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Renneboomroute

Lengte: 4,2 kilometer 

Landschap: bosrijk, beekdal

Routebeschrijving: niet beschikbaar

Markering: paaltjes

Plattegrond: verkrijgbaar bij Staatsbosbeheer

Startpunt: parkeerplaats Staatsbosbeheer, 

Bovendiepsterweg 1a, Sellingen

•

Een ven, dichtgegroeid met veenmos Pompput aan de rand van het bos
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de meeste heidevelden – met de  
schop – ontgonnen werden in het 
kader van de werkverschaffing. 
Ten slotte vertoont het gebied 
nog veel sporen van efficien-
cyvergroting in de landbouw. 
Natuurlijke riviertjes als de 
Ruiten Aa zijn in de jaren zestig 

rechtgetrokken om het water 
sneller te kunnen afvoeren en veel 

kleine landbouwperceeltjes zijn via 
ruilverkaveling omgevormd tot grote, 
goed met machines te bewerken, 

percelen. Inmiddels gaat de trend 
overigens weer de andere kant op: de 
regio probeert het gebied voor een deel 
weer in oude glorie te herstellen, onder 
andere door de Ruiten Aa weer ouder-
wets te laten kronkelen – en overstromen.
 Onze wandelroute, de zogeheten 
Renneboomroute, loopt door de 
Sellingerbossen van Staatsbosbeheer, 
waar Waterbedrijf Groningen grond-
water oppompt om drinkwater van te 
maken. Dat zie je terug aan een reeks 
pompputten aan de rand van het bos. De 
wandeling voert ook langs een groot 
ven, bijna helemaal dichtgegroeid met 
veenmos; dit geeft een beeld van hoe 
het hier in de buurt was voordat alle 
veen werd afgegraven.
 Het grote aantal boomsoorten, van 
diverse leeftijden, maakt het bos een 
goed leefgebied voor allerlei soorten 
planten en dieren. 

Waterbedrijf Groningen

Westerwolde Groningen

Verrassend! Dit lieflijke, deels bosrijke, deels agrarische gebied tussen Stads-

kanaal en de Duitse grens, lijkt helemaal niet op de clichés die Randstedelingen 

voor ogen hebben als ze denken aan Oost-Groningen. Een gevarieerde route 

door de Sellinger Bossen, uitgezet door Staatsbosbeheer op waterwingebied 

van Waterbedrijf Groningen.

De wandeling begint vlakbij Sellingen 
(niet vergeten daar de kerk te 
bekijken!). Dit rustige dorpje 
ligt vlakbij de Duitse grens, 
waar de Hasseberg te vinden 
is. De naam zou ontleend 
zijn aan Hasje de heks, die 
’s nachts eenzame 
reizigers lokte en in het 
moeras liet verdrinken.
 De Hasseberg, een 
keileembult (14 meter 
boven NAP), is het hoogste punt van 
Groningen. Dit hoogteverschil is 
gelijk ook het verhaal van Westerwolde, 
dat zijn ontstaan als relatief hoog 
gelegen gebied met veel dekzandruggen 
te danken heeft aan de ijstijden. Toen de 
temperatuur hoger werd, de zeespiegel 
en de grondwaterstand stegen, ontstond 
in de lagere delen van het landschap in 
de loop van vele eeuwen een immens 
veengebied. Behalve dan in Westerwolde; 
deze smalle strook zandgrond tussen  
Ter Apel en Blijham bleef bewoonbaar.
Westerwolde was eeuwenlang een 
geïsoleerd gebied, aan beide kanten 
omringd door het vrijwel ontoeganke-
lijke veen. Deze ligging heeft ervoor 
gezorgd dat Westerwolders tot het begin 
van de 20e eeuw een heel eigen sociaal 
en cultureel leven hadden.
 Bepalend voor de inrichting van het 
gebied was ook de economische crisis in 
de eerste helft van de vorige eeuw, toen 
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Oud en jong bos

Even goed opletten tijdens deze 
Renneboomroute. Een deel van het bos 
(aan het begin van de wandeling) is 
relatief jong, aangeplant rond 1990 (zie 
foto). Dit is goed te zien aan de dikte 
van de bomen. Waar dit jonge bos staat 
(rond de parkeerplaats) was vroeger een 
grote akker. Deze is aangekocht door 
Staatsbosbeheer. Een ander deel is al 
rond 1950 aangeplant en ziet er heel 
volwassen uit. 

Kerk van Sellingen

Vlakbij de Brink in Sellingen staat de 
vroeggotische kerk, die omstreeks 1300 is 
gebouwd. De kerk was niet de eerste op 
deze plek. Het staat vast dat rond het 
midden van de twaalfde eeuw ook al een 
kerk stond op deze plek. Er zijn zo’n 
twintig graven van rond 1100 gevonden. 
Waarmee maar duidelijk wordt dat het 
relatief hooggelegen Westerwolde al 
vele eeuwen (vermoedelijk al duizenden 
jaren) wordt bewoond.
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Theater van de Natuur

De Ruiten Aa stroomt vermoedelijk al 
zo’n zevenduizend jaar door Wester-
wolde. Omdat de voormalige veenbeek 
vaak overstroomde, werd ze in de loop 
der jaren verbreed, uitgediept en 
gekanaliseerd. Die trend is nu helemaal 
omgekeerd. De Ruiten Aa is onderdeel 
van de ecologische hoofdstructuur, 
belangrijk dus qua natuur. De oude 
waterloop wordt zoveel mogelijk 
hersteld, waardoor de natuur weer veel 
meer variatie krijgt. Dit kunstwerk 
symboliseert de ontwikkeling.
 

Werkverschaffing

Je had als werkloze soms maar weinig te 
kiezen in de economische crisis van de 
jaren dertig van de vorige eeuw. In het 
kader van de werkverschaffing werd een 
groot deel van het land op de schop 
genomen, letterlijk op de schop. Het was 
zwaar werk; heidevelden in deze regio 
veranderden in landbouwgrond (links op 
de foto) en bij Sellingen voor een deel in 
bos (rechts).
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