WANDELEN rond SLOCHTEREN
4 uur GAANS door Slochteren

Deze wandelroute wordt u aangeboden door de Dorpsvereniging Slochteren.
De wandelroute loopt langs diverse bezienswaardigheden in ons dorp. De
wandelroute start in de haven aan de Noorderweg. Hier kunt u ook uw auto
parkeren.

Start wandelroute
1

Op de Noorderweg na de parkeerplaatsen LA het Hoogholtje op.

2

U loopt nu over de snelweg Hoogezand-Siddeburen. Vroeger liep hier het
Woltjerspoor. In 1942 werd het spoor door de Duitsers afgebroken. U houdt
rechts aan en volgt het fietspad.

3

Infopunt: Station Slochteren van het Woltjerspoor
Station Slochteren is nog één van de vijf stationsgebouwen die bewaard
is gebleven van het voormalig Woltjerspoor. Het vroegere tracé liep van
Groningen naar Delfzijl en had een lengte van 34 kilometer. Het spoor is in
gebruik geweest van 1929 tot en met 1941. In 1942 hebben de bezetters
de rails opgebroken en afgevoerd. De spoorlijn is nimmer hersteld. Het
station heet nu ‘Slochterpoort’
en is in gebruik als politiepost,
International Police Association
afdeling Groningen en de
grootste
politiepettenverzameling van
Nederland met meer dan 1500
politiepetten uit de hele wereld.

4

U gaat LA richting de Hoofdweg.

5

RA langs de Hoofdweg.

6

Overval op het distributiekantoor
Op Hoofdweg 54 aan de
overkant van de straat werden
na een overval op het
distributiekantoor op 21 juli 1944
Hendrik Ernst de Haan en Jan
Lever door de S.D. in Eenum
doodgeschoten; Kornelis
Roeters viel te Eenum in handen
van de S.D. en overleed op 20 februari 1945 in het kamp Sachsenhausen.
Zij gaven hun leven voor de vrijheid van ons land.
Rechts achter het woonhuis waren de kantoren van gemeentewerken
gevestigd. Hier werd het distributiekantoor overvallen. Vanaf de

Hoofdweg moeilijk te zien. De ingang naar gemeentewerken bevond zich
links van het woonhuis. Het woonhuis is in 2007 afgebroken.
7

RA De Kluft in.

8

LA het wandelpad in naar de Voorborgstraat.

9

Openlucht zwembad ‘De Tobbe’
Rechts van u is het openlucht zwembad ‘De Tobbe’ Open van mei tot
september. Bij de kiosk kunt u een ijsje of iets te drinken kopen. Het
openlucht zwembad werd in 1968 door vrijwilligers gegraven. Na een
tijdlang door vrijwilligers gerund te zijn geweest, ging het zwembad over in
gemeentelijke handen. Begin jaren ´90 wilde het toenmalige
gemeentebestuur het bad sluiten. De gehele bevolking kwam hier tegen
in het geweer met demonstraties en zitdowns om het bad open te
houden. In onderhandelingen met de diverse dorpsverengingen werd
besloten een stichting op te richten. De Stichting Instructiebad Slochteren
beheert en exploiteert nu het zwembad, met ondersteuning van 60
vrijwilligers.

10

RA de K. ter Laan straat in.

11

LA het Torenplein in. U loopt nu recht op de Ned. Herv. Kerk af.

12

Infopunt: Slochterschans (zie vestingbord)
Na een wandeling rond de kerk gaat u even naar rechts en bij de
bushalte het laantje in. Dit laantje is de òlle weg naar het oosten, richting
Winschoten.

13

Infopunt: De òlle weg
De òlle weg was in de middeleeuwen de verbindingsweg tussen
Groningen en het Oosten. Wie handel wilde drijven met Winschoten of
verder richting Duitsland maakte gebruik van deze weg. Dat had ook
graaf Edzard van Oost-Friesland in de gaten en liet een schans rond de
kerk en kerkhof aanleggen. Hij kreeg hierdoor meer macht in de regio.
Ook een deel van Alva’s leger trok over deze weg richting Heiligerlee. In
1846, toen de Noordbroeksterweg richting Noordbroek werd aangelegd
en z.g. ‘begrind’, verloor de òlle weg zijn betekenis als verbindingsweg
naar het Oosten. Rechts van u ziet u de pastorietuin. Let op: het is privé
terrein. De tuin alleen met toestemming van de bewoner betreden.

14

Infopunt: Viskenij
Deze visvijver, een z.g. viskenij, is nog de enige en de oudste uit de

middeleeuwen goed bewaard gebleven viskenij in de provincie
Groningen. Vroeger haalde de pastoor op de vastendagen zijn vis, aal,
baars, karper, zeelt uit dergelijke vijvers. Vaak aangelegd met een eilandje
in het midden en door bomen omzoomd.
15

U komt uit op de laan naar de begraafplaats.

16

RA af en de laan uitlopen.

17

LA en u volgt de Hoofdweg tot aan de Stichtinglaan.

18

Infopunt: Boerderij Radijs, Hoofdweg 175
Boerderij Radijs is nog
een van de goed
bewaard gebleven
boerderijen in Slochteren.
Vroeger lag voor deze
boerderij een fraaie
slingertuin. De boerderij
werd in 1909 in opdracht
van Hendrik Jan Radijs en
zijn vrouw Wilhelmina Ridder gebouwd. Nu is het een woonboerderij.
Hoofdweg vervolgen en LA de Stichtinglaan in.

19

Het Verzorgingshuis
In 1861 werd in opdracht van de gemeente het ‘Verzorgingshuis’ gesticht,
met als doel, aan die ten laste van de gemeente komende armen, die
zich niet konden handhaven in de maatschappij, een onderdak te
verschaffen.
Vanaf 1944 werd het ‘Verzorgingshuis’ genoemd en later heette het ook
wel ‘Rusthoeve’. Nu bekend als ‘Edsersheerd’ en is particulier eigendom.
In het boerderijgedeelte is nu ‘Begeleid wonen’; en in de schuur is een
partycentrum.
Aan het eind van de Stichtinglaan loopt u de Baggerputten in.

20

Infopunt: Baggerputten (zie infoborden Staatsbosbeheer)
U kunt een rondje Baggerputten lopen. Rechtdoor en steeds links
aanhouden, einde pad RA. Of direct LA, langs het gebouw van de
Hengelsport Ver. ‘De Zwervers’ en het pad volgen.

21

Einde pad gaat u LA, het parkeerterrein over, naar de Slochterveldweg.

22

LA de Slochterveldweg op.

23

Bij het bosje staat een bank. Hier kunt u even uitrusten en naar de skyline
van Slochteren kijken. De appelbomen naast het bankje zijn geplant door
de Vereniging Dorpsbelangen Slochteren en zijn oude rassen.

24

Na de rustpauze bij het bosje RA het fietspad op.

25

Lopend over het fietspad ziet u dat het landschap links en rechts van u
glooit.

26

U loopt aan de achterzijde van het Fraeylemapark. Midden in het park
heeft u een zichtlijn recht op de borg aan.

27

Einde fietspad de weg oversteken. PAS OP DRUKKE WEG.

28

Infopunt: Pingo
De pingo is ontstaan in de laatste Weiseleïn (ijstijd). Midden in de kuil zat
een wel of bron. In een vorstperiode gaf de bron ook nog water en als dat
bevroor werd de grond naar alle kanten opgedrukt. Zo ontstond een vrij
grote heuvel van ijs met opgedrukte grond erom heen. Uit onderzoek
bleek dat in deze pingo vulkanisch as uit IJsland zat, in vroeger tijden hier
naartoe gewaaid. De pingo kreeg de naam ‘Fraeylemaborg-pingo’ en is
waarschijnlijk de meest noordelijke pingo in Nederland.

Enkele pingo's nabij Tuktoyaktuk in Canada. De
voorste pingo is ca. 40 m hoog.

29

LA het fietspad op en volgen tot eind. U loopt parallel met de
Noordbroeksterweg en het Fraeylemapark.

30

Einde fietspad de weg oversteken en weg volgen.

31

LA = de achter ingang van de Fraeylemaborg.

32

Links aanhouden voorbij de duivenslag.

33

Keuze: U kunt RD een rondje park nemen ongeveer 3 km of rechts
aanhouden en een rustpauze inlassen bij restaurant ‘De Boerderij’. Na een
rondje park komt u ook bij dit restaurant weer uit.

34

Oprijlaan Fraeylemaborg uitlopen en de Hoofdweg oversteken, de
Boslaan in.

35

Over het Hoogholtje en RD de Boslaan vervolgen.

36

Keuze: U kunt hier de wandelroute beëindigen en RA naar de VVV of u
vervolgt de wandelroute.

37

RD de Boslaan in.

38

RA de Groenedijk op.

39

Brug over en RA fietspad op = Slochterdiep.

40

Na het huis Ailenroc met schuur direct LA het schelpenpad op.
Ailenroc is het omgekeerde van Cornelia.

41

Einde schelpenpad de straat = Bovenpad oversteken,
het voetpad tussen de twee huizenblokken no. 43 en 41 door.

42

Rechts aanhouden.

43

RA bij het tweede voetpad u komt uit op de Stelling.

44

De Stelling links aanhouden en oversteken, het gravel voetpad op.

45

Einde voetpad LA = De Voeghouten.

46

RA = ook Voeghouten.

47

LA u komt uit op het Molenrecht.

48

LA en gelijk weer RA = De Windvang.

49

Einde Windvang LA = Twee Kerspelenweg.

50

RA = De Omloop.

51

RD = Olderhof zijn bejaardenwoningen.

52

Einde LA voor de bibliotheek de Hoofdweg oversteken.

53

Turfschipperslaan in.

54

Einde LA = parkeerplaats gemeentehuis van Slochteren.

55

Infopunt: Beatrixboom, zie bord

56

Op het bankje kunt u even uitrusten en genieten van de omgeving.

57

Pad vervolgen.

58

Rechts van u ziet u uit op de fraaie tuinen van het voormalig
gemeentehuis en notariswoning.

59

U komt uit op de Hoofdweg.

60

Hoofdweg oversteken LA.

61

Infopunt: Het Regthuis
In de 17e eeuw was het
Hogehuys een
rechthuis met herberg.
Als men een rechtszaak
bijwoonde en het was
te laat om huiswaarts
te keren, dan kon men
in de herberg
overnachten. In het
voorhuis was de
gelagkamer en op de bovenverdieping de rechtszaal. In 1808 toen de
gemeenteraad werd ingesteld, vergaderde men in het Hogehuys. In 1880
werd dat verboden en de herberg werd van het Hogehuys afgescheiden.
De rechters werden door de borgheren benoemd.

62

RD op de driesprong staat het borstbeeld van K. ter Laan.
Infopunt: K. ter Laan, zie bord

63

Aan uw linkerhand Gasterij ‘De Driesprong’. Een mogelijkheid voor een
exclusief diner.

64

RA de Hoofdweg volgen. U loopt door het beschermd dorpsgezicht van
Slochteren. Via de Zuiderweg en het Hoogholtje komt u terug in de haven.
Wij hopen dat u van deze wandeling door het dorp Slochteren genoten
heeft.
TOT ZIENS.

