
OUDE LOOP WANDELTOCHT 

 

Afstanden: 25 en 40 km 

 

De naam van de wandeltocht is ontleend aan een eeuwenoud kleine stroompje langs de voet 

van zandstuifduinen en maakte oorspronkelijk deel uit van de Ruiten Aa, gelegen bij het 

plaatsje Ter Wupping en is een mooi en uniek stukje gebied van het landschap Westerwolde. 

De routes gaan namelijk door drie mooie landschapselementen van Westerwolde , nl. de 

rivierduinenlandschap, essen landschap en beekdalenlandschap, waar de Mussel Aa met de 

Ruiten Aa samenkomen en verder gaan als de Westerwoldse Aa. Met vele mooie slinger 

paadjes, kronkelende beekjes en mooie hoogte verschillen en eeuwenoude dorpjes en 

gehuchten, zoals Flachwide, het huidige Vlagtwedde, de Heerlijkheid Wedde met de 

Wedderburcht en de gerichtsplaats de Giezelbaarg, waar omstreeks 1590 negentien vrouwen 

wegens vermeende tovenarij opgehangen en levend verbrand werden. 

Verder gaat de route langs de buurtschap Wedderbergen, deze naam is ontleend aan een 

aantal hoogten op de westoever van de Westerwoldse Aa en Vressche Loo, het huidige 

Vriescheloo. 

Zeker de moeite waard zijn ook Van der Wippinge, het huidige Ter Wupping en het 

essengehucht Smerelke het huidige gehucht Smeerling , een eeuwen oude kleine boeren 

nederzetting . U/je zult wel denken wat moet ik met al die oude plaatsnamen, maar ontdek 

daarin de historie, de flora en fauna van dit deel van Westerwolde. 

Oorspronkelijk was Westerwolde een soort bewoond eiland omringd door moerassen en 

veengebieden in het ontoegankelijke grote uitgestrekte Bouren tange veen, later aan geduid 

als Bourtangerveen. 

De herkomst van de naam Westerwolde moet worden gezocht in het oosten, nl. in Duitsland. 

In vroegere akten van de abdij te Werden aan de Ruhr werd het gebied rond het jaar 900 

aangeduid als Westerwalde, toen Westerwolde nog deel uit maakte van Westfalen, dat weer 

tot het land Saksen behoorde. 

Door de meanders (net vorig jaar weer hersteld) van de beekjes, de oude boerderijen, de 

hoogte verschillen, de bossen, oeroude woonhuizen, kerken en gebouwen is het een mooi 

gevarieerd vriendelijk uitstralend gebied en daardoor een uniek stukje Groninger landschap. 

Daardoor juist een eldorado voor wandelaars , fietsers en natuurliefhebbers.  

Het ontwerp van de wandeltocht is opnieuw in vertrouwde handen van de inmiddels bekende 

route ontwerpers, dus allen tot ziens in ons mooie Westerwolde. 

Hier een paar mooie foto's  

https://picasaweb.google.com/117838043622985860950/20151212VlagtweddeVoorlopen 

 

Lodewijk, Ubo en Jan. 

 

https://picasaweb.google.com/117838043622985860950/20151212VlagtweddeVoorlopen

