Wandelroute – Groningen – DR 2015.05
Deze Op Verkenning beschrijft een 21 km lange lijnwandeling met het halte Heidensleger in
Jipsinghuizen, als beginpunt en halte Ter Apel, Busstation als eindpunt. De verdeling
verhard/onverhard van het wandelgedeelte is 40/60%.
Tijdens het grootste deel van de wandeling volgt u de wit/rode markering van het
Noaberpad, LAW 10. De wandelgids Noaberpad is te koop o.a. via
http://webshop.wandelnet.nl voor € 18,70. Bij deze wandeling horen de kaarten 11 tot en
met 14.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1605393.
OV naar Jipsinghuizen, halte Heidensleger, en vanaf Ter Apel, Busstation
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Emmen, Assen of Groningen.
 http://qbuzz.nl/GD voor de bus tussen deze stations en Jipsinghuizen, respectievelijk
terug vanaf Ter Apel Busstation. In vakantieperioden, in de avonduren en in het
weekeinde is lijn 42 Ter Apel – Jipsinghuizen v.v. een belbus: 0900-202 27 02;
reserveer minimaal één uur vóór vertrek.
Wandelroute
1. Loop na uitgestapt te zijn in de richting van waar de (bel)bus kwam, Weendersstraat

(N976). Kort voor de brug takt de Heidenslegerweg af. Aan de oever staat het beeld ‘De
Hel van Jipsinghuizen’ van Eddy Roos. Volg deze weg met de Ruiten Aa links van u.
2. Na enkele nieuwbouwwoningen (in aanbouw) wordt het pad half verhard en passeert u

een wildrooster. U kunt kort vóór een bocht naar rechts òf langs het riviertje blijven
lopen, òf de markering blijven volgen. In het eerste geval RD en in het laatste geval gaat
u RA en negeert u na 150m een pad naar rechts. Verderop komt u langs een klein ven.
Houd het ven rechts van u. Ga op de vijfsprong LA en op T-splitsing RA.
3. Blijf de markering volgen en ga bij ps 24628 RD. Het (nu weer geasfalteerde) pad dat nu

de naam Bovendiepsterweg heeft gekregen, buigt enkele keren naar links. Voorbij
Natuurkampeerterrein De Zonnegloren buigt het pad resoluut naar rechts.
4. Na enige tijd buigt dit pad en komt uit op een T-splitsing; RA, Koolwitje. Na ca. 200m

komt het pad uit op een schuine T-splitsing; scherp LA.
5. Steek de Zevenmeersweg over en ga RD, onverhard pad. Bij een sloot buigt het pad RA.

Meteen daarna steekt u via een dam de sloot over, LA. Na enkele bochten en vennen
komt het pad uit op de Dennenweg, RA.
6. Over ruim een kilometer loopt u RD met de Ruiten Aa steeds links van u. Onderweg komt

u langs het in De Reiziger beschreven Theater van de Natuur.
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7. Ter hoogte van Natuurgebied Ter Borg gaat u RA. Blijf de markering nauwkeurig volgen.

De wandelroute maakt bijna een complete letter ‘O’ over dit terrein. Op een gegeven
moment komt u uit opeen breder pad, de Boertangerweg. Vervolgens bereikt u ter
hoogte van een klein parkeerterrein een schuine T-splitsing; ga LA. De ruiten Aa ligt op
enige afstand rechts van u. Even verderop passeert u de boerderij die staat afgebeeld op
blz. 16 van De Reiziger 2015/05.
8. Ga bij de brug RA en na de brug meteen opnieuw RA. Steeds RD via een (in juni 2015 met

hoog gras) overwoekerd oeverpad. Het riviertje is meteen aan uw rechterhand. Loop zo
door tot voorbij een aan uw linkerhand gelegen langwerpig bosperceel. De markering is
hier wellicht moeilijk te vonden; maar ga hier LA, richting de Ter Apelerstraat. Eenmaal
op het fietspad van deze verharde weg LA en na 100m RA, Slangenborgerweg.
9. Ga na 300m LA, brug en volg RD vlonderpad. Voor het bos RA. De wandeling – met

enkele haakse bochten – voert nu langs een helofytenfilter. In feite een grote
rietfilterplas, waarin het aanwezige riet, biezen en andere waterplanten voedingsstoffen
uit het water vastleggen en het zo filteren. Negeer zijpaden naar links die richting een
weg gaan.
10. Aan het eind wandelt u tussen twee waterpartijen door. Er volgt een bocht naar links het

graspad komt uit op een T-splitsing; ga RA. U wandelt nu met water van het Ruiten Aakanaal links van u tot bij het bereiken van de eerste zijweg naar rechts ,
Slangenborgerweg. Ga hier RA.
11. Houd op de Y-sprong links aan en ga op de T-splitsing LA af en houd op de volgende Y-

sprong rechts aan.
12. Na een flauwe bocht naar rechts komt het pad uit op de Laudemarkerweg. Steek deze

weg over het blijf RD lopen. Negeer het pad naar rechts.
13. Snel daarna volgt een pad naar links. Het Noaberpad gaat hier LA, terug naar het Ruiten

Aa-kanaal. Deze Op Verkenning verlaat hier het Noaberpad en gaat RD. Na verloop van
tijd buigt het pad zeer geleidelijk naar rechts om uit te komen op de Ter Apelerstraat, LA.
14. Ga de brug over die over de Ruiten Aa ligt en ga meteen daarna LA over het schouwpad

langs de rivier; houd het water links van u.
15. Nu alsmaar RD, waarbij het schouwpad de Wischluiweg met het Noaberpad kruist. De

Ruiten Aa houdt u links van u.
16. Op de nadering van de Sellingerstraat buigt pad naar rechts en de Ruiten Aa naar links.

Voorlangs een bosperceel komt het Noaberpad van rechts. Loop door richting straat en
volg vanaf hier weer de LAW-markering. Op de Sellingerstraat aangekomen LA.
17. Volg het verharde (fiets)pad links van de Sellingerstraat over ca. 1.500m.
18. Na een flauwe bocht volgt na ca. 200m de naar links gaande Roelagerweg. Opnieuw ca.

200m verder gaat het Noaberpad naar links. Volg de markering op uw wandeling door de
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Meebossen en het Tempelbosch. Na ca. 300m volgt een Y-sprong (de beide benen liggen
aanvankelijk vlak bij elkaar). Houdt rechts aan en negeer de Tempelbosweg. Na een
kronkelig stukje bereiken we de oever van de Ruiten Aa. Het pad steekt het hier smalle
riviertje – eerder een gekanaliseerde beek – over; ga RA en houd het water rechts van u.
19. Negeer aftakkende en kruisende paden. Op een gegeven moment verbreedt de Ruiten

Aa zich tot een langgerekte vijver; blijf RD lopen met het water rechts van u.
20. De waterloop versmalt zich en buigt naar links. Tegelijkertijd maakt het pad enkele korte

haakse bochten om op de andere oever terecht te komen. Nog ruim 200m blijven
wandelroute en Ruiten Aa elkaar gezelschap houden.
21. In een bocht naar rechts gaat het Noaberpad RD. Op Verkenning houdt rechts aan en in

de volgende links, Poortweg.
22. Na zestig meter volgt een wandelpad naar rechts, dat zuid om Hotel Boschhuis loopt en

uitkomt op de Boslaan, RA, en meteen daarna LA; opnieuw Boslaan. Naar rechts ligt het
klosster van Ter Apel.
23. Negeer de van rechts komende Sellingerstraat en ga op de ietwat gebogen T-splitsing

(met daarachter een brede vaart) RA, Hoofdstraat. Deze straat buigt kort daarna naar
links.
24. Blijf deze straat volgen tot u bijna de tweede brug bereikt. Ga na een drogisterij (‘Uw

eigen Drogist’) RA een smal pad dat tussen de winkels doorloopt.
25. Het pad komt via een T-splitsing uit op de Kruier, RA, en op de meteen daarna komende

T-splitsing LA, Molenweg. Volg de Molenweg (derde T-splitsing) naar links en vervolgens
naar rechts.
26. Achter de vierde T-splitsing met de Heemker Akkerstraat ligt het bescheiden busstation.

De haltes richting Emmen en Groningen liggen aan de linkerkant van het busstation.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
Tijdens de wandeling komt u weinig horeca tegen. Aan het begin van de wandeling: op
enkele tientallen meters van halte Heidensleger bevindt zich Hotel de Waalehof. Aan het
einde: aan de rand van Ter Apel op een steenworp afstand van Klooster Ter Apel bevindt
zich Hotel Boschhuis. Een leuke plek om te dineren.
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