Route 35: De Barak, Sellingen - Jipsinghuizen, 9,5 km of 14,5 km.

De hel van Jipsinghuizen (door Cees Stolk)
Wandelen door een bewogen geschiedenis. De schepping begon in Westerwolde opnieuw.
Duizenden hectares woeste heide gingen in de crisisjaren van de 20ste eeuw op de schop.
Werklozen zwoegden in het zweet hun aanschijns en schiepen zo een nieuwe aarde.
Werkverschaffing heette dat toen. Grote motor was rijksinspecteur Jan Buiskool, eerst
dominee, later burgemeester van Vlagtwedde en Delfzijl. Voor het werkvolk ging hij de
geschiedenis in als de drijver, de ’Groningse Mussolini’, maar voor de overheid was hij de
architect van de werkverschaffing in heel Nederland. De werkverschaffing die in 1924 in
Groningen begon stond model voor andere projecten in het land.
Uit alle delen van de provincie Groningen, maar ook uit het westen des lands kwamen de
werklozen met op hun nek hun schop. Gedwongen arbeid. Hun werk: woeste, onvruchtbare
grond een meter diep omspitten. Hun eindbestemming: het tramstation van Jipsinghuizen.
Hun loon: een tientje en vaak minder.
Tegenover het station (nu woonhuis) herinnert een beeld van Eddy Roos aan die tijd. Het
beeld geeft vorm aan de wanhoop van toen en de hoop op een nieuwe morgen.
De arbeiders spraken van een ’hel’. De boeren en bazen van een ’weldaad’. De werklozen
vertrokken ’s maandags voor een week van huis. Na een werkweek van 50 uur stonken zij bij
thuiskomst zaterdag naar lysol. Hun keet werd grondig ontsmet. Eén van die tientallen
barakken staat nog overeind. Nabij Jipsingbourtange komt het verleden bij de wandelaar op
bezoek. Hij stapt terug in de tijd en ervaart de verschrikkingen. Na de werklozen dreef het
nazi regime de joden bijeen in de barakken voordat zij enkele reis Auschwitz gingen. En na de
oorlog kwartierde de overheid foute Nederlanders in. Kamp Sellingerbeetse is zo een
voorbeeld van multifunctioneel gebruik.
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Route 35: De Barak
Startpunt: Gasterij de Noordmee, Dennenweg 1a, 9551 VJ Sellingen
of bij punt 22 Hotel de Waalehof, Weenderstraat 4, 9551 TK Sellingen (alleen voor de lange
route).
Er is een korte route van 9,5 kilometer en een langere variant van 14,5 kilometer.
1.
2.

Met de rug naar de ingang van de Noordmee staand, linksaf.
Bij brede pad linksaf en dit tot de eerste haakse bocht een kilometer in westelijke
richting blijven volgen (zijpaden negeren).
3. Bij 2e haakse bocht naar rechts en bij paaltje met wit-gele sticker (rechts), linksaf
paadje op.
4. Bij watergang rechtsaf, bij bruggetje links, over bruggetje en rechtsaf langs het water
tot verharde weg, Zevenmeersveenweg.
5. De weg schuin oversteken en linksaf, bij paaltje met wit-rode sticker, water aan uw
linkerzijde en pad volgen tot fietspad.
6. Bij fietspad linksaf en het brede pad naast het fietspad een 750 meter in globaal
noordelijke richting blijven volgen. Bij kruising van fietspaden linksaf ( Vossenweg ).
7. Rechtdoor naar de Zevenmeersveenweg en deze een 750 meter volgen tot De Barak.
8. Bij de Barak rechtsaf terrein op om documentatie Voormalig Werkkamp achter de
Schuifdeuren te kunnen zien, (let op maak de deuren weer dicht), op zaterdagmiddag
tussen 13.00 en 16.00 uur is het pand geopend.
9. Aan de achterkant en noordkant van De Barak neemt U het brede pad, dat langs het
monument leidt. Einde pad linksaf en brede laan op.
Brede laan een 750 meter in noordelijke richting blijven volgen.
10. Aan uw rechterzijde ziet u een meertje. Bij paaltje met wit-gele sticker rechtsaf bospad
op, meertje aan uw rechterzijde. Rechtdoor, bij weer een paaltje met wit-gele sticker
rechts brede pad op en volgen. Er is bij het meertje een bankje !
11. Fietspad oversteken, brede pad blijven volgen, zijpaden negeren, einde brede pad
linksaf, voor fietspad, en brede pad op.
12. Korte route verder met punt 13, voor lange route verder met punt 20
KORTE ROUTE:
13. Rechtdoor brede pad volgen, ( zijpaden negeren), bij paaltje met wit-gele sticker
rechts, fietspad oversteken, bospad op bij wit paaltje en dit volgen.
14. Bij paaltje met wit-gele sticker rechtsaf naar het meertje ( met bankje).
15. Terug naar bospad, bij driesprong, paaltje met wit-gele sticker rechtsaf bospad op.
16. Bij fietspad linksaf en dit een 650 meter blijven volgen.
17. In de bocht bij rood paaltje rechtdoor brede pad op (ook bordje met waterwingebied)
en deze blijven volgen.
18. Zijpaden en twee rode paaltjes negeren. Pas bij een driesprong rechts het brede pad op en
dit volgen. Als U direct na deze driesprong het derde rode paaltje ziet zit U goed
19. Einde brede pad rechts, Bovendiepsterweg, kruispunt oversteken (let op!) Dennenweg
op en deze volgen, over wildrooster, twee keer en doorlopen tot aan de Noordmee.
De route eindigt bij de Noordmee.
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LANGE ROUTE:
20. Rechtdoor brede pad volgen, 1e pad linksaf, Hekkenweg op, voor bordje
waterwingebied en volgen (U passeert hekwerk!).
21. Einde Hekkenweg rechts, fietspad op, Jipsingboertangerweg en fietspad volgen.
22. Einde fietspad rechts, verharde weg (Jipsingboertangerweg) en rechtsaf fietspad op,
Weenderstraat.
Hier tegenover vindt u één van onze sponsoren: De Waalehof, Weenderstraat 4,
Sellingen. (alternatief startpunt voor de lange route).
23. Fietspad volgen, rechts beeld te zien “De hel van Jipsinghuizen”, over brug, linksaf
paadje op (oversteken let op!) en paadje volgen, langs voormalig tramstation. Vanuit
dit station liep men vroeger naar de Barak in Sellingen
24. Einde paadje rechtdoor, oversteken (let op!) naar voetpad, Wollinghuizerweg (in de
heg monument Slag bij Jipsinghuizen).
25. Mogelijkheid is om voetpad te volgen tot huisnummer 35 (Zorgboerderij De
Spinberg) Hier is gelegenheid om iets te drinken, de openingstijden zijn op
werkdagen van 10.30 – 17.00 uur..
26. Terug, zelfde route tot Heidenslegerweg, linksaf en fietspad op.
27. 1e onverharde pad, bij paaltje met wit-gele sticker rechtsaf, meertje aan uw
rechterzijde en pad volgen.
28. Op 4-sprong linksaf, tot fietspad en rechtsaf fietspad op, Heidenslegerweg.
29. Heidenslegerweg gaat over in Bovendiepsterweg, kruispunt oversteken (let op!)
Dennenweg en deze volgen, over wildrooster, twee keer en doorlopen tot aan de
Noordmee.
Route eindigt bij de Noordmee.
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Sponsor van deze route:

Zorgboerderij de Spinberg
www.despinberg.nl
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