Route 20 Ol Graitje Jipsinghuizen, 7,5 km
De brug over de Ruiten Aa in Jipsinghuizen is een historische plek. Bij de brug ligt nog het
Bisschopskerkhof, de plaats waar in 1665 het leger van Willem van Nierop het 1800 man
sterke leger van de bisschop van Münster in de pan hakte. In die tijd lag het dorp zelf, een
tiental Saksische boerderijen en veel schaapskooien groot, een stukje noordelijker. In de
dertiger jaren van de twintigste eeuw verschoof de dorpskern wat naar het zuidoosten, naar
het gebied Plaggenborg, dat zijn naam dankt aan een belangrijke bezigheid in die jaren:
turfwinning. Jipsinghuizen was toen misschien wel bekender – of beruchter – dan nu. De
stoomtram voerde honderden werklozen aan die land ontgonnen.
De wandeling volgt de loop van de Ruiten Aa door een zacht glooiend gebied met een
aangename afwisseling van akkers en bossen. Op het noordelijkste deel van de tocht zijn de
‘ronde akkers’ en de ‘hoornakkers’ gelegen. Die namen duiden op de ontstaansgeschiedenis
van het gebied. De Ruiten Aa heeft er in zijn wilde jaren heel wat zand verplaatst. Vervolgens
loopt de route door Wollinghuizen, een gehucht met een tiental boerderijen en woonhuizen.
De rechte weg tussen Jipsinghuizen en Wollinghuizen was vroeger ook het tracé van de
spoorbaan. ‘Ol’ Graitje’ heette de stoomtram in de volksmond.
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Start: Hotel ‘De Waalehof’, Weenderstraat 4 Jipsinghuizen
Let op: trek goed schoeisel aan, sommige paden kunnen hobbelig of glibberig zijn of
hebben hoogopgroeiend gras.
Plaatselijk is de route d.m.v. wit/gele stickers aangegeven.
1. Vanaf ‘De Waalehof’ fietspad richting Vlagtwedde volgen.
2. Na ca. 1,5 km, na het tweede witte huisje (huisnr. 28 op brievenbus) Weenderstraat
oversteken en
via pad door weiland richting Ruiten Aa. Bij Ruiten Aa linksaf langs het water.
3. Het pad volgen richting het bos en over het trappetje.
4. Het pad langs de Ruiten Aa blijven volgen tot het paaltje met (wit-gele sticker) en dan
pad door het bos volgen (alvorens u het bos ingaat, is het aan te bevelen een eindje
door te lopen langs de Ruiten Aa. U komt dan op een mooi ‘schiereilandje’ in een
meander van de Ruiten Aa).
5. Het pad door het bos blijven volgen tot het weiland/afrastering.
6. Bij het weiland/afrastering rechtsaf, het pad tussen weiland/afrastering links en
bosrand rechts (later weiland/afrastering en akker) blijven volgen.
7. Einde akker rechtsaf (zie sticker).
8. U loopt nu weer tussen bosrand links en akker rechts.
9. Volg het pad tot het weiland (met sticker op de paal) hier rechtsaf.
10. Pad vervolgen tussen weiland (later bosrand) en akker (tot sticker) hier linksaf.
11. Het eerste pad rechtsaf (zie sticker).
12. Door het hekje het pad (zie sticker) schuin rechts blijven volgen.
13. Over de brug (hek sluiten!) linksaf en direct schuin rechts.
14. Klaphek door, bij beton fietspad linksaf en dat ongeveer 20 meter volgen.
15. Vervolgens rechtsaf de asfaltweg oversteken en het bospad in.
16. Bij de half verharde weg rechtdoor (Renneweg).
17. Renneweg uitlopen tot Wollinghuizerweg, daar rechtsaf, asfaltweg volgen.
18. Tegenover nr. 90 linksaf de Oude Heereweg in.
19. Waar de Oude Heereweg een bocht naar links maakt, de weg blijven volgen tot beton
fietspad.
20. Bij fietspad rechtsaf (= oude trambaan), deze volgen tot startpunt.
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