
Deze fietsroute leidt u door het prachtige landschap van
Westerwolde. U zult de beek, de Ruiten Aa, 

dikwijls op uw tocht tegenkomen in diverse gedaanten.  Neem
de tijd en laat u verrassen: het oude cultuurlandschap en

heidegebied bij Ter Borg, kleine akkertjes, dikke eiken,
rustieke zandpaden, moeras, bossen, poelen, vennen en het
beekdal van de Ruiten Aa, maar ook het agroforestry project

van Rineke Dijkinga en Jan Dommerholt: 
Heerlijk Westerwolds Land

Wil je een lunchpakket mee voor onderweg? Of eerst lekker
koffiedrinken of lunchen voor je vertrekt of terugkomt? Gasterij

Smeerling onthaalt je gastvrij en kookt zoveel mogelijk met
ingredienten uit de regio. Kijk voor de openingstijden op www.gasterij-

natuurlijk-smeerling.nl of mail voor meer informatie
naar: info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl

Fietsroute Ruiten Aa 
Van Smeerling naar Sellingen (36km)





Naar Sellingen: vanaf de Gasterij rechtsaf (RA) de klinkerweg (Smeerling) op.
Na 500m linksaf (LA) de Eemboerveldweg (gaat over in Beneden Markeweg).
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Start bij Gasterij Natuurlijk Smeerling

(A) Links van u het Metbroekbos. Dit is vanouds een boeren- gebruiksbos

voor de buurtschap Smeerling. Het is hier echt kleinschalig met hout-

singels rondom de graslanden. Misschien vangt u een glimp op van de

Lakenvelder koeien. (B) Rechts een totaal ander beeld. De grond in dit

gebied is in 2013 af-gegraven zodat het voedselarmer wordt en natter.

Hierdoor is het aantrekkelijker voor planten en dieren zoals dopheide,

zonnedauw, grauwe klauwier en de kraanvogel.



5. Einde weg RA (Wollinghuizerweg) (3.8km). 
 
 
 
 
6. Einde weg RA en na 50m oversteken (let op!) LA (Heidenslegerweg) gaat  
    over in een fietspad.
 
(E) Ook hier ziet u volop de Ruiten Aa. In 2009 is de landbouwgrond rechts

weer aan de natuur terug gegeven. Oude vennetjes zijn weer opgegraven

en waar de Eems ooit heeft gelopen, is een soort  by-pas voor de Ruiten Aa

gemaakt om bij hoog water Jipsinghuizen droog te houden. Links stroomt

de Ruiten Aa weer door de bedding die de beek tot ca. 1965 had. De stuwen

zijn verwijderd, maar er zijn wel vistrappen gemaakt. Vissen kunnen weer

stroomopwaarts  zwemmen, maar er is ook gedacht aan de kano’s. 

Werd eerder het waterpeil vooral geregeld door de beweegbare stuw, nu

zal dit door de hoeveelheid water komen. Bij veel water kon de stuw

omlaag, maar nu stijgt het waterpeil in het beekdal. Buitenbochten

slijten uit en zandbankjes ontstaan in de beek. Het beekdal is een

geweldige gevarieerde leefplek voor bijvoorbeeld de oeverzwaluw en de

ijsvogel, maar ook voor heel veel soorten insecten, dieren en planten.

7. Fietspad gaat over in Bovendiepsterweg. Op de kruising met Zevenmeers-
    veenweg LA.

(D) Dit fietspad loopt (soms ook links of rechts) grotendeels over de oude

stoomtrambaan van Winschoten naar Ter Apel.

3. Harpelerweg oversteken en zandpad volgen. Einde zandweg RA (Dikke  
    Eikweg). De dikke eik is inderdaad weg. Deze oude reus van 1,8m dik en is in     
    1975 overleden. De Dikke eikweg gaat over in Rondweg (NB hier hebt u al 
    eerder gefietst op de heenweg).
4. Einde weg, RA het fietspad op langs de provinciale weg. Na 350m deze 
     weg (let op!) oversteken LA de Renneborgweg op.

(C) Links en rechts opnieuw het beekdal van de Ruiten Aa. Links het

herstel en rechts is de natuurlijke beekloop grotendeels al in 1991

hersteld bij wijze van proef. Ook bij Sellingen, langs de Dennenweg was

dit het geval.



(F) Deze kerk is gebouwd rond 1300! De weg gaat over in de Zuid-esweg

(halfverharde weg). Rechts opnieuw het oude dal van de Eems, links van u

de hoger gelegen Zuid-Es.

10. Einde weg RA en direct weer LA (Kanaalweg).

8. Brug over en direct RA (Noord-Esweg). De naam zegt het al: de es 
    (akkerpercelen) ten noorden van Sellingen.
9. Einde weg oversteken Dorpsstraat (let op!) LA en direct daarna RA
(Torenstraat).

(G) Heerlijk Westerwolds Land. Rineke Dijkinga en haar man Jan

investeerden het geld van haar bestsellers in een paar hectare

landbouwgrond omgeven door een paar hectare bos. Ze noemden het

(h)eerlijk Westerwolds Land. Land waar niet opbrengst per hectare maar

'waarde per hectare' de rode draad vormen. Waarde voor de bodem,

dieren, consumenten, boeren en de aarde. Daarom hebben zij het een

project voor ‘bijen, bodem, boeren en jouw bord' genoemd. Het land en de

bossen worden ingezet als pilotproject om een

aantal ambitieuze doelen te bereiken. De toegang is vlak bij de brug. Ga

gerust even kijken.



11. Bij kanaal RA, kruising met Borgerschapenweg oversteken en fietspad 
     langs kanaal volgen (500m).

Op de picknicktafel vind u informatie over het moerasgebied rechts van u.

12. 1e zandweg RA (Slangenborgerweg), na 200m direct LA (Schapenweg) en     
      daarna RA (zandpad wordt verharde weg). Na 100m LA Meente.

(H) U bent nu in Laude, vooral bekend om de oude melkfabriek voor u, is

sinds 2019 jaar weer in gebruik. Niet voor melk, maar voor natuurvlees.



13. Einde weg de provinciale weg oversteken (let op!) Poststruikenweg op.
14. Einde weg RA (Borgerweg). Weg gaat over in fietspad (blijft Borgerweg).
 

De schaapskooi (17e eeuw) bij de brug was vroeger het onderkomen voor

de schapen. U bent nu in het buurtschap Ter Borg.  Rechts (Borgerweg 3)

ziet u een Westerwoldse boerderij uit 1826 en links een Oldambster

boerderij uit 1876. Ontdek de verschillen! Samen met het reliëfrijke

landschap ademt Ter Borg de sfeer van weleer.

15. Bij de brug rechtsaf (Ter Borg).
16. Einde weg LA (Ter Apelerstraat) oversteken (let op!) en fietspad op.
17. 1e weg LA (Beetserweg) oversteken (let op!) en 1e weg RA (Dennenweg). 
      Tijd voor een kopje koffie bij PUUR Westerwolde in de Noordmee.
18. Vanaf de Noordmee, LA de Dennenweg op.

(J) Al na 200m rechts het Theater van de natuur (laat u verrassen wat

tekst-schrijvers en dichters van naam inspireerde op deze plek).



(K) U rijd nu door de Sellingerbossen. Het is grotendeels aangelegd tussen

1920 en 1950. Opvallend hier is hoe afwisselend het bos is, in leeftijd, maar

ook in soorten.

20. Op kruising met ander fietspad rechtdoor (Klein Koolwitje) en fietspad 
       volgen (1.2km).
21. Einde fietspad RA (Jipsingboertangerweg) en fietspad op.
22. 1e weg LA, oversteken (let op!) (Schiplandweg).

19. Op kruising rechtdoor (Bovendiepsterweg). 1e fietspad LA (Groot Koolwitje) 
     en deze volgen.

(L) Rechts van u ziet u een laagte. Dit was ooit het dal van de Eems. Dit dal

wordt nu gebruikt om de Ruiten Aa weer zo natuurlijk mogelijk te laten

stromen. (NB u komt diverse keren de Ruiten Aa op uw tocht tegen) linksaf,

Lokstreek en weg gaat over in fietspad.

23. LA (Lokstreek) en weg gaat over in fietspad volgen.
24. Over bruggetje, RA (paddestoelnr. 65274/001) fietspad op (Weenderkanaal)
      en deze gaat over in Boven Nieuwlandsweg (1.8km).



27. Rondweg gaat over in de Dikke Eikweg, einde weg LA (Harpelerweg) en na
100m 1e weg RA (Winselweg). 

(P) Rechts ziet u de Ruiten Aa kronkelen door het beekdal (hersteld in

2009)

28. Winselweg volgen (1.3km).

29. Bij splitsing met Metbroekweg, linksaf over bruggetje en fietspad volgen
      door het Metbroekbos.
 
 
 
30. Fietspad volgen, einde fietspad RA: Gasterij Natuurlijk Smeerling.

(Q) Nieuwsgierig waarom dit betongevaarte hier is? Zie infopaneel.

(M) Het smalle en lange bosje heet het Winschoterbos. Het dankt zijn naam

aan Schönfeld (oud burgemeester van Winschoten). Hij was natuur-

liefhebber en beschermheer van het landschap.

25. Einde weg/pad RA (Molenkampweg) en 1e fietspad LA (Osseveldweg). Deze  
      gaat over in Muntvlindertje.

(N) U bent nu aan de rand van het Liefstinghsbroekbos. Het oudste bos van

de provincie Groningen. Het maakt deel uit van de Natura 2000 gebieden.

De naam ‘broek’ zegt het al. Het is een nat bos.

26. Einde fietspad LA (Rondweg) en fietspad op.

(O) Rechts u is het landschap van weleer in 2006 hersteld. Kleien akkertjes

en graslanden met een houtwal er om heen.


