
 

 
 

   Wandelroute door Slochteren 
   (5 KM) 

 

 

Wandelroute door Slochteren, ontworpen door de 

Dorpsvereniging Slochteren. 

 



De route is gemarkeerd met palen, die zijn voorzien van een gele 

kop en tevens genummerd van 1 t/m 26. De lengte van de 

wandelroute is ca. 5 km. 

 

Het startpunt ligt aan de haven; de richting is met een handwijzer 

aangegeven. De route bestaat uit drie lussen, met de Slochter 

haven als middelpunt. 

 

1. U loopt in de richting van de brug en steekt deze 

vervolgens over. 

Vanaf de brug hebt u uitzicht op de Slochter haven en haar 

fraaie omgeving. 

 

2. Na de brug wandelt u over de Boslaan die recht voor 

u ligt. 

De Boslaan loopt door het zogeheten Kleine Bos en was de 

vroegere oprijlaan naar de Fraeylemaborg, die achter u in 

het Grote Bos staat. 

 

3. Blijf uw weg over de Boslaan vervolgen. 

U passeert nu het perceel Boslaan 3. Dit betreft een 

boerderij van het kop-romp type, een reductie van het 

Groninger kop-hals-romp type. De boerderij, die onder 

Monumentenzorg valt, behoort tot de z.g. Friesehuis-groep 

(19e eeuw of ouder). 

 

4. Kort voor het einde van de Boslaan slaat u linksaf om 

het bruggetje over te steken. 

Rechtsachter het bos bevindt zich de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie van Slochteren. 

 

 

 



Volg na het bruggetje het aansluitend pad. 

 

Rechts van u staat de Fraeylemamolen, in de volksmond ook 

wel "Meneers meuln'tje" genoemd. De molen is de kleinste 

van de drie watermolens aan de Groenedijk in Slochteren. Hij 

werd in 1786 gebouwd in opdracht van Hendrik de Sandra 

Veltman, heer van Slochteren en bewoner van de 

Fraeylemaborg. Bij de zware storm in november 1972 werd de 

molen van zijn voetstuk gelicht en volledig verwoest. De molen 

werd het jaar daarop gerestaureerd en is sindsdien weer 

bedrijfsklaar. De molens zijn thans eigendom van en in beheer 

bij de Slochter Molenstichting. 

 

Blijf het pad volgen (steeds rechtdoor) tot u de openbare 

weg weer bereikt. 

 

Aan uw rechterhand ziet u na verloop van tijd de grote 

boerderij "Westerplaats" die rond 1880 is gebouwd door de 

zoon van de toenmalige borgheer. Deze liet, naar de 

'maatstaven van die tijd, een modelboerderij verrijzen met drie 

grote schuren en een in verhouding klein voorhuis. 

 

5. Sla aan het eind van het pad op de openbare weg 

linksaf. 

In vroegere jaren gebruikte de Slochter jeugd het haventje 

aan uw rechter hand wel als `zwembad'. 

 

6. Volg de weg —Noorderweg geheten - tot over de brug.  

De eerste lus van de wandelroute zit er al op. 

 

 

 

 



7. In de bocht na de brug houdt u rechts aan en beklimt 

u de voetbrug ofwel het " Hoogholtje". 

Dit hoogholtje kruist de autoweg Hoogezand-Siddeburen, 

die de bebouwde kom van Slochteren doorsnijdt. De weg 

ligt op het vroegere tracé van het Woltjerspoor, dat van 

Groningen via Slochteren naar Delfzijl liep en een lengte 

had van 34 km. De spoorlijn is in gebruik geweest van 

1929 tot en met 1941, waarna de rails in 1942 tijdens de 

bezetting zijn opgebroken en afgevoerd. De spoorlijn is 

nimmer hersteld. 

 

8. Direct na het hoogholtje slaat u rechtsaf om het 

tegelpad te volgen. 

 

9. Aan het eind van dit tegelpad slaat u linksaf, 

richting Hoofdweg. 

U staat nu voor het voormalige politiebureau van 

Slochteren, dat gehuisvest was in het vroegere 

stationsgebouw. Langs het voormalige Woltjerspoor zijn 

vijf stationsgebouwen bewaard ge bleven, te weten in: 

Engelbert, Harkstede, Kolham, Slochteren en Meedhuizen. 

Deze worden nu merendeels bewoond. Dit gebouw biedt 

onderdak aan de I.P.A., district Groningen, I.P.A. is de 

afkorting van: International Police Association. In het 

gebouw is tevens het Pettenmuseum gehuisvest. Een 

verzameling van meer dan 2000 politiepetten uit de gehele 

wereld. Het museum is op afspraak geopend. 

www.politiepetten.nl 

 

 

 

 

 



10. Op het kruispunt Zuiderweg-Hoofdweg slaat u 

opnieuw linksaf. 

Vanaf deze plaats heeft u uitzicht op de zuid-west zijde 

van het Slochterbos, zoals eerder vermeld ook wel het Grote 

Bos genoemd. 

 

11. Ter hoogte van de Boslaan steekt u de Hoofdweg 

over. 

Dit gedeelte van de Hoofdweg door Slochteren is vanwege 

zijn karakteristieke bebouwing aangemerkt als 

'beschermd dorpsgezicht'. 

 

 

 

Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren 

Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren is een cultuurhistorisch 

ensemble van de hoogste orde. In de borg wordt een sfeervol 

beeld gegeven van de familie "upstairs" en het personeel 

"downstairs".  In het Koetshuis zijn wisselende 

tentoonstellingen, een museumwinkel en een filmzaal te vinden. 

Het Schathuis is nu café-restaurant. In de Oranjerie is de 

ontwikkeling van het uitgestrekte park te zien in een levendige 

presentatie. Verspreid door dit park staan "follies", verrassende 

gebouwtjes, waar de bezoeker met een sleutel ook binnen kan 

kijken. De historische aanleg van het 22 ha grote park is zo 

bijzonder, dat deze in 1986 beschermd is verklaard.  Voor meer 

informatie, kijk op    www.fraeylemaborg.nl 

 

http://www.fraeylemaborg.nl/


 



12. Wandel nu door het toegangshek, via de oprijlaan 

naar de Fraeylemaborg 

Langs de oprijlaan stond vroeger aan weerszijden een 

dubbele rij majestueuze linden en beuken. Ten gevolge van 

de zware novemberstorm in 1972 zijn beide binnenste rijen 

helaas gesneuveld. Natuurlijk zijn er nieuwe bomen 

geplant, die alweer flink beginnen te groeien. 

 

De vaste brug over de buitengracht geeft u toegang tot 

het borgcomplex. 

Het linker gebouw is het vroegere schathuis of boerderij. Dit 

is heden ten dage in de volksmond nog "De Boerderij". 

Het rechter gebouw is het voormalige koetshuis. Hier zijn 

nu de museumwinkel, de tentoonstellingsruimte en de 

filmzaal van het landgoed te vinden.  Naast het koetshuis 

staat de Oranjerie, een grote glazen kas waar in de 

wintertijd de kuipplanten werden bewaard.  

Er is een leuke presentatie te bekijken over de historie van 

het park.  

 

Het grasperk tussen beide gebouwen wordt gesierd met een 

zonnewijzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Pal voor de ophaalbrug over de binnengracht slaat u 

zo meteen rechtsaf.  

U bent nu aangekomen Fraeylemaborg, Het begin van 

de borg (het steenhuis)  dateert al van circa 1300 een 

fraai monument met een rijke historie. 

Aan weerszijden van de ophaalbrug staan de beelden van 

Pallas Athene en Hercules. Het is Pallas Athene en 

Herakles (Griekse namen)  of   Minerva en 

Hercules  (Romeinse namen). 

Eén van de zalen in de borg fungeert als trouwzaal van 

de gemeente Slochteren. De sfeervolle entourage trekt 

menig bruidspaar. Bent u geïnteresseerd in de 

geschiedenis van de borg, haar bewoners, het interieur, 

de tuinen en de bijgebouwen. Er zijn diverse publicaties 

over de historie van de borg in de museumwinkel te 

koop. 

 

Volg het pad langs de gracht en rond de borg. 

 

14. Om de wandelroute te blijven volgen moet u 

achter de borg op de splitsing van het wandelpad 

links aanhouden. 

Het staat u uiteraard vrij van de wandelroute af te 

wijken en deze uit te breiden met een boswandeling. 

Achter de borg strekt zich het ruim 20 ha grote 

Slochterbos uit, dat in Engelse landschapstijl is 

aangelegd en een grote variatie aan uitheemse bomen 

en planten heeft. Op het grasveld achter de borg staat 

een reusachtige boom. Het is een zwarte walnoot, de 

grootste en oudste van ons land. Hij is met staaldraden 

getuid om hem overeind te houden. Verder komen hier 

in het voorjaar de stinzeplanten, waaronder de 

zeldzame kievitsbloem, tot bloei. 

 



15. Opnieuw links aanhouden. 

Mocht u een boswandeling gemaakt hebben, dan kunt u 

hier weer op de wandelroute aansluiten. 

 

16. Terug bij het schathuis ofwel "De Boerderij" volgt 

u het pad langs de gracht 

Op het erf achter “De Boerderij”staat een oude 

duiventil, met daarin een ouderwets toilet. Aan de 

overzijde van de gracht, op de plaats van de vroegere 

schaapskooi, staat het clubhuis van de plaatselijke 

scoutinggroep "Fraeylema" Aan de voorkant van “De 

Boerderij” vind u het restaurant. 

 

 
 

 

 

 

17. U komt nu weer voor de Fraeylema borg, hier gaat 

u rechts richting de hoofdweg. 

U kunt een bezoek brengen aan de Borg. De 

kaartverkoop vindt plaats in de museumwinkel in het 

koetshuis.  Museumkaarthouders hebben gratis toegang. 

 

18. Bij de weg aangekomen steekt u de hoofdweg over 

en gaat u rechtsaf en volgt u het voetpad. 
 



19. Aan het einde van het voetpad komt u op het 

dorpsplein, u gaat hier rechts af en steekt de 

hoofdweg over 

U komt bij het monument van de in Slochteren geboren 

(1871) en getogen Kornelis ter Laan. De heer Ter 

Laan verwierf zowel op maatschappelijk als cultureel 

gebied grote bekendheid en veel aanzien. Hij was o.a. 

van 1901 tot 1937 lid van de Tweede Kamer voor de 

S.D.A.P. Van 1914 tot 1937 was hij burgemeester van 

Zaandam en daarmee de eerste "rooie" burgemeester 

van Nederland. Daarnaast bekleedde hij tal van 

nevenfuncties. Verder schreef hij vele werken. Zo was 

hij de samensteller van het Groninger Woordenboek en 

schrijver van het boek "Geschiedenis van Slochteren". 

'Vanwege zijn grote verdienste werd de heer Ter Laan in 

1951, op zijn tachtigste verjaardag, benoemd tot 

ereburger van de gemeente Slochteren. Op die dag 

werd ook dit monument aangeboden. Kornelis ter Laan 

overleed op 6 maart 1963 te Utrecht. 

Aan de overkant vind u Gasterij De Driesprong 

 

 

 



20. U draait weer om en u steekt de Hoofdweg recht 

over en rechts van u staat, 

Het "Hogehuis", het vroegere Regthuis van Slochteren. 

Boven de voordeur hangt het wapen van de 

Heerlijkheid van Slochteren. Het paneeltje rechts voor 

het pand geeft beknopte informatie over de geschiedenis 

van dit huis. In dit Regthuis annex herberg werd in 1808 

het eerste gemeentehuis van Slochteren gevestigd. De 

linker bovenzaal fungeerde als raad en trouwzaal. Links 

daarvan, boven de toenmalige doorgang naar de 

schuur, bevond zich de secretarie. Dit gedeelte is 

naderhand afgebroken. Het Slochterdiep liep vroeger 

door tot voor het Hogehuis. 

 

Vervolg u weg richting Slochterhaven. Let vooral 

op het verkeer als u over de Hoofdweg loopt. 

 

U kruist enigszins gecamoufleerde tunnel van de autoweg 

Hoogezand-Siddeburen. 

Ook de tweede lus van de wandelroute zit erop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Sla direct na het passeren van de tunnel rechtsaf 

naar het wandelpad dat achter het 

toegangshekje ligt. 

Het witte gebouw aan uw linkerhand is het 

vroegere(tweede) gemeentehuis van Slochteren, dat in 

1907 werd gebouwd toen men het Regthuis ging 

verlaten. In 1950 onderging het een inpandige 

verbouwing en werd het aangepast aan de eisen van 

die tijd. Het gebouw is als gemeentehuis in gebruik 

geweest tot 1n het jaar 1982, waarna de gemeente 

een nieuw en ruimer pand betrok dat u straks zult 

passeren. Het oude gemeentehuis kreeg een 

bestemming als bedrijfskantoor. Het voorste gedeelte 

behield zijn oorspronkelijke uiterlijk; het achterste 

gedeelte werd aangepast en op de bovenverdieping 

uitgebreid. Achter het oude gemeentehuis ligt een 

fraaie tuin. 

 

22. Het wandelpad blijven volgen. 

Aan uw linkerhand staat het oude (derde) gemeentehuis 

van Slochteren, dat op 16 maart 1983 officieel in gebruik 

is gesteld door de minister van binnenlandse zaken. 

De gemeente Slochteren telde ruim 15000 inwoners 

verdeeld over 14 dorpen. Het grondgebied beslaat een 

oppervlakte van ruim 15.000 ha en vormt het groen hart 

van de provincie binnen de driehoek: Groningen-Delfzijl-

Hoogezand. Slochteren valt tegenwoordig onder 

gemeente Midden-Groningen. 

 

 Iets voorbij de vijver staat links van het pad de     

"Beatrix-boom". 

 

 



23. Pal voor het punt waar het wandelpad uitkomt op de 

parkeerplaats, slaat u rechtsaf. 

U wandelt nu over de Turfschipperslaan, een benaming die 

herinnert aan vervlogen tijden. Deze laan leidt naar de 

Hoofdweg. 

 

24. Bij de Hoofdweg aangekomen, steekt u eerst de weg 

over en slaat u vervolgens linksaf en blijf over het 

voetpad de weg volgen. 

Hier staat de bibliotheek en rechts daarnaast de 

dokterspraktijk 

 

 

25. Op de kruising met de weg slochterdiep steekt u 

over. Maak ook hier gebruik van het voetpad. 

Zoals u ziet zit de derde en laatste lus van de 

wandelroute er bijna op. Het statige huis aan de 

overzijde van de weg is in 1865 gebouwd en heeft vanaf 

de stichting tot het jaar 1989 dienst gedaan als 

notariswoning en kantoor. 

 

 

26. Aan het eind van het Slochterdiep slaat u 

rechtsaf en bereikt u weer het punt waar u bent 

begonnen: de haven. 

Hier vind u Het pannenkoekenschip Volharding 



Ook vind u hier Snackwagen De Juffer 

 

De Dorpsvereniging Slochteren hoopt u een aantrekkelijke 

wandelroute te hebben geboden, en een indruk te hebben 

gegeven van de vele bezienswaardigheden in ons mooie dorp 

Slochteren. 

Heeft u nog vragen, op of aanmerkingen dan kunt u terecht op 

www.DorpsverenigingSlochteren.nl of mailen naar 

info@dorpsverenigingslochteren.nl. Wij wensen u tot slot een 

prettig verblijf in Slochteren en voor zover van toepassing, een 

prettige voortzetting van uw "dagje uit" of uw vakantie. 

 

GRAAG TOT ZIENS ! 

 

 

Maart 2019 

 

http://www.dorpsverenigingslochteren.nl/

