Westerwolde wandeltocht
Datum:
21 februari 2015
Startlocatie: Camping Barkhoorn
Beetserweg 6
9551 VE Sellingen
Sellingen is één van de oudste esdorpen van de gemeente Westerwolde. In een document
uit 1316 wordt het al vermeld onder de naam Sallinge, maar in een document van de abdij
van Corvey aan de Weser wordt de naam Zellynge genoemd.
Het kerkje van Sellingen is waarschijnlijk in de 14e eeuw gebouwd. Voor de reformatie had
de kerk een eigen kerspel in bezit, dat de marken Sellingen – Laude en Ter Haar omvatte.
Westerwolde betekent Woud in het westen. De bewoonbare gebieden in het moeras- en
bosachtig gebied bestond uit zandruggen. Op deze zandruggen ontstonden kleine
boerenbedrijfjes waardoor het gebied boeren tange moeras genoemd werd en zich uitstrekt
van Haren bij Groningen tot Ootmarsem Later werd de naam vervormd in Bourtangerveen.
Een langgerekte zandrug vormde een wig in het grote Bourtangerveen. Doordat de zandrug
aan weerskanten door het moerasachtig gebied ingesloten was, had de zandrug een
natuurlijke bescherming tegen allerlei bezettingen. Terwijl het aangrenzende Old Ambt
onder Friese invloeden stond, stond Westerwolde onder invloed van het aangrenzende
Westfalen dat weer tot het land der Saksen behoorde. Mede hierdoor werd er hier de
invloeden van de Friese taal buiten de deur gehouden en werd er een dialect onder invloed
van het Nedersaksische dialect een Westerwolds dialect ontwikkeld. De vroegste akten
waarin de naam Westerwalde genoemd wordt stamt uit het jaar 900 de akten bevinden zich
in de abdij te Werden aan de Ruhr.
De wandeltocht start in het recreatie gebouw van de vakantiepark De Barkhoorn te
Sellingen.
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd het natuurgebied ontgonnen en omgezet in
cultuurgronden ten behoeve van de landbouw. Zo ontstonden, in navolging van de
werkkampen aan de andere zijde van de grens, hier ook werkkampen met het doel om de
tewerkgestelde werkelozen te huisvesten. Hier leefde men onder een streng regiem en
onder erbarmelijke omstandigheden. En werd slecht betaald. Bij het niet behalen van het
aantal meters per persoon werd als straf op de uitbetalingen gekort. Waardoor de gezinnen
van deze arbeiders vaak op de armenwet aangewezen waren.
Het boekje “De hel van Jipsinghuizen” geeft hierover een goed inzicht.
Even na het begin van de Wollinghuizerweg ligt een grote veldkei met hierop het verhaal van
de slag om Jipsinghuizen met als hoofdpersoon de beruchte wandelaar, de bisschop van
Munster Bernard van Galen, bijgenaamd Bommen Berend.
Tegenwoordig wordt in het kader van de ecologische hoofdstructuur al het moeizaam
verworven cultuurgebied met behulp van allerlei moderne hulpmiddelen weer terug
gebracht in de oorspronkelijke staat en worden alle kronkels en meanders in de riviertjes
weer opnieuw aangelegd waardoor er weer nieuwe heidevelden en bospercelen ontstaan en

worden de essen weer in ere hersteld. Hierdoor is er weer een mooi en zeer afwisselend
landschap ontstaan.
Het weer in oude staat herstelde landschap is voor Groningse begrippen eigenlijk een
vreemd stukje vriendelijk, licht glooiend unieke landschap, wat vele mensen niet voor
mogelijk houden.
Gelukkig is deze absurde tewerkstelling verleden tijd en hebben we voor deze wandeltocht
de teller (bordje) voor u gevuld met een heerlijk stamppotje. Een Stamppotje bestaande uit
uitstekende wandelingrediënten uit dit unieke landschap.
Maar voor dat u aan de wandel gaat moet u wel even een startbewies bij de inschrieftoavel
halen, anders krijgen u geen gevulde teller in de vorm van een route beschrijving mee.
Om 8.45 uur krijgen de 50 km lopers en om 9 uur de 40 km lopers van de teller-uitdeler een
wandelroute en om 9.15 uur gaat de 25 km van start.
De ingrediënten op uw teller bestaan uit bos, heide (o.a. het heidegebied Ter Borg),
kronkelpaden, moerassig gebied (bijv. het natuurgebied Selleegte), oeroude gehuchtjes en
dorpjes o.a. Sellingen, Laude , Beetse, Jipsinghuizen en Rijsdam (Rijsdam is genoemd naar
een dam van rijshout, gebouwd in de Ruiten Aa om het water in het Bourtangermoeras op te
stuwen etc.) en veel onverharde paden.
Het beekje de Ruiten Aa stroomt als een rode draad door de routeafstanden heen.
Tijdens de wandeling moet u vooral bedachtzaam zijn op de rondzwevende heks Hasje.
Want al jaren vliegt de heks Hasje vanaf de Hasseberg op haar bezem door de omgeving om
al het gespuis en de wandelaars in de gaten te houden.
De route ontwerpers zijn Ubo Hes, Lodewijk Everts en Jan Schokker.

