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Route 4 De Hoorndermeden Wedde, 4 km 
 
 
Let op: het oeverpad langs de Westerwoldse Aa kan soms erg drassig zijn, met name in 
het najaar en de winter. 
Het dragen van waterdicht schoeisel wordt daarom aangeraden. 
 
De oeverlanden van de Westerwoldse Aa ten zuiden en ten noorden van Wedde zijn nu bijna 
geheel in eigendom van Staatsbosbeheer en worden gebruikt als onbemest hooiland. Eenmaal 
per jaar, na het broedseizoen, wordt er gemaaid, wat zeer ten goede komt aan flora en fauna. 
Sommige ‘meden’ (de Weddermeden of Hoorndermeden, De Gaast) dienen ook als 
boezemgebied: via een inlaat in de zomerkade kan overtollig water hier tijdelijk worden 
opgeslagen. De inlaat is een verlaagd stuk zomerdijk, soms versterkt met beton om uitschuren 
te voorkomen. Zakt het water in de rivier dan wordt het water weer uit het boezemgebied 
gemalen. 
 
 
Start: Dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10 in Wedde (bij de kerk) 
 

1. Vanaf het dorpshuis in de richting van de Hoofdweg lopen en rechtsaf  
de Hoofdweg op. 
 

2. Na ca. 125 m. linksaf, de oprijlaan in van ‘De Burcht te Wedde’. 
 

3. Na de brug het voetpad rondom de borg volgen. (Het borgterrein wordt omzoomd 
door monumentale linden, de zogenaamde ‘kandelaars’). 
 

4. Vervolgens via de oprijlaan terug naar de Hoofdweg. 
Hoofdweg oversteken en rechts langs het gemeentehuis lopen. Daarna linksaf, over de 
parkeerplaats achter het gemeentehuis. Deze schuin naar rechts oversteken en aan het 
eind links aanhouden, graspad, richting de Westerwoldse Aa. 
 

5. Pad volgt de loop van de Westerwoldse Aa. Na ca. 1 km linksaf over houten bruggetje 
en daarna rechtdoor over dijkje naar asfaltweg met fietspad (Hoornderweg). 
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6. Op fietspad linksaf. 
 

7. Het fietspad ca. 1,5 km volgen richting brug.  
(Langs de Hoornderweg staan oude eiken en een enkele monumentale beuk, links 
liggen de Hoorndermeden). 
 

8. Na de brug via de Hoofdweg terug naar het startpunt (Dorpshuis Wedde). 
 
 
Deze route is heel goed te combineren met de andere routes in dit gebied. De 
routes 1, 2, 3, 4  en 6 sluiten nagenoeg allemaal op elkaar aan. 
 
 
Sponsoren van deze route: 
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