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Infopunt 1
Stationsgebouw

LUISTER: BEKIJK:

Luisterwandeling Jipsinghuizen - Een themawandeling over mens, werk & landschap
Wandelen in Westerwolde is een ware belevenis. Daarom ontwikkelde Biblionet Groningen deze zomer een bijzondere route, samen met Stichting Wandelen in 
Westerwolde, de Historische Vereniging Westerwolde, de Groninger Archieven en Tourist Info Westerwolde. Een route voor mensen in de regio maar natuurlijk ook voor 
bezoekers van buitenaf. Met deze wandelkaart kun je op pad gaan en een boeiende cultuurhistorische wandeling rond Jipsinghuizen met geluidsfragmenten ervaren. 

Met je smartphone kun je bij de 7 infopunten op de kaart de ‘LUISTER’ QR-codes scannen. Je kunt daarmee luisteren naar verschillende verhalen over het gebied en zo haar bewo-
gen geschiedenis ontdekken. (Tip: gebruik de pauzeknop na het beluisteren van een fragment.) Met de QR-codes onder ‘BEKIJK’ krijg je een terugblik in de tijd middels prachtig 
beeldmateriaal van toen. Op de achterkant van de kaart vind je nog QR-codes die je kunt aanklikken om de landschapskaarten te bekijken die worden benoemd in luisterfragment 
2 & 3. Trek je wandelschoenen aan, laad je telefoon op en start deze interessante en leerzame wandeling. Je zult o.a. verhalen en informatie horen over; ‘Ol Graitje’ - de stoomtram, 
oude boerderijen, de werkverschaffing in de jaren 30, de barakken, Tweede Wereldoorlog en de verandering van een landschap. We wensen je een fijne wandeling!

Ansichtkaart ‘Ol Graitje’ 1920/1930, uitgever: W. Hofkamp

Ansichtkaart kamp Sellinger Beetse 1935/1940, Foto HuizingaWesterwolds landschap 1915/1920  Foto: R.H. Herwig 

Werklozen op weg naar de werkverschafing 1930/1935 Jipsinghuizen.
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Gebruik maken van GPX - track? Op de achterzijde vind je een QR-code die leidt naar de website waarop de QPX - track te downloaden is.
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 Bronvermeldingen: 
  Boeken: De hel van Jipsinghuizen - Cees Stolk, Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen - G.R. de Weger &  AG. Jansen, Kamp ‘De Beetse’ 1935-1948 - 
  Jaap Spanninga, Westerwolders over  vroeger - Albert Buursma, In het voetspoor van O.G. - Cultuurhistorisch centrum Oldambt/Winschoten. 
  Bovenstaande titels zijn te leen in de bibliotheken van Westerwolde. Wilt u meer lezen over Westerwolde, wij hebben meerdere boeken over de regio te leen. 
  Websites: www.joodsewerkkampen.nl, www.keurmerkstreekproductenwesterwolde.nl, www.beeldbankgroningen.nl, www.wikipedia.org, www.rug.nl, www.  
  historiek.net, www.youtube.nl, www.landschapsgeschiedenis.nl

 Medewerkers: Ontwerp wandeling: Carin en Henk Oosterhuis (Stichting Wandelen in Westerwolde), Teksten: Frits van Kouwenhove (Historische Vereniging   
  Westerwolde), Beeld, vertellingen en geluid: Lieuwe Jongsma (Groninger Archieven), Vertellingen: Willeke Bergman (Stichting Wandelen in Westerwolde), 
  Organisatie en ontwerp kaart: Birte Buwalda (Biblionet Groningen). Met dank aan: Kineke Kupers en Geert Volders (Historische Vereniging Westerwolde ), Barbara  
  Speelman (Tourist Info Westerwolde) en Alex Vissering. Met speciale dank aan Bart Koops (Routebureau Groningen).

Luisterwandeling Jipsinghuizen

 Routebeschrijving en informatie - luisterwandeling Jipsinghuizen
  Lengte:    9 km
  Verkorte versie:   6,5 km (zonder bezoek aan voormalig werk- en interneringskamp “de Beetse”)
  Lange versie met hond:  9,75 km (via Rijsdam i.p.v. Heidenslegerweg)

  Horeca:   Aan het begin- en eindpunt van de wandeling bij hotel De Waalehof, Weenderstraat 4; 
   verder geen horeca onderweg.
  Parkeren:   Bij bezoek aan Hotel De Waalehof kun je daar ook parkeren. Anders tegenover het hotel    
   tussen de bomen bij de picknickbanken aan het begin van de Heidenslegerweg.

  Voor wandelaars die de verkorte route lopen zie beschrijving onder punt 11.
  Voor wandelaars met hond zie beschrijving onder punt 22.

  Start bij de picknickbanken aan het begin van de Heidenslegerweg, Jipsinghuizen.
   (tegenover hotel De Waalehof, Weenderstraat 4).

  1. Vanaf de picknickbanken aan de Heidenslegerweg rechtsaf het fietspad op en houten brug over. 
  2. Na brug 2e klinkerpaadje linksaf en de (Weender) straat oversteken. Rechtdoor, klinkerpaadje met bocht naar links volgen. 
  (Na de bocht bevindt zich aan je linkerhand het voormalige tramstation van “Ol Graitje”) 
  3. Einde klinkerweg linksaf, de Wollinghuizerweg op
  4. Op splitsing rechtsaf over de brug (over de Ruiten Aa) en over het fietspad van de Weenderstraat.
  5. Na ca. 50 m (bij gekleurde potloden) de weg oversteken en rechtsaf het fietspad op.
  6. De Jipsingboertangerweg oversteken en rechtdoor het fietspad vervolgen (Na 300 meter is aan de linkerkant op Weenderstraat 19       
  een oude boerderij uit 1873 die op de lijst van rijksmonumenten staat).
  7. Na boerderij Weenderstraat 19, 1e weg linksaf, Lokstreek. (Na ca. 50 m bankje aan rechterkant v/d weg)
  8. Na 1,3 km op splitsing linksaf, Schiplandweg. 
  9. Aan het eind van de Schiplandweg, de Jipsingboertangerweg oversteken en rechtsaf het fietspad op. 
  10. Na 200 m en na huisnummer 15, linksaf, Hekkenweg. Asfaltweg gaat over in zandweg.
  11. Na 650 m kom je (via een houten hek met klaphekje) in begrazingsgebied; hier moeten honden aan de lijn.   
  (Wandelaars die de korte route lopen gaan na het houten hek rechtdoor, door het 2e (klap) hek het begrazingsgebied weer uit en       
  blijven de Hekkenweg volgen tot het eind. Hierna linksaf de Vossenweg op en verder met punt 23).
  12. 25 m na houten hek met klaphekje rechtsaf; pad volgen door 2e klaphekje (hier ga je begrazingsgebied weer uit) tot splitsing.
  13. Op splitsing rechtsaf (breed zandpad) en gelijk linksaf een smal bospaadje in. 
  14. Op volgende splitsing rechts aanhouden; pad volgen tot betonnen fietspad.
  15. Betonnen fietspad oversteken en rechtdoor 
  16. Na 300 meter op splitsing rechtdoor.
  17. Pad blijven volgen tot splitsing met breed zandpad en rechts een slagboom. 
  Hier linksaf.
  18. Brede zandpad blijven volgen tot boerderij aan linkerhand. Ter hoogte van de boerderij en ca. 20 m voor asfaltweg rechtsaf,   
  onverharde laan met aan weerszijden bomen.
  19. Op splitsing linksaf naar de barak van voormalig werk- en interneringskamp “De Beetse” (met bankje). (Achter de linker schuif  
  deur is een informatiepaneel. Op zaterdag- en zondagmiddag is het museum geopend in de periode 1 april -31 oktober tussen  
  13.00 en 17.00 uur.
  20. Na bezoek aan de barak, linksaf asfaltweg op (Zevenmeersveenweg). Let op verkeer !
  21. Na ca. 550 meter, waar de weg een bocht naar rechts maakt, rechtdoor, Vossenweg
  22. Na ruim 200 m op kruising met betonnen fietspad (en ANWB-paddenstoel 24627) rechtdoor richting o.a. Jipsinghuizen. (Links   
  een picknickbank). Doorlopen tot einde Vossenweg.
  (Wandelaars met hond gaan aan het eind van de Vossenweg rechtsaf, Bovendiepsterweg. Vervolgens 1e weg links, Rijsdammerweg,   
  en aan het eind van de Rijsdammerweg linksaf over het fietspad van de Lammerweg, terug naar het startpunt.)
  23. Einde Vossenweg op splitsing linksaf, Heidenslegerweg. (Onverharde weg met naastliggend fietspad). Je gaat over een veeroos- 
  ter en komt in een begrazingsgebied: vanaf hier geen toegang met honden.
  (Bij paaltje met wandelknooppunt 18 staat rechts een picknickbank en na ca. 250 m een bankje; beide met uitzicht op de Ruiten Aa)
  24. Na 1,4 km opnieuw over veerooster (het begrazingsgebied uit).
  Na 50 meter rechts een picknickbank (van de familie De Boer; daar mag gebruik van worden gemaakt) en vervolgens over een brug-  
  getje het pad vervolgen.
  25. Na ca. 250 m gaan fietspad en halfverharde weg over in asfaltweg. Doorlopen naar het eind van de Heidenslegerweg. 
  26. De wandeling eindigt bij het monument van Eddy Roos, dat herinnert aan de werkverschaffing.

Infopunt 2:
Kaart Eslandschap

 BEKIJK:
   QR-codes van landschapskaarten, genoemd in de luisterfragmenten bij:

Infopunt 3:
Kaart Bourtanger moeras

Infopunt 3 & 4:
Kaart woeste gronden

Klik op kaart legenda aan.

GPX - track:
Op website te downloaden


