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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.   
  
  

 
  

Hotel “de Waalehof”  
Weenderstraat 4  

9551 TK Jipsinghuizen 
Telefoon: 0599-326546 
www.hoteldewaalehof.nl  
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Start: Hotel ‘De Waalehof’, Weenderstraat 4 Jipsinghuizen  
  
Let op: trek goed schoeisel aan, sommige paden kunnen hobbelig of glibberig zijn.  
  
De route is geheel gemarkeerd d.m.v. geel-witte stickers met WIW 20.  
Mocht bij een zijweg markering ontbreken dan altijd rechtdoor lopen! 
 
(De route loopt het eerste deel gelijk op met het Westerwoldepad, deze is geel-blauw 
gemarkeerd) 
  

1. Loop vanaf ‘De Waalehof’ richting de brug over de Ruiten Aa en ga net voor de brug 
linksaf.  

2. Volg de rivieroever tot aan de sluis.  
3. Na de sluis rechtsaf en gelijk linksaf bij paaltje met markering (graspad).  
4. Graspad gaat na 200 meter over in akkerpad met aan linkerhand afrastering (let op: 

schrikdraad).   
5. Na ca. 700 meter rechtsaf, na 50 meter bocht naar links, na 50 meter bocht naar 

rechts en na 50 meter bocht naar links.  
6. Na 250 meter, op splitsing met links een bank, rechtdoor, onverharde weg. (Oude 

Heerenweg).  
7. Na ca. 300 meter linksaf, akkerpad met aan rechterhand afrastering.  
8. Na bocht naar links, rechtsaf over een overstapje in de afrastering.  
9. Rechtdoor naar houten brug lopen.  
10. Na de brug rechtsaf en het pad volgen in de richting van het bos.  
11. Het pad langs de Ruiten Aa blijven volgen tot een paaltje met markering 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).   

12. Het pad door het bos blijven volgen tot aan een weiland.   
13. Bij het weiland rechtsaf en het pad tussen weiland (links) en bosrand (rechts) blijven 

volgen.   
14. Einde pad rechtsaf. Het pad loopt nu tussen bosrand (links) en akker (rechts).  
15. Volg het pad tot weer een weiland. Hier rechtsaf.  
16. Blijf het pad volgen dat nu tussen weilanden loopt tot paaltje met markering. Hier 

linksaf.  
17. Het eerste pad rechtsaf.  
18. Door een hekje het pad schuin naar rechts blijven volgen.  
19. Over de houten brug (vergeet niet het hek te sluiten!) linksaf en daarna rechtsaf.  
20. Klaphek door en bij betonnen fietspad linksaf.  
21. Na ca. 20 meter rechtsaf, de asfaltweg oversteken en het bospad in.   
22. Aan het eind van dit pad de half verharde weg naar rechts aanhouden.   
23. Deze weg uitlopen tot de Wollinghuizerweg, daar oversteken en linksaf, het fietspad 

volgen. (Op dit fietspad staat na 300 meter links een informatiepaneel over de 
naamgever van deze route, de stroomtram Ol Graitje).  

24. Op het fietspad (= oude trambaan) rechtdoor lopen tot aan het startpunt.  


