
Weidevogelroute +/- 30 km 

• Startpunt beschrijving:  Molen Meervogel in Garrelsweer. Hier bevindt zich 
informatiepaneel no. 1 

• Als u met de rug naar de molen staat gaat u linksaf de Meedenweg op. 

Tip: schuin tegenover de molen staat een boerenbedrijf. Hier bevindt 
zich levend erfgoed met de naam Groninger Blaarkop. Dit ras valt onder 
de stichting zeldzame huisdierenrassen. In Nederland leven er nog 
ongeveer 2100 , op dit bedrijf zijn 125 melkkoeien met bijbehorend 
jongvee (2017) 

Tip: halverwege deze weg vind u op nr. 8a een rustpunt en 
informatiepaneel no.2 

• U rijdt Wittewierum in  

U gaat linksaf het laantje “Kerkhorn” in en komt langs het kerkje van 
Wittewierum.  
Het is mogelijk rondom de buitenzijde van de wierde, waarop de kerk 
staat, te wandelen. Parkeer de fiets dus even. 

• Aan het einde van het laantje slaat u linksaf de Woldjerweg op 
(fietspad) 

• Halverwege stopt het fietspad en gaat u dus op de rijbaan verder 
(richting Overschild) 

U vind nog voor u bij de Bloemhofbrug bent aan uw linkerhand een 
informatiepaneel nummer 3 

• U vervolgt uw weg rechtdoor en komt over de brug genaamd 
Bloemhofbrug. Deze ligt over het Eemskanaal. 

• Aan de overzijde gaat u rechtdoor, de Meenteweg uit richting 
Schildwolde.  

Na ongeveer een km. begint een fietspad naast de rijbaan links. 

• U komt door het buurtschap “De Paauwen” 



• U gaat rechtdoor en komt over het Afwateringskanaal 

• Na ong. 400 mtr gaat het fietspad over naar de rechterzijde 

U passeert aan uw rechterzijde natuurgebied ‘t Roegwold en vindt even 
verderop een informatiepaneel over het Dannemeer gebied. 

• Na het bord “Schildwolde” gaat u direct linksaf de Uiterburenweg op  

Aan uw linkerhand bevindt zich Minicamping Wildemansheerd. Hier is 
tevens een rustpunt gevestigd alwaar u iets kunt drinken of een 
sanitaire stop kunt maken. Er is ook een kleine verkoop van plantjes, jam 
etc. 
Let op: ’s Zondags is de Wildemansheerd gesloten. 

U vindt net na de camping infopaneel no 4 

• Op de T-kruising slaat u linksaf de Heerenhuisweg op 

Na +/- 500 mtr. ziet u links en rechts natuurcompensatiegrond van RWE. 
Dit zijn zogenaamde vogelakkers. Deze zijn afwisselend ingezaaid met (9 
meter brede stroken) luzerne en voedselveldjes. Dit beheer trekt muizen 
en komt ten goede aan de blauwe kiekendief en de velduil. 

• Aan het einde van deze weg ligt het Schildmeer. Ongeveer 120 mtr. 
voor het Schildmeer begint een schelpenpad hier gaat u linksaf (u gaat 
langs de parkeerplaats) 

Er bevindt zich aan u rechterzijde een informatiepaneel van 
Staatsbosbeheer over “vogels bij het Schildmeer” 

• Het gedeelte van het Schildmeer waar u nu langskomt wordt 
Lutje Schild genoemd. Het is een kleine uitloper van het 
Schildmeer en is voorheen ruilverkavelingsland geweest. In de 
winter kan hier vaak het eerst worden geschaatst. 

• U komt over een bruggetje en houdt rechts aan 

Aan het einde van het fietspad gaat u rechtsaf richting de brug met de 
naam Schildjer Tilbat (Gronings: til= houten brug, bat= houten plank, 
smalle houten brug; tilbat= houten bruggetje met leuning) 



Langs dit pad, na geruime tijd, vindt u informatiepaneel no. 5. 

• Dit schelpenpad meandert verder langs de oevers en uitlopers van het 
Schildmeer.  

• . U passeert “Lutje Muntendam” . Een vroegere veldnaam voor dit 
gedeelte nabij het Schildmeer 

• het fietspad volgend komt u aan de rechterzijde een informatiebord 
tegen over natuurgebied Tetje Horn. 

Tip: 

Als u het pad rechts verder in gaat, gaat u naar de uitkijktoren. Deze is de 
moeite van het beklimmen waard. 

 

Tip: 
aan de rechterzijde  bevindt zich een project opgezet door landinrichting 
Midden Groningen “oesters en parels” genoemd.   Er is een insektenhotel, 
geschonken door onze zuster-natuurvereniging. Tevens vindt u hier een 
verhoogde (uit)zi(ch)tbank waarop u een mooi doorkijkje hebt richting het 
Schildmeer 

 

• U volgt het fietspad tot het ten einde loopt 

• op de kruising steekt u recht over. U bent nu op de Schildweg 

U komt langs deze weg informatiepaneel no. 6 tegen 

• Na dit paneel houdt u rechts aan en gaat het grindpad op (+/- 1 km) 
Dit pad loopt naar het fietspad langs het Eemskanaal, u gaat rechts 
af 

• Na verloop van tijd daalt het fietspad van de dijk af, naar net achter 
de dijk 

U komt informatiepaneel no. 7 tegen 



• u passeert de sluis van het Eemskanaal 

• u gaat rechtdoor richting de brug (Woldbrug) en gaat deze over 

• onderaan op de kruising gaat u rechtsaf de Kanaalweg op 

• na 200/300 mtr. linksaf het fietspad op over het voormalig terrein 
van de strokartonfabriek ‘De Eendracht’ 

• Aan het einde van dit pad, waarbij u de stadstuintjes van Appingedam 
passeert, gaat u op de kruising linksaf de Olingermeedenweg op 
(tegenover gezondheidscentrum Overdiep) 

Tip: 

Als u rechtdoor fietst langs gezondheidscentrum Overdiep komt u 
verschillende horecagelegenheden tegen en komt u uiteindelijk in het 
stadshart van Appingedam. U bent in dat geval even van de route af en 
moet om deze te vervolgen, terugkeren naar het gezondheidscentrum. 

 

• U passeert aan uw rechterzijde basisschool “De Olingertil” 

• Na  ongeveer 400 mtr. , net voor de bebouwing begint aan uw 
linkerhand, tegenover huisnummer 64, steekt u de rijbaan over en gaat 
linksaf het schelpenpad op.  

Het bosje aan uw aan uw linkerzijde is door de gemeente aangewezen als overloop bij 
hoogwaterstand in het riviertje “De Groeve”. Het bosje wordt het getijdenbosje 
genoemd. 

• U komt over het water genaamd “ Rechte Tocht”.  

De brug die hier ligt is de vroegere “Nieuwe Dieptilbrug” , in de volksmond 
wel het ‘trouw-bruggetje’ genoemd (vanwege de vele trouwfoto’s die op de 
brug zijn gemaakt). Deze brug lag vroeger achter de Nicolaikerk in het 
centrum van Appingedam als verbinding tussen het centrum en het 
overdiep. Het water waar de brug destijds overheen lag heet het Nieuwe 
Diep, vandaar de naam “Nieuwe Dieptilbrug” 

 



 
Tip:  
Hier komt u bij de Olingerhoogte  vanwaar u een prachtig uitzicht hebt. 
Bovenop bevinden zich picknicktafels waar u heerlijk kunt zitten. De hoogte 
is het gevolg van een gronddepot van de gemeente Appingedam. Het heeft 
nu een recreatieve functie en is kindvriendelijk aangelegd. Zo is er een 
klauterpad met keien waarover kinderen naar boven kunnen klimmen. 
Daarnaast is het bij winterweer natuurlijk een prachtige plek om van de 
hoogte te sleeën, glijden etc. 

• Over de brug gaat u rechtsaf en fietst onder langs de hoogte. U 
gaat rechts, zodra dit kan en direct weer rechts. U komt nu op 
een grof grindpad. 

• Op de driesprong aan het einde van dit pad gaat u rechts af . 
Hier staat mogelijke een hekwerk, dit kunt u aan de zijkant passeren. 
Voor fietsers en wandelaars is dit toegestaan door de gemeente 
Appingedam 

Hier bevindt zich een informatiepaneel no 8. Het loont de moeite om de 
zogenaamde plasdras van het informatiepaneel op te zoeken en neem dan 
vooral uw verrekijker mee! 

• U komt uit op de Olingermeeden en gaat linksaf. 

• Aan het einde van deze weg, op de driesprong, gaat u 
rechtsaf de Spijkerlaan in ( het eerste gedeelte is een 
betonweg, het stuk daarna een klinkerweg ) 

• Op de T-splitsing aan het einde van de Spijkerlaan fietst u 
linksaf de Dijkhuizerweg op 

• Deze weg volgt u, waarbij langs het eerste gedeelte een 
fietspad ligt, terwijl u later op de rijbaan uw weg moet 
vervolgen 

• De Dijkhuizerweg gaat over in de Stadsweg 

• U slaat linksaf de Garreweersterweg  in(richting de 
modelvliegclub) 



• U komt door buurtschap “Garreweer”  

• Op de driesprong gaat u rechtsaf de Keerweersterweg in  

Aan uw linkerhand bevindt zich na ong. 400 mtr. een 
appelboomgaard met informatiepaneel no. 9 

• De Keerweersterweg gaat over in de Meedenweg. Deze 
helemaal uitfietsen 

•  bij de driesprong met de Wirdumermedenweg vervolgt u 
de Meedenweg naar links 

• Met de bocht mee naar rechts 

• U fietst de Meedenweg verder uit en komt bij infopaneel 
no 10 

• Als u rechts aanhoudt komt u weer de molen Meervogel 
uit, waar deze beschrijving begon  

 

 


