
Beschrijving  
fietsroute  
Cittaslow –  
Staatsbosbeheer

1. Vanaf het startpunt (De Noordmee) rechtsaf
richting het zwembad, richting knooppunt  33 .

2. Aan het einde van de straat linksaf
de Beetserweg volgen.

3. Aan het einde van de straat de Ter Apeler-
straat oversteken en het fietspad richting
Ter Borg volgen richting knooppunt  34 .

4. Na 500 meter rechtsaf  de Borgerweg op.
U fietst langs A. De Schaapskooi,
Borgerweg 6.

5. Na 700 meter linksaf het fietspad volgen.
U fietst langs B. Groot heideterrein,
Ter Borg.

6. Aan het einde van het fietspad linksaf,
de Borgerweg volgen.

7. Bij de T-Splitsing linksaf, en gelijk weer
linksaf de Poststruikenweg vervolgen.

8. Aan het einde van de weg bevindt zich
knooppunt  19 , hier (schuin) oversteken,
en het fietspad linksaf volgen. U fietst
langs C. Voormalige Melkfabriek,
Ter Apelerstraat 16.

9. Na 1 kilometer rechtsaf de Borgerschapenweg
op. U fietst langs D. kunstatelier Monique
Blaak, Borgerschapenweg 2.

10. Rechtsaf richting knooppunt  35 . Het Ruiten
Aa kanaal oversteken.

11. Aan het einde van de weg rechtsaf, de Lauder
Hokweg op.

12. Lauder Hokweg blijven volgen en gehele weg
rechts aanhouden, u fietst langs E. Klooster- 
boerderij Bleyendael, Lauder Hokweg 11.

u fietst ondertussen langs I. Moekesgat,
Heembadweg 17.

27. Einde Mercuriusweg rechtsaf het fietspad
op, u fietst nu op de Viaductstraat.

28. Rotonde rechtdoor en Viaductstraat
blijven volgen, u fietst langs J. Het
Groenteboerinnetje, Viaductstraat 154.

29. Na 1 kilometer de eerste weg rechtsaf
de Hogeweg op.

30. Op de T-Splitsing linksaf, de weg blijft
Hogeweg. Richting knooppunt  29 .

31. Vanaf hier de knooppunten  31 ,  32 ,  36
en  14  volgen.

32. Vanaf knooppunt  14  rechtsaf de Heien- 
slegerweg op, deze weg 3 kilometer volgen.
De weg gaat over op de Bovendiepsterweg.

33. Op het kruispunt linksaf de Schapendriftsweg op.
34. Een zijweg negeren en op de Y-Splitsing links

aanhouden, blijft Schapendriftsweg.
35. Aan het einde van de weg rechtsaf,

de Dorpsstraat op langs knooppunt  16 .
U fietst langs L. Restaurant Hof van
Sellingen, Dorpsstraat 8.

36. De Dorpsstraat volgen, u fietst langs
M. Eetcafé Heerlijkheid, Westerkamp 33.

37. Tweede weg rechts de Beetsterweg op
richting knooppunt  33 .

38. Bij knooppunt  33  neemt u de weg naar rechts.
39. U bent aangekomen bij het beginpunt,

De Noordmee.

13. Over de brug direct linksaf en fietspad volgen
langs het Ruiten Aa kanaal.

14. Bij volgende brug rechtsaf de Wischluiweg
op, in de richting van Ter Wisch.

15. Aan het einde van de weg linksaf fietspad
volgen richting Ter Apel. Voor een bezoek
aan F. Smederij Berndt Sellingerstraat 21,
fietst u nog 250 meter rechtdoor.

16. Deze weg volgen tot knooppunt  17  en
daarna richting knooppunt  27 .

17. Ter Apelersluis oversteken en direct rechtsaf
de “Ruiten A Kanaal oost V” volgen. U fietst
langs G. Kabelbaan, Ruiten A Kanaal Zuid.

18. Bij de volgende brug rechtsaf oversteken
en Schotslaan volgen.

19. Op de kruising rechtdoor, straat wordt
Kruisherenweg.

20. Bij het Kruispunt linksaf de Poortweg op.
21. Ga vlak voor het klooster linksaf de Poortweg

op, naar knooppunt  24 .
22. Op de eerste kruising, bij knooppunt  24 ,

rechtdoor. De straat wordt Sellingerstraat en
u fietst langs H. Het Klooster, Boslaan 3-5.

23. Na 700 meter tweede straat linksaf, dit is
de Havenstraat.

24. Bij de rotonde rechtdoor en de Havenstraat
blijven volgen.

25. Na 400 meter fietspad rechts nemen,
tegenover Nederveen Cappelstraat.

26. Op het fietspad links aanhouden. Daarna
links aanhouden de Mercuriusweg op,

Beleef  
Westerwolde 
op de fiets!Met deze fietsroute fietst u door het 

prachtige gebied Westerwolde.  
Onderweg komt u langs supporters 
van Cittaslow en hoogtepunten  
van Staatsbosbeheer.  Fietsroute Westerwolde-Zuid

Meer weten over Cittaslow Westerwolde? 
Kijk op www.cittaslowwesterwolde.nl.

Fietsroute beleven, maar nog geen fiets? 
U kunt fietsen huren bij Cittaslow supporter  
De Barkhoorn, Beetserweg 6 in Sellingen.

K. Standerdmolen
Ter Haar

Sellingerstraat 22, 9561 TB Ter Apel
‘Al in 1619 stond deze molen in  
Bourtange. In 1831 werd de molen  
verplaatst naar Ter Haar. De molen werd 
ingezet voor het malen van graan.’

L. Hof van Sellingen
Dorpsstraat 8, 9551 AE Sellingen |
(0599) 31 23 68 | Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 18.00 uur 
en zondag 11.00 - 17.00 uur
‘Bent u op zoek naar iets moois voor in  
uw huis? Zoekt u een cadeau voor een 
jubilaris of een andere feestelijke aan- 
gelegenheid? In het hart van Sellingen 
bevindt zich lifestylestore Hof van  
Sellingen. Ook voor een heerlijke high  
tea of lekkere lunch bent u hier aan het 
juiste adres.’

 Eetcafé Heerlijkheid
Westerkamp 33, 9551 BD Sellingen | 
(0599) 32 25 09 | Openingstijden: 
Vrijdag tot dinsdag 11.30 - 21.30 uur
‘Bij eetcafé Heerlijkheid is iedereen 
welkom! De drempel is laag, of u nu netjes 
gekleed van kantoor komt of onder de 
modder van het land. Het vlees, de koffie, 
de thee, de wijnen maar ook alle soorten 
bier zijn met grote zorg geproefd en  
gekozen om een mooi plekje op de  
kaart te krijgen.’

M.

Foto’s: Metha Eikens e.a.
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PUUR Westerwolde  
in De Noordmee  
Dennenweg 1a, 9551 VJ Sellingen
‘De Noordmee is het startpunt om 
Westerwolde te ontdekken. Maak 
kennis met lokaal, puur en eerlijk 
eten, de natuur, het landschap van 
Westerwolde en het Cittaslow- 
gedachtengoed. PUUR Westerwolde 
is op afspraak geopend voor groepen 
vanaf twintig personen. Er wordt  
met het seizoen mee gekookt en de 
hoofdingrediënten van de gerechten 
zijn afkomstig uit Westerwolde.’

A. Schaapskooi
Borgerweg 6, 9551 VA Ter Borg
‘In het gehucht Ter Borg lijkt het alsof  
de tijd heeft stilgestaan. Er staan vier  
boerderijen en een 17de-eeuwse  
schaapskooi. Rondom liggen kleine 
akkers en houtwallen. Sommige eiken  
zijn wel 200 jaar oud. En zo dik dat u  
ze niet kunt omarmen.’

B. Ter Borg
‘In het natuurgebied Ter Borg ligt het 
grootste heideterrein van de provincie 
Groningen. Het heideveld in Ter Borg is 
het laatste authentieke stukje landschap 
dat over is gebleven van de vroegere 
uitgestrekte ‘Woeste Gronden’ rondom 
Westerwolde.’

C. Voormalige melkfabriek
Ter Apelerstraat 16, 9551 XK Sellingen 
‘Ooit was de voormalige melkfabriek van 
Laude de trots van Westerwolde. Dit is  
te zien aan de terracotta zegel op de  
voorgevel, met de tekst: ‘Westerwolde  
et sigilum Terra’: zegel van het land  
Westerwolde. De fabriek in Laude is  
bekend vanwege de uitvinding van  
het Laudevat: een kunststof vat voor  
de kaasbereiding.’

D. Kunstatelier  
 Monique Blaak
Borgerschapenweg 2, 9551 XD  
Sellingen | (0599) 32 24 48 |  
Openingstijden: op afspraak
‘Monique Blaak is beeldend kunstenaar, 
schildert en geeft cursussen/workshops 
in haar atelier met uitzicht op het mooie 
natuurgebied de Holle Beetse  
Vennekampen. Naast haar schilderijen 
maakt ze samen met René van ’t Land  
bijzondere kunsttegels. Het atelier is op 
afspraak te bezoeken. Informatie over  
de schildercursussen & workshops vindt  
u op moniqueblaak.nl.’

E. Kloosterboerderij  
 Bleyendael
Lauder Hokweg 11, 9551 XV  
Sellingen | 06 52037571 | Openings- 
tijden: donderdag t/m zondag  
10.00 - 16.30 uur
‘Kloosterboerderij Bleyendael is het  
ideale rustpunt voor de bezoeker van 
Westerwolde. Deze biologische vee- 
houderij met streekproductenwinkel is  
gehuisvest in een zeer markant pand. 
Breng een bezoek aan de stal met  
lieve kalfjes, verwonder u over de  
geavanceerde apparatuur en krijg zo  
een beeld hoe het ook ‘anders’ kan!’

F. Smederij Berndt
Sellingerstraat 21, 9561 TA Ter Apel | 
06 558 285 66 | Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 08.00 - 12.00 uur
‘Smederij Berndt is een ambachtelijke  
smederij waar dagelijks gewerkt wordt 
met aambeeld, hamer en vuur. Kom  
langs en beleef de magie van het vuur  
en gloeiend staal.’

G. Kabelbaan Ter Apel
‘De eerste hand-aangedreven kabelbaan 
van Nederland. Het ontwerp van deze 
gondel is vormgegeven op basis van  
de voormalige stoomtram Ol’Graitje.’

H. Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel | (0599) 58 13 70 |  
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen 
13.00 - 17.00 uur
‘Het Middeleeuwse Klooster in Ter Apel  
is het enige klooster in de provincie  
Groningen dat bewaard is gebleven.’

I. Moekesgat
Heembadweg 17, 9561 CS Ter Apel
‘Een recreatieterrein met camping,  
cafetaria en waar u kunt zwemmen  
in de plas of in het openlucht 
zwembad.’

J. Het Groenteboerinnetje
Viaductstraat 154, 9561 AJ  
Ter Apel | (0599) 58 41 25 |  
Openingstijden: maandag t/m  
vrijdag 09.00 - 18.00 uur en zaterdag 
09.00 - 15.00 uur
‘Groenteboerinnetje, een groente- en 
akkerbouwbedrijf met huisverkoop van 
ruim 51 soorten groente, vijf verschillende 
soorten aardappelen, klein fruit en honing. 
Bij het stalletje aan de weg kunt u de  
lekkerste groenten en fruit kopen.’
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