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 Markering: 

= niet inslaan 

 

Start: Heidenslegerweg, Jipsinghuizen 

Parkeren: bij picknickbanken aan het begin van de Heidenslegerweg. 
Horeca: hotel de Waalehof (tegenover het startpunt), restaurant De Ruiten Aa, Kopje 
Genieten, Hof van Sellingen. 
Bijzonderheden: gebied Breedwisch en natuurgebied Ter Borg niet toegankelijk met 
honden. Er zijn alternatieve gemarkeerde trajecten.  
 
Legenda: LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, FKP = fietsknooppunt, WKP = 
wandelknooppunt, Y … = ANWB-handwijzer, SB= Staatsbosbeheer. 
 
Als de in de tekst genoemde straatnaam niet gelijk zichtbaar is, maar pas verderop, 
wordt deze tussen haakjes vermeld 
 

 
1. Volg de Heidenslegerweg. Asfaltweg wordt onverharde weg met fietspad.  
2. Fietspad volgen; gaat over brug bij voorde. (Links is een particuliere picknickbank waar 

gebruik van mag worden gemaakt). 

3. 100 m na wildrooster RA het bos in.  
4. Op T-splitsing RD.  
5. Voor ven pad met bocht mee naar links (bankje), rechts en links volgen.  
6. Na ca. 75 m op kruising LA.  
7. Bij zandweg met fietspad RA, Heidenslegerweg 
8. Einde zandweg met fietspad, RD asfaltweg op, Bovendiepsterweg.  
9. Na huisnummer 5 links het bospad in.  
10. Bij asfaltweg links, de brug over. 
11. Na de brug meteen RA langs de Ruiten Aa. 
12. RA, dam over, en pad langs de Ruiten Aa volgen. 
13. Einde pad op asfaltweg RA. 
14. Op driesprong (links bankje) RA, de brug over (Zevenmeersveenweg).  
15. Op viersprong LA (Dennenweg).(Voor horeca op viersprong RD, na 200 m. links restaurant 

De Ruiten Aa, https://www.debronzeneik.nl/de-ruiten-aa/). 

16. Voor veerooster RA het bospad in. Dit pad langs het heideveld blijven volgen, zijpaden 
negeren.  

17. Op viersprong LA. (Pad komt langs bankje).  
18. Na vennetje eerste pad LA.  
19. Verharde weg oversteken. Langs heuvel met “Theater van de Natuur”, en RA, pad 

langs de Ruiten Aa volgen tot houten hek aan de rechterhand.  
20. Ga hier door het klaphekje en steek vervolgens de weg over. Dan afsluitboom 

passeren en daarna 1e pad links (verhard). U loopt nu langs de Noordmee met horeca: 

Kopje Genieten, https://www.kopjegenieten.nl/). 

21. Op het terras van de Noordmee/Kopje Genieten RA naar parkeerplaats. 
22. Einde parkeerplaats LA, weg oversteken, brug over en gelijk LA, Breewischweg. 

Vanaf het wildrooster bij punt 3 t/m punt 8 is de route niet toegangelijk voor honden. Ter hoogte van 
Heidenslegerweg 5 is een alternatieve route. Deze alternatieve route is gemarkeerd (stickers met opdruk: 
“alternatieve route). Beschrijving alternatieve route: 
- Tegenover Heidenslegerweg 5 RA 
- Einde pad LA, fietspad op. 
- Na ca. 1250 meter en brug (over de Ruiten Aa) LA graspad op (bij picknickbank). Pad met 2 x een bocht 

naar rechts blijven volgen. 
- Einde pad op splitsing LA. Door klaphek en RD; breed pad naar rechts negeren. 
- Door 2e klaphek en gelijk LA. Op splitsing rechts aanhouden. Op viersprong RD 
- Einde pad LA (Vossenweg). Na 100 m bij afsluitboom RD. 
- Einde Vossenweg RA, Bovendiepsterweg en vanaf hier verder met punt 9. 

 

https://www.debronzeneik.nl/de-ruiten-aa/
https://www.kopjegenieten.nl/
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23. Waar pad bocht naar rechts maakt, smal paadje naar links op richting Ruiten Aa. 
24. Voor water RA, oeverpad. Pad met bocht naar rechts blijven volgen. 
25. Op verharde weg RA. 
26. Na plaatsnaambord “Sellingen”, RA bruggetje over en gelijk LA over parkeerplaats (bij 

gemeentehuis).  
27. Klinkerweg oversteken en RD, Kerkpad. (Rechts bevindt zich het Hof van Sellingen, 

https://www.hofvansellingen.online/ 

28. Op T-splitsing (met rechts een bankje) LA 
29. Voor kerk rechts aanhouden langs bomenrij. 
30. Weg oversteken en RD, Torenstraat, gaat over in Zuid-Esweg 
31. Na ca. 700 m. RA over/langs afsluitboom (bord SBB), graspad.  
32. Pad (deels over vlonders) steeds RD (ca. 1 km) blijven volgen.  
33. Pad komt uit op fietspad langs weg; hier RA en na 10 meter de weg oversteken breed 

pad in (met afsluitboom). Steeds RD lopen. 
34. Na bankje pad met bocht naar rechts blijven volgen tot aan de Wijvebrug. 

35. LA over de Wijvebrug en gelijk na de brug LA. Oeverpad volgen. 

36. Ca. 50 meter na einde paardewei RA bospaadje in. 
37. Aan het eind via opstapje over prikkeldraadversperring en LA, pad tussen bomen. 
38. Op Y-splitsing bij 3-stammige boom RA.  
39. Op kruispunt RD (links staat paaltje met geel-witte markering). 
40. Gelijk, op T-splitsing, RA. 
41. Paadje 600 m. volgen tot aan een bankje. (Is schapenpaadje; niet overal duidelijk 

zichtbaar/herkenbaar). 
42. Ca. 20 meter na bankje op 4-sprong RD. 
43. Zijpaden naar links en rechts negeren. 
44. Na wildrooster op kruising LA en pad vervolgen; maakt enkele bochten. Afrastering aan 

linkerhand blijven houden. 
45. Even naar links over wildrooster (met klaphek), maar route in dezelfde richting blijven 

volgen tot aan volgende klaphek met daarachter de parkeerplaats Ter Borg. 
 

Borgerveld-Jipsinghuizen (11,2 km) (omgekeerde richting) 
Start: Parkeerplaats Ter Borg, Borgerweg, Sellingen (te bereiken via de Poststruikenweg; einde 
Poststruikenweg RA) 
(Vanaf hier kan niet gestart worden met hond; zie onder punt 34 van etappe 4). 
Horeca: Hof van Sellingen, Kopje Genieten, Restaurant De Ruiten Aa, Hotel de Waalehof (eindpunt 
etappe). 
Bijzonderheden: natuurgebied Ter Borg en Breedwisch zijn niet toegankelijk met hond. Er zijn 
alternatief gemarkeerde trajecten. 

 

1. Vanaf de parkeerplaats met picknickbank aan linkerhand richting klaphekje.  
2. Door klaphekje en RD pad volgen tot kruising met links een veerooster. 
3. Over het veerooster en pad RD vervolgen (langs bord SBB) (dus niet LA). 
4. Op splitsing RA. 
5. Op kruising RA. Over veerooster en RD. Pad naar links negeren. 
6. Bij bankje LA. 
7. Op splitsing LA. 
8. Breder pad oversteken en RD. 
9. Op T-splitsing links aanhouden. 
10. Na ca. 250 m RA over overstapje en daarna links aanhouden. 

Indien met hond bij punt 36 de alternatieve route nemen (natuurgebied Ter Borg is niet toegankelijk voor 
honden): u gaat bij punt 36 niet RA, maar u blijft het oeverpad langs de Ruiten volgen tot aan de brug. 
Hier gaat u LA, Borgerweg en volgt u verder etappe 4 vanaf punt 8.  
 

https://www.hofvansellingen.online/
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11. Einde pad, voor de Ruiten Aa, LA. 
12. Einde pad, RA de Wijvebrug over en gelijk na brug weer RA. Pad langs de Ruiten Aa 

blijven volgen. Maakt verderop een bocht naar links en komt langs bankje. 
13. Einde pad asfaltweg oversteken en op naastliggend fietspad RA. Gelijk LA bospad in 

(over/langs afsluitboom). 
14. Pad (deels via een vlonderbrug) ca. 1 km volgen. Halverwege links een bankje. 
15. Einde pad (afsluitboom) LA (Zuid-Esweg). Paden naar rechts negeren. Zuid-Esweg 

gaat over in Torenstraat.  
16. Weg schuin naar links oversteken en paadje langs bomenrij volgen (kerk aan 

rechterhand). 
17. Komt uit op klinkerpad; op splitsing links aanhouden. Volgende splitsing RA (links een 

bankje), Kerkpad. 
18. Einde Kerkpad straat oversteken. (Links bevindt zich het Hof van Sellingen, 

https://www.hofvansellingen.online/) en RD parkeerplaats (bij gemeentehuis) over.  
19. Einde parkeerplaats RA en over bruggetje. 
20. Op asfaltweg LA en na 250 m opnieuw LA (langs bankje).  
21. Waar het brede pad naar links gaat, RD, smal paadje langs het water (Ruiten Aa). 
22. Op T-splitsing RA (Breewischweg).  
23. Einde pad RA, brug over en RD blijven lopen (Dennenweg). 
24. Weg oversteken en op de parkeerplaats RA.  
25. Einde parkeerplaats RD, bruggetje over. 
26. Op T-splitsing LA over terras en voor de Noordmee RA (horeca: Kopje Genieten, 

https://www.kopjegenieten.nl/). 

27. Op kruising RA. Afsluitboom passeren, straat oversteken en RD, door klaphekje. 
28. Na klaphekje, voor water (Ruiten Aa) LA. 
29. Pad komt uit op klinkerweg (rechts is een heuvel met het “Theater van de Natuur”). 
30. Klinkerweg schuin naar links oversteken en pad vervolgen. 
31. Op T-splitsing RA naar bankje. Na bankje 1e pad rechts. 
32. Na bankje op T-splitsing RD. 
33. Einde pad, op klinkerweg LA (Dennenweg). 
46. Op kruispunt RA (Zevenmeersveenweg). (Voor horeca op kruispunt LA en na ca. 200 m. links 

restaurant De Ruiten Aa, https://www.debronzeneik.nl/de-ruiten-aa/). 

34. Na de brug op T-splitsing links aanhouden, Schapendriftsweg, rechts een 
picknickbank. 

35. Op splitsing links aanhouden, Vonderweg. Niet over de weg lopen maar tussen weg en 
(droge) sloot.  

36. Pad maakt bocht naar links en rechts (bankje) en loopt vervolgens langs de Ruiten Aa. 
37. Pad komt, na dam en afsluitboom, uit op asfaltweg.  
38. LA en gelijk na de brug RA bospaadje in. 
39. Einde pad, RA, asfaltweg (Bovendiepsterweg).  
40. Bovendiepsterweg gaat bij WKP 15 over in Heidenslegerweg.  

 

Indien met hond punten 41 t/m 44 overslaan en bij punt 40 alternatieve route nemen: 

- Op splitsing bij WKP 15, LA, Vossenweg  

- Waar het brede zandpad rechtsaf buigt, RD over/langs afsluitboom 

- Eerste pad RA. Op splitsing LA. Einde pad RA. 

- Door klaphekje en RD; door 2e klaphek en RD. 

- 250 m na bord “einde waterwingebied” RA. Pad volgen met 2x een bocht naar links. 

- Na picknickbank RA fietspad op. Na ca. 1250 m bij 2e klaphekje RA. 

- Einde pad LA en verder met punt 45. 
De alternatieve route is gemarkeerd (stickers met opdruk: “alternatieve route”) 
 

https://www.hofvansellingen.online/
https://www.kopjegenieten.nl/
https://www.debronzeneik.nl/de-ruiten-aa/
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41. Weg gaat na veerooster over en onverharde weg met naastliggend fietspad (vanaf 
hier geen toegang met honden). (Na ca. 250 m is links een bankje).  

42. Ca. 150 na bankje LA bospad. 
43. Op kruising RA. Pad volgen met bocht naar rechts, links en weer naar rechts (langs 

ven met bankje). 
44. Op T-splitsing RD. Einde pad LA, onverharde weg met fietspad. (50 m na veerooster 

rechts een particuliere picknickbank, waar gebruik van mag worden gemaakt) en 
vervolgens over een bruggetje het pad vervolgen. 

45. Na ca. 250 m gaan fietspad en halfverharde weg over in asfaltweg en komt u in 
Jipsinghuizen. 

46. Einde bij picknickbanken aan de Heidenslegerweg . 
 
 

 

Heeft u op- of aanmerkingen over het traject, onjuistheden in de beschrijving aangetroffen of markering gemist?  

Meld het ons via het contactformulier op de website of per e-mail: westerwoldepad@gmail com 


