Deze route is gedeeltelijk verboden voor honden!
Route 23 Slangenborg Sellingen, 12,5 km
Sellingen is één van de oudste dorpen van Westerwolde. Officieel wordt als ‘geboortejaar’
857 aangehouden, maar toen had de eerste priester daar al een voet aan de grond gekregen.
Het is een esdorp met brink, welgelegen aan het beekdal van de Ruiten Aa. De wandeling gaat
door een afwisselend gebied met kleine bossen, houtsingels, weiden en akkers en het is vooral
aan de onverzettelijkheid van de Sellingers te danken dat we er nu nog van kunnen genieten.
Het plan Kikkert had namelijk aan het begin van de zeventiger jaren van de 20ste eeuw voor
dit gebied 6000 ha militair oefenterrein in petto. Gelukkig sneuvelde het plan.
Een bijzonder element op deze tocht vormen de rietfilterplassen, een goed Nederlands woord
voor helofytenfilter (vanaf punt 9). Er groeien riet, biezen en andere waterplanten, die veel
voedingsstoffen uit het water vastleggen en het zo filteren. Het schonere water doet de natuur
in het gebied Holle Beetse Vennekampen goed. Veel plantensoorten, juist de bijzondere,
verdragen het voedselrijke water uit het Ruiten Aa-kanaal slecht of worden verdrongen door
voedselminnende, meer algemene soorten. Het kanaal voert voedselrijk landbouwwater af en,
in droge tijden, even voedselrijk water uit Friesland en het IJsselmeer aan. Staatsbosbeheer,
de beheerder van dit gebied, stond voor een dilemma: voedselrijk water in het gebied
binnenlaten of de sluis dichthouden en de natuur een deel van het jaar laten verdrogen. De
rietfilterplassen zijn een (gedeeltelijke) oplossing. Bij de aanleg is een leemwand gemaakt die
oeverzwaluwen huisvesting biedt. Ze graven gangen van 50 tot 60 cm diep in de leemwand en
maken aan het eind van de gang een veilig nest. Ze scheren met open bek over de plassen;
insecten genoeg.
Het nabijgelegen natuurgebied Ter Borg, westelijk van de Ter Apelerstraat (punt 4 en 5) is
uitgestrekt en zeer gevarieerd. Tot de zestig vogelsoorten die er broeden behoren buizerd,
havik, boomvalk, kuifeend, kuifmees en dodaars. Het heidegebied bij het gehuchtje Ter Borg
is met z’n 60 hectare het grootste van Groningen. Vroeger kende Westerwolde duizenden
hectares heide. Staatsbosbeheer neemt speciale maatregelen om de vergrassing van de heide
tegen te gaan. Zure regen is in dit opzicht een tegenstander die nooit moe wordt.
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Start: Parkeerplaatsen van de Herberg Sellingen, Dorpsstraat 37
(parkeren is ook mogelijk op de iets verder gelegen Brink of bij de Kerk, punt 3 en 4 in de
beschrijving)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vanaf de ‘Herberg’ op de Dorpsstraat rechtsaf
Bij de Dorigweg de Dorpsstraat oversteken en route vervolgen in dezelfde richting
Voor het ‘brinkje’ met bomen linksaf en links aanhouden
Doorlopen tot aan de Ned. Herv. Kerk. Het voetpad rechts van de kerk volgen
Bij de kruising het pad links blijven volgen
Aan het eind van dit kerkpad rechtsaf (Ds. Reindersweg)
Bij de Ter Apelerstraat linksaf het fietspad op
Bij het 3e SBB-pad (na rood paaltje in de berm) linksaf (langs houtwal lopen), rechts
aanhouden.
9. Door het weiland pad naar rechts volgen
10. Voorbij de bosrand bij verharde weg linksaf (na rood paaltje nr 10),
daarna eerste weg links (Borgerschapenweg)
11. Bij eerste linker zijweg rechtsaf door hekje, rechtdoor langs de afrastering,
daarna schuin links aanhouden over karrespoor naar klaphekje.
12. Door het klaphekje rechtdoor over de vlonder en een bruggetje tot de boerenlaan (dit
is de Slangenborgerweg), daar linksaf.
13. Na ca 120 m weer linksaf door het klaphekje richting riet (in de verte staat een paal
met een zonnepaneel)
14. Langs de rietkraag over het dijkje tussen 2 meren door. Kronkels van het dijkje volgen
met steeds de rietkraag aan de rechterhand.
15. Loop langs de waterinlaat naar het fietspad en ga linksaf
16. Pad volgen, bij verharde weg rechtsaf over Zuidveldsluis
17. Over brug direct linksaf, langs het Ruiten Aa-kanaal Oost
18. Na tweede huis bij hoogte paal (vanaf dit punt 9m hoogteverschil tot aan de Dollard)
rechtsaf, schuin over het opgeschoten gras lopen naar het pad, het bosje in
19. Bij Y-splitsing rechts aanhouden tot verharde weg; die oversteken
20. Pad volgen met bocht naar rechts om water, rechts langs het water, zijpaden negeren
21. Bij T-splitsing voor sloot linksaf, na 20 m rechtsaf, dam oversteken linksaf en pad
langs water volgen. Komt uit op verharde weg (Lauderhokweg). Hier rechtsaf
22. Bij Y-splitsing rechtsaf de Laudermarkenweg op
23. Over brug na 100 meter rechtsaf, pad inslaan. Rand van akker volgen
24. Bij verharde weg rechtsaf het zandpad in (Tange Es)
25. Bij driesprong linksaf (Slangenborgerweg)
26. Na “3 kronkels van de slang”(zijwegen negeren) komt u uit op verkeersweg (Ter
Apelerstraat)
27. Daar linksaf (fietspad) en na 100 m voor huisnr. 8 Ter Apelerstraat oversteken
28. Klaphekje door en pad volgen richting Ruiten Aa
29. Bij Ruiten Aa rechtsaf en maaipad rechts langs water volgen
Pas op! Het maaipad wordt smaller en loopt schuin af, bij regen en sneeuw goed
uitkijken!
30. Bij buurtschap Ter Borg rechtsaf, en rechtdoor tot aan Ter Apelerstraat
31. De Ter Apelerstraat oversteken en linksaf het fietspad volgen
32. Bij Ds. Reindersweg rechtsaf
33. Na begraafplaats kerkpad inlopen en rechtdoor langs de kerk en vervolgens terug
naar het startpunt
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Comfortabel logeren en/of heerlijk eten in de
meer dan100 jaar oude boerderij aan de
Dorpsstraat in Sellingen.
Gastvrijheid, gemoedelijkheid, luxe hotelkamers
en een goede menukaart maken de herberg tot
een uitstekende verblijfplaats.
Kijk op onze website www.herbergsellingen.nl
of bel 0599-322285.
Herberg Sellingen,
Dorpsstraat 37, 9551 AC Sellingen
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