FLAL De Mussel Aa en Ruiten Aa wandelroute Onstwedde afst. 25 km 2020 – 2021
Start: Ver.gebouw Hervormde gemeente d' Ekkelkaamp Kerklaan 7 Onstwedde
1. Bij verlaten parkeerplaats LA asfalt weg langs kerk (juffertoren) = (Kerklaan).
2. 1e driespr. LA onverh. weg vlgn.
3. Einde weg RA asfaltweg vlgn. = Scholtweg (wkpp 33)
4. 1e driespr. LA = de Hörn en langs museum “Slaaitnhoes “.
5. Weg oversteken en LA tegelpad vlgn. = (Harderstraat)
6. Direct na bord einde Onstwedde RA weg asfaltfietspad vlgn.
7. Bocht naar links RA pad graslaan vlgn. - bossingel ( R )
8. Einde laan LA - asfaltpad /laan = (Duinweg)
9. Einde weg LAH - asfaltweg vlgn. = Beumeesweg
= Tange =
10. Kruising RD - weg oversteken = KIJK UIT =
11. Direct na kruising RA = betonfietspad
12. Kruising RAH – asfaltpad/onverharde weg vlgn. = Nieuwlandsweg
13. Einde weg RD weg oversteken en schelpenpad vlgn.
14. In bocht bij hek LA door hek =( Dr. Hommesbos) en pad LAH - over heuvelrug
- kruising RA - naar beneden pad RD vlgn. - driespr.LA- en RAH langs
heuvel ( L ) - RA naar en door hek en einde pad LA schelpenpad vlgn
15. Einde pad RA - asfalt weg vlgn =( Beukenlaan)
16. Na camping /bord ” De Beukenhof ” direct LA = bospad en LAH
op kruising LA en einde bospad LA tegelpad = ( Dorpsstraat )
17. Na begraafplaats weg oversteken en 1e weg RA = Driesporenweg vlgn. (5 km)
18. Einde weg LA. – Stobkeweg – zandlaan vlgn.
19. Kruising met betonpad RA – betonpad vlgn langs ruiterstokken ( R )
( kunst in een vorm van een driehoek opgesteld).
voor bank LA smalle bospad in dit pad blijven vlgn en einde pad LA
betonpad over vaste bruggetje – langs waterlossing ( L )
20. Einde betonpad RA en direct LA- asfaltweg = Wessinghuizerweg
21. 1e driesprong RA laan wordt en betonpad aanhouden en over houten brug
van Mussel Aa, wordt schelpenpad/ graslaan/asfaltweg = Jaskampenweg.
22. Driespr. (wknn 36) RD = jaskampenweg
23. Voor vaste brug van Ruiten Aa RA pad met zandlaan vlgn. – van rechts komt
het riviertje “Oude Loop”
24. Einde pad LA – pad en zandlaan vlgn. - kruising zandlanen RD en
schelpenpad door bos vlgn. einde pad RA - zandlaan vlgn. naar Ter Wupping
25. Einde zand laan LA (wkpp 37) asfaltweg langs kunstwerk ( L )
Koningsgraf (mozaiek van Peter Huigen) (afst.10 km)
26. Bij kruising en brug RD. - zandlaan vlgn. einde pad LA betonpad oversteken
27. RD pad over brugje – zand/ruiterpad vlgn.- kruising RD van zandpaden.
28. Onder viaduct door en pad vlgn. tot einde,- bij fietspad LA vlgn. = Smeerling.
29. 1e weg LA klinkerweg en langs gasterij Smeerling
Smeerling is een beschermd dorpsgezicht met oude Saksische
boerderijen.
e
30. 1 betonpad LA (wkpp 38) en op kruising met bank LA over houten brug
met doorwaadbare plaats en schelppad met laan door het Metbroekbos
en zijpaden negeren.
31. Over houten brug en bij pst. 24618 LAH schelppad en op driespr. met bank LA
32 Einde pad RA klinkerweg vlgn = Onstwedderstr. = VLAGTWEDDE =
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Einde weg fietspad LA vlgn. en weg oversteken.
Na oversteek RA asfaltfietspad en secundaire weg vlgn.
Na huisnr: 142 1e zandweg LA = Oude Poelweg langs school en sporthal ( L )
Einde pad LA klinkerweg = Wischmei
Driespr. RD en weg oversteken en direct LA = (Wilhelminastr).
Driespr. RD weg blijven vlgn. Voor DA drogist driespr. RA. = Schoolstr. (15 km)
2e driespr. RA = Kerkstr. langs kerk (L) en bij driespr. LAH
Over vaste brug en direct LA zandpad langs het veelerdiep – door bos
en bij weg LAH vvlg het bospad.
Einde pad LA = (Spetsebrugweg)
Einde weg RA = Wilmerskamp gaat over in Barlagerachterweg
Over vaste brug en driespr. LAH asfaltweg = Barlagerachterweg
gaat over in betonfietspad
Einde pad LA = Mussel A kanaal zuid onder de viaduct door en RD klinker /
asfaltweg == Veele ==
Einde weg RA klinkerweg langs monument ( R ) en over de Rolinbrug.
Rolinbrug is genoemd naar de Belgische sergeant Rolin gesneuveld
hier in 1945.
Direct na brug LA betonfietspad /zandlaan vlgn. = Kolonel Blondeelweg
en langs het Mussel Aa kanaal en volg deze ca. 1 km.
Bij brug RD zandlaan vlgn.
Na ca.500 mtr en bij 2e paal met rode kop RA schelppad (afst. 20 km).
– over houten bruggetje en pad vvlgn.
Einde pad RA asfaltweg en direct 1e graslaan LA over afsluitboom –
pad vlgn. over grasvlakte.
Einde pad LA zandpad vlgn. – langs Ruigeberg ( R ) over houten brug
Na brug RA zandpad en direct LA 1e afslag pad vlgn. langs Ruigeberg
Na ca.100 mtr 1e afslag RA – heuvel op en paadje over de Kieberg – over
afsluitboom.
Voor huis pad RA zandlaan – langs afsluitboom en wordt graspad.
In bocht driesprong LAH graslaan/vlakte over vlonder en RD
In U bocht met rood en blauwe paal RAH langs stuw en later een bank graspad
Driespr. LAH = grind/graslaan.
Einde laan LA en bij schrikhek RA het schouwpad links van waterlossing vlgn.
Einde pad LA = Driesporenweg.
Driespr. LAH asfaltweg vlgn. langs manege ( L )
Kruising RA asfaltweg = Wessinghuizerweg
= ONSTWEDDE =
Bij modehuis Wubs LA naar rotonde met grote diamant
weg oversteken en RA voetpad vlgn. en direct LAH = Dorpsstraat
Bij huis nr. 46 direct LA klinkerweg vlgn.
Driespr. LAH – rood asfaltweg vlgn. = (Kampervennen)
Na sloot RA schelppad vlgn. en LAH – daarna RD
Einde pad RA – asfalt pad vlgn.
Direct voor houten brug RA schouwpad langs Mussel Aa vlgn. weg oversteken
en RD schouw pad vvlgn.
Bij brug RA schelppad vlgn. en einde pad LA. naar d ’Ekkelkaamp 25,2 km.
LA = linksaf - RA = rechtsaf - LAH = links aanhouden - RAH = rechts aanhouden
RD = rechtdoor - wkpp – wandelknooppuntpaal - Y = richtingaanwijzer

