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ringsproces. Het slib bezinkt, het riet onttrekt

voedingsstoffen aan het water. Na deze behande-

ling mag het water pas de Holle Beetse en 

Vennekampen instromen. Ga bij het kanaal RA, 

en dan opnieuw RA (Slangenborgerweg). Let op:

hierna verlaat u de rode route. Bij de eerste

splitsing LA (Tange-es). En na de mooie boerderij

LA, (Meente). Ter Apelerweg oversteken en RD

(Poststruikenweg).

. Schaatsen op blauwgras
Na de brug over de Ruiten Aa kunt u eventueel

een kijkje nemen bij de Poststruiken (eerste pad

RA). Bij vorst is het misschien wel de mooiste

ijsbaan van het noorden. En in het voorjaar kleurt

het ronde blauwgrasland helemaal roze door de

bloemen van de Spaanse ruiter, een prachtige

distelsoort.

. Zeldzame hei
Vervolg de Poststruikenweg, bij de kruising RA

(Borgerweg). In de bocht ligt links een parkeer-

plaats. 

Wilt u de route inkorten? Laat dan de parkeerplaats links

liggen en ga RD (Borgerweg) via de heide naar Ter Borg met

zijn prachtige boerderijen. Vóór de brug slaat u LA en volgt

het pad dicht langs de oever van de Ruiten Aa tot 

De Noordmee, het eindpunt van de route.

Over de parkeerplaats door het klaphek, volg de

gele route. De wandeling gaat nu over de hei, het

domein van Schotse Hooglanders en Drentse

heideschapen. U passeert daar een voormalige

brede ontwateringsgeul (met informatiebordje)

die in  met leem werd afgedicht en gedempt.

Nu verandert het gebied weer in authentieke

vochtige heide, met zonnedauw en veenpluis. Dit

 ha grote heideterrein is het grootste in de

provincie Groningen, waar hei een zeldzaam

verschijnsel is.

. Sellingerbos
Blijf de gele paaltjes volgen door het Sellingerbos.

Een bos dat werd aangelegd in de crisisjaren vóór

Bij Groningen denk je in eerste instantie aan
onafzienbare akkers en een verre horizon,
aan wind en wad, klei en dijken. Maar
Westerwolde, in de ’staart’ van Groningen,
heeft een heel ander gezicht. Strakke lijnen
maken plaats voor kronkelwegen, verre
einders voor een intiem, besloten landschap.
Met vennetjes, kronkelende beekjes, stukjes
hei, bossen en akkers, waar zowaar een
voorzichtige glooiing inzit. Een gebied bij
uitstek voor deze wandeling van boswachter
Jan Dommerholt van  km - óf  óf  km -
net wat u wilt.

De route
Start: Informatiecentrum De Noordmee,

Dennenweg  A,  VJ Sellingen (GR)

Lengte:  km (kan worden ingekort tot , of

uitgebreid tot  km)

. Tussen es en tange
Vanaf De Noordmee volgt u zeker een uur de

rode paaltjesroute. RA bij de oever van de Ruiten

Aa, de brug oversteken en LA. Ongemerkt

wandelt u Sellingen binnen, langs het gotische

kerkje dat boven het koorgedeelte een bijzonder

dak van ’paters en nonnen’ heeft. Halfronde

pannen die om en om liggen. Buiten het dorp

volgt u de eeuwenoude Zuidesweg, een halfver-

harde weg met houtwal. De brede laagte rechts is

een oude bedding van een zijarm van de Eems.

Links ligt de es, een akker die almaar is

opgehoogd met mest en plaggen. In de zomer

wuift hier volop rogge, een ideaal leefgebied voor

de geelgors. Rechts loopt u via het graspad de

drassige laagte in, de Holle Beetse. Als het

waterpeil hier binnenkort wordt verhoogd, zal het

grasland nog natter worden. Aan de andere kant

ligt een opwelvende zandrug, een tange. 

. Riet als filter
Vanaf de weg RA door het klaphek de wei in. De

route loopt door het bosje en langs het rietfilter.

In drie langgerekte bassins krijgt inlaatwater uit

het Ruiten Aa-kanaal hier een natuurlijk zuive-



de Tweede Wereldoorlog. Grote groepen werk-

lozen werden ingezet om de grond  cm diep

om te spitten en te beplanten met bomen, onder

meer fijnspar en vooral lariks. De bomen met een

blauwe stip zijn toekomstbomen, die ruimte

krijgen om te groeien. 

Voor stevige stappers: na het bos, bij de hei kunt u kiezen

voor een verlenging van de route (ca.  uur extra). 

Ga dan verder bij de beschrijving bij punt  *).

. Theater van de Natuur
Blijf de gele paaltjes volgen langs het vennetje. U

loopt naar de Dennenweg en gaat RA. Verderop

ligt de dichtersheuvel, met treden die bestaan uit

gedichten. Elk jaar komt er één bij, elf dichters

van naam hebben al een gedicht aan de treden

toevertrouwd. Over vier jaar is de top bereikt, en

daarna wordt het een virtuele uitschuifladder.

Bovenaan de treden staat het bedieningspaneel

van het Theater van de Natuur, een draaibaar

toneelkader. Vanaf hier is het dan nog maar een

klein stukje naar het eindpunt, De Noordmee.

*) uitbreiding route

. Levend hoogveen
Wilt u de verlengde route lopen (in totaal  km),

ga dan na het bos (na punt .) LA over het smalle

pad langs de hei. Dan LA op de klinkerweg, bij de

kruising RD (Bovendiepsterweg). Na  m bij een

rood paaltje LA, langs een levend hoogveen, het

Sellinger Zwarteveen. Nog maar een piepklein

restant van het uitgestrekte hoogveen dat vroeger

als een metersdikke spons de hele streek Wester-

wolde bedekte. Het pad buigt ineens sterk naar

rechts. Ga daar LA, het bos in langs een paaltje

met roodwit plaatje. Bij de T-kruising LA en bij het

kruispunt RA. Passeer de jachthut, nog even  m

RD en dan LA. Bij de vijfsprong RD en bij de 

T-kruising LA. Zo komt u bij een fietspad: ga

hierover RA, en na  m alweer RA, het eerste

bospad op. Rechts aanhouden bij de splitsing en

dit pad steeds volgen, fietspad en zandweg

kruisen en gewoon verder. U komt ten slotte bij

een wei, loop daar even een klein stukje naar

rechts en dan recht vooruit de wei in, langs de

afrastering. 

. Breedwisch
Via het klaphek in de afrastering RA. De

Breedwisch was tot voor kort agrarisch gebied, nu

wordt er natuur ontwikkeld. Om het gebied open

te houden graast er nogal wat jongvee. In het

veld volgt u schuin links vooruit de paaltjes, die

verderop over een houten brug leiden. Dan met

een ruime boog naar rechts, zodat u niet door de

slenken hoeft. U passeert een sluisje en gaat bij

het betonfietspad RA. Volg dit tot buiten het

veerooster, waar de Bovendiepsterweg begint.

Nog heel even RD, dan LA door het bosje en langs

de Ruiten Aa naar de Rijsdammerbrug. U steekt

de brug over en gaat RA, blijft steeds langs de

oever. Het pad komt uiteindelijk uit op een weg.

Houd dan rechts aan en steek de brug over. LA,

Dennenweg. Uiteindelijk komt u via punt  (zie

hierboven) bij het eindpunt.

Tips van de boswachter
Boswachter Jan Dommerholt: ”In de middel-

eeuwen was Westerwolde al bewoond. De streek

maakte onderdeel uit van het onbegaanbare

Bourtangerveen, het grootste moeras van

Noordwest-Europa. Slechts enkele plekken waren

begaanbaar: de zandruggen in het moeras, vaak

langs de loop van beken. Zo’n zandrug of tange

was een strategische doorgang. Op één van die

doorgangen werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog

de vesting Bourtange aangelegd om de

Spanjaarden de doorgang te beletten. Het hele

Bourtangerveen is intussen ontwaterd en

afgegraven. De laatste turven gingen in rook op

in . Zo ontstond het uitgestrekte veenkolo-

niale landschap langs onze oostgrens. 

Hier in Westerwolde, langs de Ruiten Aa is het

landschap heel anders, veel ouder en kleinscha-

liger. De wandelroute loopt door een uiterst

gevarieerd landschap van heide, bos en

houtwallen, akkerland, drasse weiden. En

natuurlijk langs de opnieuw kronkelende Ruiten

Aa. Deze beek werd rond  rechtgetrokken,

verbreed en voorzien van stuwen. De laatste jaren

wordt er echter alles aan gedaan om die ingrepen

ongedaan te maken. Oude bestekkaarten en

luchtfoto’s helpen om de authentieke bedding

terug te vinden. Intussen kronkelt de beekloop al

weer volop over kilometers lengte, tot genoegen
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van vissen en ijsvogels. Ook de flora profiteert

ervan. In het voorjaar kleuren dotterbloemen en

orchideeën de oevers.”

• De wandelroute start en eindigt bij het

Informatiecentrum de Noordmee, Dennenweg

a,  VJ Sellingen, T  -   .

Geopend: in nov t/m mrt alleen op za en zo

van - uur. In apr t/m okt dagelijks van 

- uur (op ma vanaf  uur). In dit centrum

is ook de VVV gevestigd en een goed

voorziene theeschenkerij.

• Uw hond mag helaas niet mee op deze route,

ook niet aangelijnd, omdat in dit gebied

runderen en Drentse heideschapen grazen. Ze

lopen vaak dicht bij het wandelpad. Wilt u met

uw hond wandelen? Kies dan de roodgemar-

keerde paaltjes route die start bij De Noord-

mee ( km, Holle Beetse – Vennekampen). 

• Laarzen of ander waterbestendig schoeisel is

aan te raden, want er zijn onderweg soms

behoorlijk drasse plekken. 

• Wie ter plaatse wil overnachten, kan terecht 

bij de Herberg Sellingen, Dorpsstraat , 

 AC  Sellingen, T -  , 

www.herbergsellingen.nl

• U vindt boswachterij Westerwolde op

Staatsbosbeheerkaart nr.  Westerwolde, te

koop bij VVV-kantoren of via de website van

Staatsbosbeheer.

Bereikbaarheid
• Per openbaar vervoer: de boswachterij

Westerwolde is lastig bereikbaar via openbaar

vervoer. Eventueel vanaf NS-station Emmen of

Winschoten per bus en belbus/lijntaxi.

Informatie: OV-reisinformatie T -  of

www.ov.nl.

• Per auto: via Hoogeveen – Emmen – Ter Apel.
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