
Weidevogelroute +/- 30 km 
 
Start: Poldermolen Meervogel, Hoeksmeersterweg 10, 9918 TA Garrelsweer. Informatiepaneel 1. 
- Staand met de rug naar de molen linksaf, Meedenweg. 
Het boerenbedrijf schuin tegenover de molen houdt het zeldzame koeienras Groninger Blaarkop. Op 
Meedenweg 8A is een Rustpunt en informatiepaneel 2. 
- In Wittewierum linksaf het laantje Kerkhorn in. Einde laantje links: Woldjerweg (eerst fietspad, 

later rijbaan richting Overschild) 
Net voor de bocht van de weg vóór de Bloemhofbrug links: informatiepaneel 3. 
- Eemskanaal oversteken via de Bloemhofbrug, weg vervolgen (richting Schildwolde).  
Let op: na ongeveer 1 km begint een fietspad links naast de rijbaan. 
- Na buurtschap ‘De Paauwen’ rechtdoor, over het Afwateringskanaal. Na 400 m gaat het 

fietspad over naar de rechterzijde. Rechts natuurgebied ’t Roegwold. 
- Na het bord “Schildwolde” linksaf (Uiterburenweg).  
Links Minicamping Wildemansheerd met Rustpunt, toilet en huisverkoop (’s zondags gesloten). Net 
na camping infopaneel 4. 
- Op de T-kruising linksaf (Heerenhuisweg).  
Aan weerszijden vogelakkers. De speciaal ingezaaide stroken trekken muizen, die op hun beurt de 
blauwe kiekendief en velduil trekken. 
- Ongeveer 120 m voor het Schildmeer linksaf schelpenpad in (langs parkeerplaats) 
Rechts informatiepaneel van Staatsbosbeheer over vogels bij het Schildmeer. 
- Over een bruggetje rechts aanhouden. Einde fietspad rechtsaf richting brug Schildjer Tilbat (til= 

houten brug, bat= houten plank, smalle houten brug; tilbat= houten bruggetje met leuning) 
Aan dit pad, na geruime tijd, informatiepaneel 5. 
- Het slingerende fietspad volgen.  
Rechts informatiebord tegenover natuurgebied Tetje Horn. 
Tip: het pad naar rechts leidt naar een uitkijktoren die het beklimmen waard is! 
Tip: rechts is een project “Oesters en parels”, waar een insectenhotel staat. Een verhoogde 
(uit)zi(ch)tbank geeft een mooi doorkijkje richting het Schildmeer. 
- Volg het fietspad tot het eindigt en steek op de kruising recht over (Schildweg). 
- Na informatiepaneel 6 rechts aanhouden en grindpad in. Bij dijk langs Eemskanaal rechts 

fietspad op.  
Informatiepaneel 7 na het afdalen van het fietspad 
- Passeer de sluis van het Eemskanaal. Rechtdoor, Woldbrug over, onderaan op de kruising 

rechts (Kanaalweg). 
- Na 200-300 m linksaf het fietspad op, over het voormalig terrein van de strokartonfabriek ‘De 

Eendracht’ 
- Aan het einde van dit pad (stadstuintjes van Appingedam!), op de kruising linksaf de 

Olingermeedenweg op (tegenover gezondheidscentrum Overdiep) 
Tip: rechtdoor fietsend langs gezondheidscentrum Overdiep (diverse horecagelegenheden en het 
centrum van Appingedam). Keer terug naar het gezondheidscentrum om de route te vervolgen. 
- Na  ongeveer 400 m, net voor links de bebouwing begint, tegenover huisnummer 64 de rijbaan 

oversteken. Ga linksaf het schelpenpad op.  
Links een ‘getijdenbosje’, dat de gemeente heeft aangewezen als overloop bij hoogwater in het 
riviertje De Groeve.  



- Ga over het water genaamd ‘Rechte Tocht’.  
Tip: Vanaf de Olingerhoogte heeft u een prachtig uitzicht. Er zijn picknicktafels en er is onder meer 
een klauterpad met keien waarover kinderen naar boven kunnen klimmen.  
- Over de brug rechtsaf, fietsend onder langs de hoogte. Ga rechts zodra dit kan en direct weer 

rechts. Volg het grintpad. Op de driesprong aan het einde van dit pad rechts. (Mogelijk staat 
hier een hekwerk, dat u aan de zijkant kunt passeren (toegestaan voor fietsers en wandelaars).  

Tip: Hier is informatiepaneel 8 over de plasdras. Zoek de plasdras op en neem dan uw verrekijker 
mee! 
- Uitkomend op de Olingermeeden linksaf. 
- Einde weg, op de driesprong, rechtsaf (Spijkerlaan: eerst een betonweg, daarna klinkers) 
- Eind Spijkerlaan linksaf (Dijkhuizerweg, overgaand in de Stadsweg) 
- Linksaf de Garreweersterweg in, richting modelvliegclub 
- Op de driesprong rechtsaf (Keerweersterweg).  
Na 400 m links een appelboomgaard met informatiepaneel 9 
- De Keerweersterweg gaat over in de Meedenweg. Deze helemaal uitfietsen en bij de 

driesprong met de Wirdumermedenweg de Meedenweg naar links vervolgen. 
- Volg de bocht naar rechts, fiets de Meedenweg verder uit. Infopaneel 10 
- Rechts aanhoudend komt u uit bij poldermolen Meervogel uit, waar deze beschrijving begon, 
 
 


