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Deze route is verboden voor honden!    

 

Route 30 De Beetse Sellingen, 11 km 

 
Sellingen is en van de oudste dorpen van Westerwolde. Officieel wordt als ‘geboortejaar’ 857 
aangehouden, maar toen had de eerste priester daar al een voet aan de grond gekregen. Het is 

een esdorp met brink, welgelegen aan het beekdal van de Ruiten Aa. De wandeling gaat door 
een afwisselend gebied met kleine bossen, houtsingels, weiden en akkers en het is vooral aan 

de onverzettelijkheid van de Sellingers te danken dat we er nu nog van kunnen genieten. Het 
plan Kikkert had namelijk aan het begin van de zeventigers jaren van de 20ste eeuw voor dit 
gebied 6000 ha militair oefenterrein in petto. Gelukkig sneuvelde het plan. 

U ontmoet op deze wandeling mooie voorbeelden van alle Westerwoldse landschappen: essen 
met ruim uitzicht, beekdalen met grazige, bloemrijke oeverlanden en hier en daar oude 

boerderijen, heidevelden en bossen. Staatsbosbeheer heeft de Sellinger bossen en het 
natuurgebied Ter Borg in beheer. Het heideveld bij het gehucht Ter Borg is met z’n 60 hectare 
het grootste van de provincie Groningen. Het voormalig vloeiveld dat u passeert was vroeger 

bij de Avebe in gebruik. De eiwitrijke afvalstoffen van de aardappelverwerkende industrie 
werden erop geloosd, wat knap kon stinken. Nu is het een waar vogelparadijs, waar het 

paapje, de roodborsttapuit en de kwartel nog steeds broeden. 
Bij punt 6 in de route, voor het veerooster zie je aan de linkerzijde een boerderij met o.a. 
vogelkooien met roofvogels. 

 
 

 
 
Deze route is verboden voor honden! Daar waar de routebeschrijving tot verwarring  

kan leiden zijn paaltjes met een geel-witte routemarkering geplaatst. 
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Start: Parkeerplaats bij Camping De Papaver, Beetserweg 58 

 

1.  Vanaf Restaurant of P terug lopen naar de verharde weg 

2.  Bij verharde weg oversteken (let op!) en linksaf fietspad op 
3.  1e weg rechts en (beton) weg blijven volgen 
4.  Bij slinger in fietspad links over dam het bos in en bospad blijven volgen 

5.  Einde pad rechts,  puinlaan – onverharde weg  in en deze blijven volgen 
6.  Bij veerooster rechtdoor en pad/laan blijven volgen  

7.  Einde pad/laan links, via veerooster fietspad op en deze blijven volgen 
8.  Einde fietspad rechtdoor, laan volgen, brug rechts laten liggen en pad blijven     
     volgen 

9.  Links door klaphekje  en pad blijven volgen 
10. Vervolgens bospad op, 1 e smalle bospad links (paaltje) en pad blijven volgen 

11. Bij bankje (links) rechtsaf, pad volgen en via wildrooster het bos in. 
12. Op viersprong rechtsaf en pad blijven volgen (enigszins wat slingerend), bij y-   
      splitsing rechts aanhouden. 

13. Bij y-splitsing naar links, (paaltje) volgen tot verharde weg (Beetserweg) 
14. Weg oversteken, bospad volgen, bij splitsing links aanhouden en pad blijven  

      volgen 

15. Bij vijfsprong rechtdoor en pad blijven volgen 
16. Einde pad links, fietspad op 

17. 1e onverharde weg links, (Beetserwijk) en deze steeds blijven volgen (ruim 2    
       km.) 

18. Net voorbij de zandhopen (aan uw linkerhand) linksaf bospad op en dit blijven    

      volgen (water aan uw linkerhand) 
19. Afslagen negeren, tot pad ruime bocht naar rechts maakt; ong. 50 meter na deze      

      bocht linksaf naar bankje aan het water, hier weer rechts. 
20. Op  splitsing rechts aanhouden en pad blijven volgen 

21. Bij viersprong rechtsaf, bospad volgen tot verharde weg (parkeerplaats) 
22. Bij weg linksaf, parallel aan de Beetserweg en weg blijven volgen 
23. Einde weg rechts, oversteken (let op!) en links fietspad op 

24. Ingang van de Papaver in waar  P is 
25. Route eindigt bij P, even doorlopen naar het restaurant is een optie.  

 

 
 
http://www.campingdepapaver.nl/ 

 
Camping de Papaver 
Beetserweg 58/a 
9551 VH 
Sellingen 
t: (0599) 32 42 74 
info@campingdepapaver.nl 


