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Route 23 Slangenborg Sellingen, 12,6 km 
Op deze route zijn honden niet toegestaan! 
 
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 14). 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 
voedsel minnende, 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.  
 
Een andere bijzonderheid is dat de wandeling voert over de natuurbegraafplaats Laude 
gelegen aan het Ruiten Aa kanaal (punt 19-28). De natuurbegraafplaats is onderdeel van een 
60 hectare groot natuurgebied en heeft een oppervlakte van ca. 12 hectare waar begraven mag 
worden. Vroeger liep hier een oude uitloper van de Eems, tegenwoordig vindt u hier 
afwisselende natuur met hoger en lagergelegen gedeelten en met oud en jong bos: loofbos met 
oude eiken respectievelijk es, meidoorn, beuk en Spaanse aak. Ook komen er diverse 
vogelsoorten voor. In het oude bos o.a. de gekraagde roodstaart, grauwe kiekendief, 
boomklever en appelvink, in het jonge bos de tjiftjaf, winterkoning en roodborst. 
De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het beheer van de 
natuur in dit gebied. 
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Start: Parkeerplaats van de Herberg Sellingen, Dorpsstraat 37               

De route is geheel gemarkeerd d.m.v. geel-witte stickers met WIW 23.    
Mocht bij een zijweg markering ontbreken dan altijd rechtdoor lopen! 
 

1. Vanaf de parkeerplaats de weg oversteken en naar rechts. 
2. 1e weg linksaf (Hassebergerweg). 
3. Op splitsing rechts aanhouden (Breetuinenweg). 
4. 1e weg rechtsaf (Korteweg). 
5. Einde weg linksaf (Zuid-Esweg), zandpad. 
6. Na ± 750 meter rechtsaf, (bord SBB) pad op naar houten vlonder. Na vlonderpad 

rechtdoor. 
7. Aan einde pad linksaf pad op. 
8. Na ± 50 meter bij paal wandelnet linksaf (langs houtwal lopen) en rechts      
      aanhouden. 
9. Door het weiland pad naar rechts volgen. 
10. Voorbij de bosrand bij verharde weg linksaf, daarna eerste weg links. 
11. Bij eerste linker zijweg rechtsaf door hekje, links aanhouden over  

overstapje. 
12. Bij knooppunt 63 pad rechtdoor blijven volgen. 
13. Overstapje, rechtdoor lopen en na ± 50 meter rechtsaf, richting groene kast en paal 

met zonnepanelen. 
14. Bij groene kast linksaf. Kronkels van het dijkje blijven volgen met steeds de rietkraag 

aan de rechterkant. 
15. Loop over de waterinlaat naar het fietspad en ga linksaf. 
16. Na picknicktafel met infopaneel voor kanaal linksaf, zandweg met fietspad (Ruiten 

Aa-Kanaal West IV).  
17. Op kruising rechtsaf de brug ("Zuidveldsluis") over en op kruising gelijk na de brug 

rechtdoor. 
18. Eerste pad rechtsaf, doorgang met afsluitboom: toegang tot natuurbegraafplaats 

Laude. 
19. Op kruising rechtsaf. 
20. Over de brug rechtdoor. Eerste pad rechtsaf, op kruising rechtsaf en op volgende 

kruising ook rechtsaf. 
21. Eerste pad linksaf. 
22. Op splitsing rechtsaf en op volgende splitsing weer rechtsaf. 
23. Einde pad over bruggetje en gelijk op kruising rechtdoor. 
24. Tweede pad linksaf (bankje links) en op splitsing rechtsaf. 
25. Op kruising rechtdoor (links een bankje). Pad naar links en rechts negeren. Einde pad 

op splitsing rechtsaf. 
26. Op splitsing linksaf en op kruising rechtdoor. 
27. Op splitsing linksaf, op kruising rechtdoor en na doorgang met afsluitboom voor 

kanaal linksaf (Ruiten Aa-Kanaal Oost IV). 
28. Op kruising rechtsaf de brug over en na 100 meter rechtsaf, pad inslaan. Rand van 

akker volgen. 
29. Bij verharde weg rechtdoor. 
30. Op kruising links aanhouden, Oosterkamperweg. 
31. Oosterkamperweg komt uit op Sellingerstraat. Hier linksaf fietspad op. Na ca. 100 

meter bij huisnummer 23 de weg oversteken naar de parkeerplaats van restaurant De 
Boshoeve. 

 

WiW 23 
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32. In de tuin van De Boshoeve het pad links/rechts volgen en achter in de tuin via een 
overstapje naar het weiland (Let op: schrikdraad). 

33. Na overstap in het weiland rechtsaf. Pad langs de Ruiten Aa.  
34. Na klaphek en brug 1e bruggetje links. 
35. Einde pad, rechtsaf fietspad volgen. 
36. Voor de brug linkeroever langs de Ruiten Aa volgen tot aan de Wijvebrug. 
37. Hier rechtdoor en pad langs water vervolgen. 
38. Rechtsaf over houten brug richting voetbalveld. 
39. Ingang voetbalvelden VV Sellingen nemen en weg rechtdoor tussen de  
     velden met de bocht mee naar links blijven volgen. 
40. Pad blijven volgen (zijpaden negeren) tot aan gemeentehuis. 
41. Rechtsaf richting Dorpsstraat. 
42. Linksaf voor gemeentehuis langs. 
43. Ongeveer 500 meter doorlopen tot eindpunt. 

 
Heeft u op- of aanmerkingen over de wandeling of onjuistheden in de beschrijving 
aangetroffen? Meld het ons via het contactformulier op de website of per e-mail: 
info@wandeleninwesterwolde.nl 
 
Sponsoren van deze route:  
 
Herberg Sellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Laude 

Ervaar de troostende kracht van 
de natuur 

Natuurbegraafplaats Laude.       
Ruiten A Kanaal Oost IV 2 
9551XH Sellingen 

T. 0599 749000 
info@natuurbegraafplaatslaude.nl 
www.natuurbegraafplaatslaude.nl 

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 

 


