Route 21 Rijsdam Jipsinghuizen, 8,5 km
In de negentiende eeuw was het water uit het oosten een grote bedreiging voor Jipsinghuizen
en omstreken. Tegen veel regen en sterke oostenwind was de dijk tussen Bourtange en
Sellingen kennelijk niet opgewassen. In maart 1876 bijvoorbeeld brak hij op maar liefst zes
plaatsen door, zodat markegronden en de straatweg gedeeltelijk onder water liepen. In het
begin van de twintigste eeuw maakte de aanleg van het Ruiten Aa-kanaal een eind aan de
wateroverlast. Op deze wandeling komt u langs het kanaal en het gebied ‘Over de dijk’ , dat
vroeger die dreiging opleverde. In het landschap is nu geen dijk meer te bekennen. Na de
wandeling langs het kanaal gaat de tocht over het maaipad van de Nieuwe Ruiten Aa naar
Rijsdam, een gehuchtje met een geschiedenis. Het dankt zijn naam aan de dam van rijshout,
die in 1627 door Carel Rabenhaupt werd aangelegd om het water via de Nieuwe Ruiten Aa en
het Moddermansdiep naar Bourtange te leiden. Het bastion zat om water verlegen omdat zijn
grootste natuurlijke bescherming, het uitgestrekte Bourtanger moor, indroogde.
In de twintigste eeuw heeft in Rijsdam een klein woonwagenkamp gelegen, waar de sanitaire
omstandigheden zo erbarmelijk waren dat de bewoners een ton met fecaliën in de hal van het
Sellinger gemeentehuis omkiepten om aandacht te krijgen voor hun probleem. Dat hielp:
korte tijd later werden toiletten en washok geïnstalleerd. Nu is Rijsdam een welvarend
streekje met mooie huizen, zonder één woonwagen. In het laatste deel van de tocht is de
oversteek over een stuw in de ruiten Aa opgenomen. Daarna wandelt u, althans in voorjaar en
zomer, over de Hankamp Esch, die als natuurgebied wordt beheerd.
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N.B.: deze wandeling is verboden voor honden!!!
Start: Parkeerplaatsen Hotel ‘De Waalehof’, Weenderstraat 4 Jipsinghuizen
1.
2.
3.
4.
5.

Steek de verkeersweg schuin over naar het zuiden
De Lammerweg volgen richting Sellingen (over fietspad)
Bij de Rijsdammerweg rechtsaf
Bij de Binnenweg rechtsaf
Deze weg volgen en voor het laatste huis, linksaf door het klaphekje, het gebied van
Staatsbosbeheer in.
6. Het pad leidt u naar een stuwdam over de Ruiten Aa
7. Na de dam rechtsaf, langs de oevers van de Ruiten Aa (50 m)
8. Bij het fietspad linksaf
9. Rechtdoor lopen tot de paddestoel nr. 24628, hier weer rechtdoor richting Sellingen
10. Bij eerste bosperceeltje aan uw linkerhand (tegenover een boerderijtje), na ca. 20 m
linksaf het bospad op
11. Zodra u het bos uit bent, rechtsaf (langs water lopen tot aan brug)
12. Linksaf, brug over (Rijsdammerweg) en meteen rechtsaf langs het water lopen
(Nieuwe Ruiten Aa)
13. Meteen de linkerloop van het water volgen, met het water aan uw rechterhand, dam
en smal betonnen bruggetje negeren, tot aan een grote betonnen brug.
14. Hier de weg oversteken en het pad volgen langs het water dat u aan uw rechterhand
houdt
15. Bij de T-splitsing van de ‘watertjes’ linksaf naar de stuw
16. Over de stuw en dan meteen weer naar rechts langs het water, links langs het water
lopen ca. 900 m volgen
17. Aangekomen bij het Ruiten Aa-kanaal gaat u linksaf en na ca. 1,5 km ziet u rechts de
Jipsinghuizersluis
18. U loopt nog even door en gaat dan linksaf de Overdijksterweg op
19. Na ca. 1 km komt u bij de Lammerweg, deze oversteken en aangekomen op het
fietspad gaat u rechtsaf
20. Volg het fietspad richting Jipsinghuizen, na ca. 1 km bent u bij het startpunt
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