
Startpunt
De Noordmee

Dennenweg 1A

9551 VJ Sellingen

Lengte: 10 kilometer

Markering: geen

Met de auto
Neem vanaf de N976 in Sellingen 

de afslag naar de Dennenweg.

De Noordmee bevindt zich aan 

de linkerkant. 

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushalte is 

Westerkamp 6 in Sellingen. Vanaf 

daar is het 6 minuten wandelen 

naar De Noordmee.
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Boswachterspad Ruiten Aa
Wandelen in Westerwolde

Highlights

1 Theater van de Natuur is het 
kleinste theater van Nederland en 
kan 360 graden ronddraaien.

2 Op het lege stuk in het bos is een 
straaljager neergestort.

3 Langs de route wandelen Schotse 
hooglanders en een kudde 
heideschapen.

4 In augustus staat het grootste hei-
deterrein van Groningen in bloei.
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Theater van de Natuur
De route start bij De Noordmee. Volg de 

handwijzer die je in de richting van de 

gele route wijst. Steek de weg over en 

ga door het klaphek. Op de T-splitsing 

ga je linksaf. Je loopt langs de grondwa-

termeter naar het Theater van de Natuur 

1. Het theater is het kleinste theater van 

Nederland en kan 360 graden draaien. 

Vanaf hier heb je een goed uitzicht op 

de Ruiten Aa en de bossen van Sellingen. 

Bij het Theater van de Natuur steek je 

de weg schuin links over, bij de paal met 

een wit/rood bordje. Na het bankje bij 

het ven ga je rechtsaf. Je loopt langs de 

hei tot aan de verharde weg. Hier sla 

je linksaf. Aan de rechterkant zie je de 

Ruiten Aa slingeren. 

Steek de kruising over en ga na het 

fietspad “Groot koolwitje” het eerste 

bospad naar links, bij de paal met rode 

bordje. Je loopt langs een ven met levend 

hoogveen. Blijf het rode pad volgen en 

ga het tweede pad links (niet de klei-

ne sluippaadjes tellen, alleen de goed 

toegankelijke paden). Na 40 meter ga je 

linksaf, bij de paal met rode bordje. Bij de 

kruising ga je rechtdoor. Bij de T-splitsing 

sla je rechtsaf, waarna je na 150 meter op 

het fietspad uitkomt en na 20 meter links 

een pad richting de sloot ingaat (na het 

bankje en een put). 

De crash
Bij de sloot sla je linksaf. Vervolgens 

steek je bij de verharde weg schuin naar 

rechts over en volg je de sloot. Steek de 

stuw over, sla linksaf en loop langs de 

sloot. Het eerste paadje rechts ga je in. 

Na 50 meter sla je rechtsaf. Na ongeveer 

250 meter zie je een open plek langs de 

route met twee laagtes in de grond. 

Deze herinneren aan de straaljager die 

hier in 2002 neerstortte, nadat hij in 

botsing kwam met een klein vliegtuig 

2. De piloten hebben de crash niet 

overleefd. 

Schotse hooglanders en
heideschapen
Steek het fietspad over en ga het eerste 

pad rechtsaf, en na circa 40 meter weer 

links. Op het bankje bij het ven kun je 

uitblazen en genieten van het landschap. 

Ga bij de T-splitsing rechtsaf. Let op: 

je gaat niet langs de slagboom. Na 70 

meter sla je linksaf. Je steekt de verharde 

weg over en gaat op de splitsing linksaf. 

Je komt hier bij een kruising. Je gaat 

rechtdoor, na het klaphek links en na  

50 meter rechts. Je bent nu in een gebied 

waar je oog in oog kunt staan met de 

Schotse hooglanders en kudde heide-

schapen 3. Dit grootste heideterrein 

van Groningen 4 staat in augustus in 

bloei.

Na 250 meter ga je rechtsaf bij het paaltje 

met geel/witte markering. Je loopt hier 

een smal paadje in. Ook hier vind je weer 

een bankje waar je kunt genieten van 

het uitzicht. Volg de groene paaltjes. Ga 

door het klaphek de parkeerplaats op. 

Na de picknickbank op de parkeerplaats 

sla je linksaf. Je volgt het fietspad tot aan 

de eerste boerderij aan je rechterhand. 

Na deze boerderij ga je rechts af. Volg dit 

pad tot over het de brug over de Ruiten 

Aa. Na de brug sla je linksaf. Aan het eind 

van dit pad staat een oude schaapskooi 

en oude boerderijen. Hier sla je linksaf en 

steek je de Ruiten Aa weer over. Direct na 

de brug sla je rechtsaf. Na 250 meter zie 

je een dikke boom in het water liggen. 

Bij de volgende brug steek je de weg 

over en volg je het paadje langs het wa-

ter. Loop door totdat je aan de linkerkant 

de Noordmee weer ziet liggen en loop 

terug naar het startpunt.

Boswachterspad Ruiten Aa


