Route 10 Om de Toren Onstwedde, 8 km
Op deze wandeling blijft de middeleeuwse, geheel uit kloostermoppen opgetrokken
Juffertoren van Onstwedde vrijwel steeds in ’t zicht. Die toren is al een kleine 700 jaar een
herkenningspunt.
Alleen als je achter de es loopt laat hij niet meer dan de spits zien. De wandeling gaat door het
stroomdal van de Mussel Aa en dan over de es, een oeroud stukje Westerwolde. Vondsten van
stenen bijlen in dit gebied wijzen op een bewoningsgeschiedenis van zo’n vierenhalfduizend
jaar.
De eerste kennismaking met de Mussel Aa (bij punt 3) is niet om over naar huis te schrijven.
Het riviertje is daar een recht kanaal met tamelijk steile oevers. Maar een stukje verderop
verandert dat. De tocht gaat dan langs een oever met flauw oplopend talud, waar veel
(moeras)planten zich thuis voelen.
Deze oever is opzettelijk milieuvriendelijk gemaakt en dat betekent dat er een grote
verscheidenheid aan planten kan groeien. Ook voor dieren biedt een brede oeverstrook veel
meer mogelijkheden: om te paren, te broeden, te foerageren, te schuilen en zich te
verplaatsen. Voor vissen ontstaat een ondiepe strook water om er te paaien.
Trekkende dieren vinden dekking op hun tocht langs het water en overstekende dieren
klimmen zonder moeite weer op het droge. Op deze manier vormt de Mussel Aa hier een
stukje van een ‘natte ecologische verbindingszone’.Een bijkomend voordeel is dat het riviertje
veel meer water kan bevatten. Het vormt zo een ‘waterbuffer’ in natte tijden.
Na het oversteken van de Hardingstraat loopt u over ‘De Esch’.
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Start: parkeerplaats d’Ekkelkaamp (bij Juffertoren)
1. Voor d’Ekkelkaamp langs, bij het fietspad rechtsaf
2. Bij het eerste pad(Wethouder Jan Bessembinderslaantje)
rechtsaf (achter d’Ekkelkaamp)
3. Het pad volgen en brug over tot Mussel Aa
4. Bij de Mussel Aa rechtsaf, het fietspad op
5. Waar het fietspad onderbroken wordt door een verharde weg, rechtstsaf over de weg
6. Deze weg volgen (maakt bocht naar rechts)
7. Bij het bosje linksaf de Valgweg in
8. De Valgweg volgen tot aan Hardingstraat, daar linksaf
9. Na een paar honderd meter de Hardingstraat oversteken en de Achteresweg in
10. Bij T-splitsing rechtsaf
11. De weg volgen (maakt bocht naar links)
12. Rechtsaf het fietspad in, richting Onstwedde (deel stroomdalroute)
13. Fietspad volgen tot aan de Hardingstraat
14. De Hardingstraat oversteken en vervolgens linksaf
15. Eerste weg rechtsaf de Hörn in (links naast huisnr. 29)
16. Aan het eind van de Hörn rechtsaf, Scholtweg in
17. Linksaf de zandweg in (tegenover huisnummer 2)
18. Bij de verharde weg rechtsaf (Kerklaan)
19. Kerklaan volgen tot startpunt route (parkeerplaats d’Ekkelkaamp)
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