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Route 40: Het dal van de Ruiten Aa Vlagtwedde, 11 kilometer 

 

Deze route is een initiatief van Toeristisch Rustpunt MoeNieks. De route brengt u langs de 

hermeanderde rivier de Ruiten Aa en laat u een heel mooi gedeelte van Westerwolde zien. De 

nieuwe bruggetjes bieden nieuwe wandelmogelijkheden en u zult kennismaken met het 

Winschoterbos. Een hele gevarieerde wandeling. 
 

*)Schönfeld (oud burgemeester van Winschoten) als natuurliefhebber, als beschermheer van 

het landschap, een onderbelichte kant van zijn bestuurlijk leven. Het is dat aspect dat zijn 

vriend Zandstra, tevens secretaris van het waterschap Westerwolde, aanstipt als hij hem 

herdenkt in het blad De Levende natuur (maart 1937). Schönfeld laat bij zijn overlijden twee 

bossen in Westerwolde na aan Natuurmonumenten, het Metbroekbos en het Liefstinghbroek, 

totaal 22 hectare. Hoe komt een burgemeester van Winschoten in het bezit van twee 

Westerwoldse bossen? Welnu, in 1905 aanvaardt hij de functie van voorzitter van het 

waterschap Westerwolde. Eén van de voorwaarden voor zijn benoeming is dat hij grondbezit 

in Westerwolde verwerft om dat later te ontginnen. Hij koopt een lapje bos bij Jipsinghuizen, 

het Brakbos, maar hij is geen ontginner. Integendeel, hij is een natuurmens, hij houdt van het 

buitenleven, de natuur in al zijn ongereptheid. Als een onderwijzer uit Vlagtwedde hem 

schrijft dat daar een zeldzaam plantje groeit, Zweedse kornoelje, is hij opgetogen. De 

onderwijzer vraagt hem of hij dat plantje niet wil beschermen en dat bosje wil verkopen aan 

Natuurmonumenten. Schönfeld heeft er wel oren naar en nodigt in 1919 Jac. P. Thijsse uit, 

oprichter van Natuurmonumenten, om in Westerwolde eens een kijkje te komen nemen. 

Thijsse is opgetogen. De koop wordt beklonken. De vrijgezelle Schönfeld verwerft later nog 

twee bossen in Westerwolde die hij na zijn dood schenkt aan Natuurmonumenten. Later 

kwam daar nog het Winschoterbos bij. Zo staat de burgemeester van Winschoten aan de wieg 

van natuurbehoud in de gehele provincie Groningen. Schönfeld is begraven in Bellingwolde. 
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Routebeschrijving 

Start: parkeerplaats MoeNieks, Weenderstraat 44, 9541 TC Vlagtwedde. 

Indien MoeNieks gesloten is, dan wordt u verzocht gebruik te maken van de boerenlaan links 

van MoeNieks, tegenover de Molenkampweg. Deze boerenlaan loopt u een stukje in en u gaat 

vervolgens rechtsaf naar het klaphek aan de achterzijde van de tuin van MoeNieks. 

 

1. Vanaf de parkeerplaats naar de achtertuin van MoeNieks, door 2 klaphekken en rechtdoor 

door het veld richting klaphek aan overzijde. 

2. Door klaphek en rechtsaf (Ruiten Aa aan linkerhand). 

3. Pad maakt bocht naar links. Aan het eind rechtsaf over bruggetje/vlonder en daarna via 

opstapje over hek. 

4. Na opstapje rechtdoor naar klaphek. 

5. Ga door klaphek en loop rechtdoor tot aan splitsing 

6. Op splitsing linksaf. 

7. Volg dit pad tot aan open veld. 

8. Op kruising voor het open veld rechtsaf; pad vervolgen langs prikkeldraad (diverse 

bochten naar links en rechts).  

9. Aan het eind het pad met bocht naar links volgen, het bos in. U komt dan bij de Ruiten Aa 

en loopt langs de oever. 

10. Einde bos rechtdoor naar houten brug over de Ruiten Aa en brug oversteken. 

11. Na brug, door grasland rechtdoor naar afrastering met overstapje. Na overstapje linksaf en 

langs afrastering langs akkerrand lopen. Einde akker rechtsaf, grasweg (Oude Heerenweg). 

12. Bij bank, waar de grasweg naar links buigt, rechtdoor, akkerpad (tussen 2 akkerpercelen 

door).  

13. Einde pad, na ca. 250 meter, rechtsaf. Dit akkerpad volgen met bocht naar links, rechts 

en (bij bankje) weer naar links; afrastering aan rechterhand houden. 

14. Na einde akkerland (aan linkerhand; is na ca. 700 meter) 2 keer op splitsing rechts 

aanhouden. 

15. Einde graspad betonpad schuin naar rechts oversteken richting stuw met groene 

schakelkast en bankje. 

16. Na stuw linksaf en meteen rechtsaf een bosje inlopen. 

17. Het paadje langs de Ruiten Aa volgen (langs achterkant Hotel de Waalehof), tot aan de 

brug. 

18. Hier rechtsaf over het fietspad en meteen, ter hoogte van gekleurde potloden, de weg 

inclusief naastliggend fietspad oversteken.  

19. Linksaf, Heidenslegerweg. Weg gaat over in zandpad met fietspad. Blijven volgen naar 

brug met voorde. 

20. Rechtdoor over brug en pad volgen tot aan bosrand. 

21. Rechtsaf bospad inlopen. 

22. Bospad volgen voorbij ven. (Bankje voor ven). 

23. Op splitsing rechtdoor. 

24. Na 100 meter, waar het brede pad naar links buigt, rechtsaf tussen bomen door het veld in. 

25. Pad over veld volgen tot aan brug over de Ruiten Aa. 

26. Brug oversteken. 

27. Linksaf en richting klaphek (naar fietspad met naastliggende asfaltweg) lopen. 

28. Door klaphek en linksaf over fietspad. 

29. Na 300 m rechtsaf richting Vlagtwedde, Schiplandweg. 

30. Volg deze weg tot aan splitsing. 

31. Op splitsing linksaf naar Lokstreek en deze weg volgen.  

32. Op het einde rechtsaf naar fietspad (na ca 50 meter een bankje). 
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33. Fietspad volgen tot aan bruggetje. 

34. Over bruggetje rechtsaf en fietspad volgen. 

35. Bij begin bos (Winschoterbos) het fietspad met bocht naar links blijven volgen (ca. 900 

m). 

36. Na het bos, fietspad linksaf blijven volgen, Bovennieuwlandsweg.  

37. Aan het eind van de Bovennieuwlandsweg rechtsaf naar de Molenkampweg. 

38. Molenkampweg tot einde volgen (Weenderstraat). 

39. Bij de Weenderstraat rechtsaf het fietspad op en ter hoogte van MoeNieks de straat 

oversteken naar de parkeerplaats van Moe Nieks. 

 

 

Heeft u op- of aanmerkingen over de wandeling of onjuistheden in de beschrijving 

aangetroffen? Meld het ons via het contactformulier op de website of per e-mail: 

info@wandeleninwesterwolde.nl 

 

 

 

 

Sponsor van deze route: 

 
 

MoeNieks 

Toeristisch Rustpunt Westerwolde 

www.moenieks.nl 

Tim & Claudine Martinot – Van Belleghem 

Weenderstraat 44 

9541 TC Vlagtwedde 

M: +31 (0)6 20 10 93 61 

E: info@moenieks.nl 

http://www.moenieks.nl/

