan inslaan.
36. RA. Aan het een van dit onverhard pad rechtsaf de Groendijk inslaan.
37. RD Bij d kruising van wegen rechtdoor gaan en de Schildwolderdijk inslaan.
38. RA. De 2e afslag rest nemen en het Kloosterpad inslaan.
E. Kloosterterrein Schildwolde.
39. LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Hoofdweg inslaan.
40. RA. De 2e afslag rechtsaf nemen en de Jufferweg inslaan.
Eindbestemming Parkeerplaats Jufferweg.
Kerken
• Schildwolde Kerk: Mw. E. (Emke) Bos-Ritsema, 06 5090 5745 kosterschildwolde@woldkerken.nl
• Toren: 0598 – 37 23 24.
• Slochteren; n.n.b.
Overig.
• Fraeylemaborg:
Di t/m Vr 10:00 – 17:00 uur
Za & Zo 13:00 – 17:00 uur (Za & Zo juni t/m september 11:00-17:00 uur)
Feestdagen 13:00 – 17:00 uur
Het park is het gehele jaar open van zonsopkomst tot zonsondergang.
* Follies in Slochterbos:

Een folly of follie is een niet-conventioneel gebouw of bouwwerk, dat ongeschikt is voor
huisvesting of andere functies en uitsluitend een decoratief, kunstzinnig of ludiek doel dient. De
term folly is overgenomen uit het Engels waar het dwaasheid betekent.

Parkeren
• Parkeerplaats aan de Jufferweg in Schildwolde
OV.
• Bushalte Toren in Schildwolde
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