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Route 36: De Grensroute Wessingtange, 14 of 7 km.  

 

De route gaat door Duitsland, dus is het goed om een identiteitskaart bij u te hebben. 

Wanneer het geijzeld heeft, is het niet aan te bevelen om de route te wandelen daar u onder de 

wieken van de windturbines door loopt en er grote kans bestaat dat er stukken ijzel naar 

beneden komen. Hier wordt door borden voor gewaarschuwd. 

                                                                                                            

De Grensroute begint bij de voormalige Kloosterboerderij Bleyendael. Aangezien de boerderij 

op dit ogenblik te koop staat, kunt u deze niet bezoeken. De boerderij staat in Wessingtange. 

 

Wessingtange is een gehucht in de gemeente Westerwolde. Het ligt ten zuiden van Sellingen, 

tussen het Ruiten-Aa-kanaal en de Duitse grens. De naam geeft aan dat het gehucht op een 

zandrug (=tange) ligt in het voormalige Bourtangermoeras.  Als u van rust en ruimte houdt is 

dit een prachtige route om te wandelen. Onderweg zijn er mogelijkheden om even van een 

bankje of picknicktafel gebruik te maken. Aan de Duitse kant zijn er onderweg schuilhutten, 

mocht het gaan regenen.  

De Hasseberg is het hoogste punt van de provincie Groningen. De berg, meer een heuvel, is 

14,2 meter + NAP en ligt ongeveer 2 km ten oosten van Sellingen. De heuvel ligt 

op Nederlands grondgebied. Net achter de top ligt de Duitse grens. De Hasseberg is een 

opstuwing uit de ijstijd en de opgestuwde grond is afkomstig uit Noorwegen. Een gletsjer 

heeft de grond hier achter gelaten. In veel geschiedschrijving komt de Hasseberg al voor.  

 

Het laatste deel van de wandeling voert over de natuurbegraafplaats Laude (punt 16-18).  

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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Route 36: De Grensroute Wessingtange - Sellingen, 14 km of 7 km.  

 

Startpunt: Kloosterboerderij Bleyendael, Lauder Hokweg 11, 9551 XV Sellingen. 

            

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

WiW 36. Mocht bij een zijweg markering ontbreken dan rechtdoor lopen! 

 

1. Vanaf de kloosterboerderij rechtsaf, Lauder Hokweg. 

2. 1e weg rechts, Wessingtange. 

3. 1e fietspad links, Groentje. 

4. Na de keien rechtdoor, over bruggetje en rechts aanhouden. 

5. Einde weg links, na 100m zandpad (kun je ook onverharde weg noemen) op en 

volgen. 

6. Na windturbine met nr. GE 154.10.119 1e verharde weg rechts, Pferdeweg (staat 

geen naambord bij). 

7. 1e halfverharde weg links. 

8. Einde weg rechts, dit is Weststraße, Deze volgen tot het eind en dan links Dorfstraße, 

voor de kerk rechtsaf. Einde weg straat oversteken en links fietspad op.  

9. Einde fietspad weg blijven volgen (Hassebergerstraße). 

10. Na brug linksaf, klinkerpad langs het water (water aan linkerhand). 

11. Op splitsing waar klinkerweg naar rechts gaat, links aanhouden, onverhard pad. 

12. Na 1,7 km bij bordje Staatsbosbeheer rechtsaf en door klaphekje. (Het hekje is 

mogelijk vastgebonden met een touw; graag na doorgang weer vastbinden omdat in 

dit gebied geiten grazen).  

13. Steeds rechtdoor lopen en aan het eind weer door een klaphekje. 

14. Na klaphekje rechtsaf en gelijk linksaf een dam over. Na de dam linksaf en gelijk 

rechtsaf, pad langs afrastering (aan linkerhand) volgen. 

15. Einde pad, op verharde weg linksaf (Zuidveldweg). 

16. Op splitsing rechtsaf, Borgerschapenweg, en gelijk linksaf via grasland naar 

afsluitboom die toegang geeft tot de natuurbegraafplaats Laude. 

17. Na afsluitboom op viersprong linksaf. 

18. Na bocht naar links op splitsing rechtdoor. Via afsluitboom wordt de 

natuurbegraafplaats weer verlaten. 

19. Pad komt uit op verharde weg, hier rechtsaf. Weg volgen tot kloosterboerderij 

Bleyendaal (inrit aan linkerkant van de weg). 

 

Korte variant: 

- Punt 1-3 van de beschrijving hierboven volgen. 

- Vervolgens de punten 4-12 overslaan. In plaats daarvan: 

▪ Na de keien voor bruggetje linksaf, graspad op (is bij wandelknooppunt 92). 

▪ Dit graspad ca. 2,5 km blijven volgen.  

▪ Bij bordje Staatsbosbeheer linksaf en door klaphekje. (Het hekje is mogelijk 

vastgebonden met een touw; graag na doorgang weer vastbinden omdat in dit 

gebied geiten grazen). 

- Hierna verder met punt 13-19 van de lange route 

 

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 

 

 

WiW 36 


