Route 29 Kopstukken Mussel 10,5 km
Het plaatsje Mussel is van oorsprong een negentiende eeuwse ontginningsnederzetting,
gelegen op een zandrug. De eerste bewoners arriveerden in 1824. Vanaf de zandrug werd het
omringende veen ontgonnen. De plaats ligt aan de Mussel Aa, een riviertje dat zich alleen
door zijn kronkelige loop onderscheidt van een gewone sloot. Het Moeras (punt 1), een
recreatiegebiedje aan de rand van de bebouwing, ligt aan de Mussel Aa en is het laatste stukje
van het vroeger zo uitgestrekte moeras. Noordelijk van Mussel is het stroompje even niet
meer te vinden en neemt het Mussel Aa-kanaal zijn taak over. Noordelijker loopt de Mussel
Aa als een brede sloot tussen de akkers door (vanaf punt 13).
Een aantal elementen waarlangs de wandeling voert heeft een andere functie dan in het
verleden. Het veranderingsproces is er al eeuwen gaande, vanaf millennia voor Christus, toen
mensen een paar vuistbijlen in het moeras achterlieten. In de vijftiende eeuw moet het gebied
bebost zijn geweest, want men maakte ruzie met de Drenten die bomen kwamen halen voor
hun veenwegen. Het Mussel Aa-kanaal, gegraven in 1911, is door de vaste dammen die de
klapbruggen hebben vervangen ongeschikt voor scheepvaart. De aardappels gaan nu per
vrachtwagen. Vissen, en - met wat moeite – kanoën kan natuurlijk nog wel. Even voor de
Blekslagebrug (punt 8) ligt aan de andere kant van het kanaal een voormalig vloeiveld, dat
deels is omgezet in landbouwgrond en deels een mooi vogelgebied is gebleven. Dit vloeiveld,
vroeger 120 hectare groot, was bij de aardappelmeelfabriek Avebe in gebruik. De eiwitrijke
vloeibare afvalstoffen werden erop geloosd, wat knap kon stinken. Veel Oost-Groningers
kunnen zich de lucht van rotte eieren, die in vroeger jaren tijdens de aardappelcampagne uit
de kanalen opsteeg, nog goed herinneren.
Vogels trokken zich niets aan van de stank. Water, slik en grote rust schiepen een
vogelparadijs, waar alle Europese steltlopersoorten te gast waren. De steltkluut en de
kemphaan hebben er gebroed. Het paapje, de roodborsttapuit en de kwartel doen dat nog
steeds in wat er over is van Blekslage, dat in 1996 voor tweederde is drooggelegd.
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Start: Bij het speeltuintje en ingang van ‘Het Moeras’ aan de Molenstraat
1. Door het speeltuintje rechtsaf ‘Het Moeras’ in
2. Langs de dierenweiden naar de bijenstal
3. Via een brug de Mussel-A over en direct rechtsaf het (totem)bosje in. Aan het einde
van het bosje rechtsaf weer een bruggetje over.
4. Aan uw linkerhand ligt sporthal De Kolk. Bij eerste t-splitsing linksaf Molenstraat in.
5. Aan het einde van deze straat linksaf de Zandtangerweg op.
6. Na ca. 600 m het Mussel Aa-kanaal oversteken, daarna direct linksaf de
voorrangsweg over
7. Zandpad rechts langs het water volgen (oostzijde). Bij eerstvolgende Y-splitsing pad
langs het kanaal volgen
8. Aan het eind van zandpad asfaltweg in dezelfde richting volgen. Weg buigt naar links
en vervolgens over het kanaal
9. Onmiddellijk daarna rechtsaf, zandpad links van het water volgen (westzijde), tot
aan eerstvolgende brug
10. Bij brug linksaf, betonpad volgen
11. Aan het eind van het betonpad linksaf, asfaltweg op
12. Asfaltweg ca. 200 m volgen, dan rechtsaf langs maaipad sloot
13. De sloot mondt uit in Mussel Aa. Daar gaat u naar links
14. Via eerstvolgende dam/brug het riviertje oversteken, direct linksaf en via maaipad
het waterloopje aan de westzijde (dat is rechts van het water) volgen
15. Nadat het maaipad een scherpe bocht naar links maakt gaat u bij een duiker in de
Mussel Aa rechtsaf langs het maaiveld van een sloot (is geen brede sloot).
16. Dit maaipad komt uit op een halfverharde weg, (Zaadstukken geeft het bord aan het
eind ervan aan), hier gaat u linksaf.
17. Op T-splitsing rechtsaf, asfaltweg (Veldwachterslaan) tot einde volgen, tot
voorrangsweg (Musselweg). Daar linksaf, fietspad volgen. Na ca. 2 km de weg
oversteken en bij huisnummer 78 rechtsaf het schelpenpad langs begraafplaats
volgen. Hierna gaat de brede weg over in een kronkelpaadje: dit paadje volgen tot de
open plek in het bos
18. Daar linksaf via wandelpaadje in de richting van de waterplas
19. Daarna voorbij het houten gebouw linksaf en via het wandelpad rechts
aanhouden tot aan de voorrangsweg.
20. Voorrangsweg oversteken en rechtsaf fietspad volgen
21. Na ca. 50 m linksaf de Molenstraat in, richting startpunt
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