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Route 28 De Ieme Jipsingboertange 5,7 km 
 
Een tange is een zandrug. Van daaruit werd tot even na de oorlog de turf en ijzeroer 
gewonnen, trokken de schepers met hun kudden de heide op en werden de akkers ontgonnen 
en bossen aangelegd. De streek Westerwolde en het aangrenzende veenkoloniale gebied 
hebben bittere armoede gekend. Werken in de turfwinning was geen pretje, niet voor de 
dorpelingen en evenmin voor de schare werklozen, die er in de dertiger jaren van de 20ste 
eeuw aan het werk werd gezet. Behalve het verkavelingspatroon duidt nu in het langgerekte 
dorp Jipsingboertange weinig meer op die geschiedenis. Het aantal toeristen dat er ’s zomers 
neerstrijkt overtreft het aantal inwoners, zo’n 150, vele malen. Zij komen voor de rust in de 
bossen van de boswachterij Sellingen en het nabije natuurgebied Ter Borg. Niet alleen 
toeristen hebben het dorpje ontdekt. Ook mensen uit andere landsdelen, die het druk druk 
druk voor gezien wilden houden, vinden er ruimte en een vriendelijke bevolking. Wie er 
wandelt wordt door iedereen gegroet. 
Het provinciaal bestuur heeft anno 2000 uitgesproken de recreatieve ontwikkeling krachtig te 
steunen. Zo is in het nabije stroomdal van de Ruiten Aa – een deel van het Natuurwerk  
Nederland (voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur) –flink geïnvesteerd in 
natuurontwikkeling en recreatievoorzieningen. 
Wie verblijft in Jipsingboertange hoeft niet ver te gaan om aan de eerste wandeling te 
beginnen. De tocht gaat voor bijna de helft door het open veld en biedt dan de echte Oost-
Groningse vergezichten. Het andere deel van de wandeling is in oude en jonge bossen uitgezet 
over goed begaanbare paden. Je kunt er reeën en buizerds tegenkomen.  
Ook bevindt zich in het bos, dicht bij het Weenderkanaal, nog een bomkrater, als gevolg van 
een luchtgevecht tijdens WO II. Deze krater zal door de oplettende wandelaar redelijk 
gemakkelijk kunnen worden opgemerkt (zie punt 5 van de routebeschrijving). 
Jipsingboertange heeft vanouds een warme relatie met bijen, die net als in Drenthe ‘iemen’ 
heten. Verschillende lokale namen getuigen daarvan. 
Tot in het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw bevond zich in Jipsingboertange de 
zogenaamde Iemberg. Dit was een heuvelrij in het zandverstuivingsgebied waar de iemkers of 
bijenhouders uit een deel van de voormalige gemeente Vlagtwedde (waartoe Jipsingboertange 
behoorde) hun bijenkorven plaatsten. Ten behoeve van het aanleggen van de grintweg tussen 
Kopstukken en Jipsingboertange is het grootste gedeelte van deze heuvelrij toen afgegraven. 
In de omgeving van Jipsingboertange bestaat nog altijd een actieve imkervereniging: de 
Imkervereniging Westerwolde (tevens lid van de NVB (de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging)). 
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Start:  Parkeerplaats aan achterzijde van het dorpshuis ‘Ons Hoes’, G. Buwaldaweg, 

 Jipsingboertange        
 

De gehele route is gemarkeerd door middel van geel-witte stickers met 
opdruk WiW 28.  
 

1. Staand met de rug naar het dorpshuis, linksaf klinkerweg op en gelijk 1e 
weg linksaf, Bosweg. 

2. Na 100 m Jipsingboertangerweg oversteken, Weenderveldweg volgen (1 km). 
3. Op splitsing linksaf, Weenderkanaal. 
4. Na strook bos aan de linkerkant linksaf over de eerstvolgende dam in het 

Weenderkanaal en gelijk linksaf een stukje teruglopen langs de oever van het kanaal. 
Pad gaat het bos in. 

5. Na ca. 30 m rechtsaf en het pad ca. 1 km volgen. 
(Ca. 100 meter nadat u rechtsaf bent geslagen, is aan de rechterkant van het pad nog 
een krater zichtbaar die is ontstaan tijdens een luchtgevecht in WOII, waarbij een 
geallieerd toestel door een Messcherschmit van de Luftwaffe werd achtervolgd. 
Kennelijk om zich sneller te kunnen verplaatsen heeft het geallieerde toestel boven dit 
bos bommen laten vallen. Van de drie daardoor ontstane kraters is er nog eentje 
duidelijk zichtbaar. De andere kraters zijn gedempt). 

6. Aan het eind van het pad linksaf, langs de bosrand lopen tot asfaltweg (Jipsingboer-
tangerweg). 

7. De weg oversteken, linksaf het fietspad op en gelijk rechtsaf, smal SBB-paadje in. 
Paadje gaat over in breed pad. 

8. Aan het eind van dit brede pad (bij T-splitsing) rechtsaf. 
9. Bij de volgende T-splitsing linksaf. 
10. Bij het eerstvolgende pad linksaf. 
11. Bij het fietspad linksaf en een stukje op het fietspad lopen. 
12. Waar het fietspad een bocht naar links maakt rechtdoor lopen. 
13. Zijpaden negeren en bospad aanhouden langs rand van de akkers. 
14. Nadat het pad een bocht naar links maakt komt u bij een kruispunt van paden, hier 

rechtsaf langs de rand van de akkers. 
15. Onverharde weg oversteken en pad langs de bosrand nog ca. 500 m volgen. 
16. Op splitsing linksaf, pad rechtdoor blijven volgen tot verharde weg. Hier rechtsaf 

terug naar het startpunt. 
 

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  

 
Sponsor van deze route:  
 
 
De Velduil 
Jipsingboertangerweg 3 
9551 TM  Sellingen 
www.gastenverblijfvelduil.nl 
info@gastenverblijfvelduil.nl 
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