Route 9 Stobkepad Onstwedde, 8,5 km
Waar u wandelt moeten duizenden jaren geleden al mensen hebben gelopen, want Onstwedde
behoort met Sellingen, Vlagtwedde en Wedde tot de oudste bewoningskernen van
Westerwolde. Het bewoonbare gebied in Westerwolde was van oorsprong beperkt tot de
oevers van de Ruiten Aa, Mussel Aa en een stukje van de oevers van de Westerwoldse Aa. Al
met al een strook van 25 km lang en ongeveer 1 km breed, met een verbreding bij Vlagtwedde
en Onstwedde, plus een strook stroomafwaarts waar nu Blijham Vriescheloo en Bellingwolde
liggen. Daaromheen was voornamelijk moeras. Bij Onstwedde ligt de grootste opduiking, de
Onstwedder Holte, die ongeveer negen meter hoger ligt dan de Ruiten Aa. Dit
dekzandlandschap is waarschijnlijk ontstaan in de laatste ijstijd, toen de rivieren veel meer
water voerden.
Tijdens de wandeling komt u langs een terreintje met hooiruiters, Dit kunstwerk is gemaakt in
1983 door Magda Lagerwerf, naar Scandinavisch voorbeeld en opgenomen in een kunstroute.

De eerste sporen van bewoning in dit gebied dateren uit het middenneoliticum, van 2800 tot
2100 v. Chr. De vondst van een mogelijk grafveld op de es van Veele en een aantal
vuurstenen bijlen en stukjes aardewerk getuigt daarvan. Men noemt die cultuur de
trechterbekercultuur, naar de bekers met trechtervormige hals die toen in gebruik waren. Er
zijn ook stille getuigen van de standvoetbekercultuur en de vroege bronstijd. Maar veel meer
vondsten zijn er uit de late bronstijd (1000 tot 700 v. Chr.)Bij Höfte en op nog vijf plaatsen in
Westerwolde zijn urnenvelden uit die tijd gevonden. Bij de vondst in Höfte ontdekte
archeoloog Van Giffen voor het eerst kringgreppels om de grafplaatsen, waardoor een nauwe
verwantschap met oude culturen in Westfalen aan de dag kon worden gelegd.
In Westerwolde zijn ook zogenaamde celtic fields aangetroffen, bijvoorbeeld in het Zuidveld
bij Sellingen. Het zijn complexen van omwalde akkers, soms tientallen hectare groot.
Bodemonderzoek wijst op verstuiving door overexploitatie, die voor de bevolking een reden
kan zijn geweest om weg te trekken naar andere streken.
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Start: Parkeerplaats d’Ekkelkaamp Onstwedde (bij de Juffertoren)
Pad aan linkerkant van d’Ekkelkaamp inlopen.
Pad volgen (zijpaden negeren), aan het eind van dit pad linksaf.
Bij de Havenstraat linksaf, de straat oversteken en het park inlopen.
Over brug, fiets/wandelpad volgen tot 25 meter voor picknickbank.
Hier rechtsaf richting weg Onstwedde-Vlagtwedde(Kampweg).
Deze weg oversteken(let op; drukke weg!) en pad tussen de bomen door volgen.
Aan het eind van het pad ziet u een huis staan, hier buigt het pad naar links om
vervolgens uit te komen op de weg die Molenpaal heet.
8. Hier gaat u rechtsaf. (aan uw linkerhand ligt alternatieve start/parkeerplaats)
9. U gaat over de brug(Mussel Aa) en volgt de weg/fietspad tot een bocht in de
asfaltweg.
10. Voor asfaltweg linksaf (zandpad volgen).
11. Na het huis aan linkerzijde linksaf(hoogte aan rechterzijde houden).
12. Pad volgen, maakt een bocht naar rechts.
13. Pad buigt naar links, loop rechts langs water door en volgen tot brug
14. Brug oversteken en pad rechtdoor. Pad buigt naar links.
15. Bij het eerste bankje NIET rechtsaf, maar langs bosrand blijven lopen.
16. Einde bosrand links aanhouden.
17. Rechtsaf tussen twee waterloopje door.
18. U loopt nu langs een boswal met een bankje rechts van u en links is het water.
19. Pad schuinoversteken en vervolgen bij bordje Staatsbosbeheer.
20. Einde pad rechtsaf en direct linksaf bij bordje Staatsbosbeheer Westerwolde.
21. Einde pad links, tussen bomenrij lopen.
22. Op asfaltweg rechtsaf, op driesprong links aanhouden, richting de Holte
23. Direct na driesprong linksaf fietspad nemen
24. Dit fietspad ruim 1 kilometer volgen
25. Bij kruising met zandweg linksaf (betonpad buigt naar rechts)
26. Na bord ‘Stobkeweg’ rechtsaf, onverharde weg langs begraafplaats volgen
27. Bij asfaltweg linksaf, na huisnummer 75 rechtsaf en bosje doorlopen
28. Bij asfaltweg linksaf, volgende asfaltweg oversteken, aan overzijde ‘Beukenweg’
rechtdoor
29. Na 100 m op kruising rechtsaf, na huisnummer 46 smal weggetje linksaf
30. Het weggetje wordt fietspad, dit door het park volgen tot T-splitsing
31. De straat oversteken en linksaf, na 15 m rechtsaf, de Ganskampen inlopen
32. Na ongeveer 30 m rechtsaf, het smalle pad tussen de hagen volgen
33. Aan het eind van het pad linksaf naar startpunt van de route
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