Infobestand Pelgrimsroute Vlagtwedde en Ruiten A.

Hoogtekaart van de pelgrimsroute: rood is hoog en blauw is laag.

Vlagtwedde.
Vlagtwedde is ontstaan op een van de zandruggen die in het voormalige Boertangermoor lag. Voeger
Flachtwide een samensmelting van Flacht= “wat dooreengestrengeld is” en widu is hout/struikgewas. De
huidige kerk stamt uit de dertiende eeuw en komt voor op de aanvulling van een lijst van kerken van de Abdij
van Corvey, die omstreeks dezelfde tijd is ontstaan. Vlagtwedde was een van de vijf kerspelen van
Westerwolde.
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De Ruiten Aa in de streek Westerwolde begint bij Ter Apel en stroomt
langs Sellingen, Vlagtwedde, Smeerling, Ter Wupping naar Wessinghuizen waar hij samen met de MusselAa de Westerwoldse Aa vormt. Deze mondt bij Nieuwe Statenzijl uit in de Dollard.
De Ruiten Aa wordt voor het eerst in 1327 vermeld als Ruetna. De naam zou verbonden moeten worden met
Gronings (Nedersaksisch) roet, ruut, dat 'onkruid' betekent.[1] Anderen denken eerder aan
een Protogermaans woord *rûh-itha, dat 'ruigte, struikgewas, onkruid (met name waterplanten als riet en
biezen)' zou betekenen.
Oorspronkelijk ontsprong de Ruiten Aa zuidelijker in de buurt van het Bargerveen. De bron werd gevormd
door een veenmeer met de naam Zwarte Meer. Dit meer liep leeg na het graven van de
verlengde Hoogeveense Vaart. Het dorp Zwartemeer ontstond vervolgens op deze plek. De bovenloop van de
beek heette de Runde. Anno 2004 zijn er weer plannen om de Runde te herstellen. Ongeveer op de plek waar
de beek de Drents-Groningse grens passeert krijgt ze de naam Ruiten Aa. Aan de andere kant van de
rijksgrens ligt Rütenbrock, waarvan de Nederlandse naam Ruitenbroek is en waarnaar de beek is genoemd.
Het dal is erg breed voor deze vrij kleine beek. In de laatste ijstijd stroomde de Eems door Westerwolde. Later
heeft deze rivier haar loop verlegd. De Ruiten Aa is het overblijfsel hiervan. De Ruiten Aa stroomt bij de
Laudermarke het oude dal van deze rivier in en de rest van haar bedding naar het noorden toe ligt in dit dal.
Ten zuiden van Vlagtwedde splitst de Ruiten Aa zich. De oostelijke loop die door Vlagtwedde heen loopt
draagt de naam Veelerdiep en de westelijke loop houdt gewoon de naam Ruiten Aa. Tussen Wessinghuizen en
Wedde komen beide lopen weer bij elkaar. Het Veelerdiep is een restant van de poging om een kanaal tussen
Eems en Westerwoldse Aa te graven van de stad Groningen en het bisdom Munster in de 15e eeuw om de tol
bij Emden te ontlopen. De poging strandde uiteindelijk. Op de oude kaarten is naast het Veelerdiep ook nog
dit kanaal te herkennen in de vorm van Oude Gracht die van Bourtange naar het Veelerdiep loopt.
Langs de beek zijn veel restanten van het esdorpenlandschap en hoevenlandschap te vinden. Bolle
akkercomplexen op hoger gelegen zandruggen afgewisseld met lager gelegen gronden langs de beek, die
oorspronkelijk graslanden waren. Van de houtwallen en kleine bossen die het landschap een parkachtig
karakter geven is veel tijdens ruilverkavelingen opgeruimd, maar er is ook het een en ander bewaard gebleven.
Het beekdal van de Ruiten Aa vormde vele eeuwen ruggengraat van Westerwolde, dat als een wig lag in een
groot en vrijwel onbewoond veengebied. Dit veengebied, het Bourtangerveen genoemd, is vrijwel geheel
ontgonnen
Zijn betekenis voor de waterafvoer van Westerwolde is door het graven van het Ruiten-Aa-kanaal,
het Mussel-Aa-kanaal en B.L. Tijdenskanaal tussen 1911 en 1920 sterk verminderd. Hierbij is ten zuiden van
Vlagtwedde de loop van de Ruiten Aa onderbroken en wordt het water van de beek via de Voedingsleiding
naar het Ruiten-Aa-kanaal geleid. Tijdens ruilverkavelingen na de Tweede Wereldoorlog is veel geëgaliseerd
en is de loop van de Ruiten Aa gekanaliseerd. Dit is onlangs weer teruggedraaid: de beek heeft
zijn meanderende loop teruggekregen.
Het landschap rond de Ruiten-Aa maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur van Nederland waardoor
veel gronden natuurgebied zijn geworden. Bij het Wollinghuizen (onderdeel van het grotere complex Dal van
de Ruiten A van Natuurmonumenten) en bij Sellingen is de beek hermeanderd en is gepoogd het oude reliëf te
herstellen. Bij deze reconstructie van de oude loop tussen Weende en Smeerling zijn de ontkoppelde delen van
de beek nog niet met elkaar verbonden, maar anno 2005 zijn er plannen om deze verbinding weer te
herstellen. De verbinding met voedingskanaal wordt dan gestremd, waarbij er wel de mogelijkheid komt om
eventueel overtollig water via dit kanaal af te voeren.
Ten noorden van Smeerling zijn de natuurgebieden in handen van Staatsbosbeheer. Hier liggen ook
enige rivierduincomplexen bij een oude loop van de Ruiten Aa.
Veele.
Veele ligt in het noorden van de gemeente, waar de weg van Ter Apel naar Winschoten, de N976 het MusselAa-kanaal kruist. Iets ten westen van het plaatsje stroomt de Ruiten-Aa. Vlak boven Veele vloeit deze samen
met het Veelerdiep en stroomt dan verder als de Westerwoldse Aa. De naam Veele kan komen van vaal = bleek
of van felewa = wilg. De oude brug over het kanaal is vernoemd naar een Belgische parachutist Philippe
Rolin, die hier samen met twee andere Belgische parachutisten omkwam bij de bevrijding van de plaats in
april 1945. Bij de brug staat een oorlogsmonument.
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Ter Wupping.
Ter Wupping ligt ten oosten van Onstwedde. Aan de oostkant van het gehucht loopt de Ruiten Aa en aan de
westkant het Oosterholtsdiep. De zuidgrens van het gehucht wordt gevormd door het Mussel-Aa-kanaal. Het
gehucht omvat een aantal boerderijen en een enkel huis. De herkomst van de naam Ter Wupping is
onduidelijk. Soms wordt vermeld, zoals in de folder van Staatsbosbeheer over de rondwandeling in dit gebied,
dat het afkomstig zou zijn van het woord wip, dat kraan betekent. Schepen zouden hier geladen en gelost
worden. Maar vermoedelijk was de Ruiten Aa voor scheepvaart ongeschikt omdat hij te ondiep en te smal zou
zijn en in de zomer ook nog eens vrijwel droog viel. Bovendien lag er een elzenbroekbos omheen. En als de
Ruiten A ongeschikt was, dan geldt dat in nog sterkere mate voor het Oosterholts diepje.
Het bezit van Staatsbosbeheer aldaar draagt ook de naam Ter Wupping. Het is een oud hoeven – en
beekdallandschap. Belangrijke onderdelen ervan zijn oude rivierduinen: de Ruige berg en de Kieberg. Rond
deze rivierduinen liggen een aantal bosjes. Verder behoren ook een aantal akkers tot het terrein. Deze hebben
een bolle vorm door eeuwenlang bemesting met schapenmest vermengd met heideplaggen. Ze worden
ecologisch beheerd vanwege de akkeronkruiden. Ook graslanden maken deel uit van dit het bezit van
Staatsbosbeheer. Rond het oude loopje, een voormalige loop van de Ruiten-Aa ten noorden van de Ruige Berg
ligt een nat grasland met veel dotterbloemen en pinksterbloemen. Op een de rivierduinen ligt een heischraal
grasland.
Smeerling.
Smeerling is een essenzwermdorp, het is ontstaan uit een ander dorp, namelijk Onstwedde omdat de essen van
dat dorp niet voldoende voedsel meer opleverden. Smeerlign is ws. een gelsachtnaaam of een riviergrondel.
Een verhoging van het terrein aan de westzijde van Smeerling, pal aan de zuidzijde van de N365, wordt de
Galberg of op zijn Gronings Galbaarg genoemd. Hier heeft in de middeleeuwen een galg gestaan, waaraan
veroordeelden worden opgehangen. Deze galg lag vlak bij een belangrijke doorgaande weg om
voorbijgangers eraan te herinneren de rechte weg niet verlaten. In deze zelfde verhoging zijn restanten van
een urnenveld gevonden. Anno 2004 is deze heuvel een extensieve akker in eigendom van
Natuurmonumenten.
Ten zuiden van Smeerling is in het dal van de Ruiten-Aa een oude koevoorde voorde is een doorwaadbare
plaats in rivier; vgl Coevorden of Oxford) met een aangelegde bedding van veldkeien aangetroffen. Smeerling
is een beschermd dorpsgezicht. Er staan een aantal Westerwoldse boerderijen uit de zeventiende en achttiende
eeuw. Een van de boerderijen is de werkschuur van Natuurmonumenten. Naast het dorp ligt het Metbroekbos
en het Eemboersveld, onderdelen van het natuurgebied Dal van de Ruiten A. In een van de boerderijen is een
horecavoorziening gevestigd, die dient als uitvalbasis voor de educatieve activiteiten van Natuurmonumenten.
In 2012 kreeg dit pand de Teenstraprijs van de Boerderijenstichting Groningen voor de wijze waarop een
nieuwe functie is ingepast in een gebouw waarbij het oorspronkelijke karakter bewaard is gebleven.
Dal van Ruiten Aa.
Het dal van Ruiten Aa is een natuurgebied van Vereniging Natuurmonumenten in de
gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde in Westerwolde, in de Nederlandse provincie Groningen. Het ligt
tussen Smeerling en Jipsinghuizen. Het ligt ten zuiden van de N365 en aan weerszijden van de N976 en
bevindt zich rond de deels gereconstrueerde Ruiten Aa. Het gebied is 550 hectare groot. Het
omvat bossen, graslanden en akkers en is een afspiegeling van het oude Westerwoldse esdorpenlandschap.In
het Dal van de Ruiten Aa liggen twee bijzondere natuurgebieden; het Liefstinghsbroek en het Metbroekbos.
Het Liefstinghsbroek is één van de oudste bossen van Nederland.
Lieftinghsbroek.
Het Liefstinghsbroek werd reeds in 1590 genoemd. Bij de verdeling op 24 januari 1590 van de goederen van
Elisabeth Addinga van Westerwolde, weduwe van de hoofdeling Joest Lewe werd aan hun zoon Jurgen Lewe
toegedeeld: "die helffte van 't busch mit sijne eijckelscharen gronde toebehoeren en gerechticheijden
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genoempt Lievestinge broeck". Dit bos behoorde toe aan erve Liefstingh in Weende, dat voor het eerst
genoemd werd op 31 juli 1474 als Levestinghus.
In 1919 was het bos eigendom van de toenmalige voorzitter van het waterschap Westerwolde, mr. H.I.
Schönfeld. Hij had het gekocht van J. Hommes een nazaat van de familie Liefstingh en eigenaar van erve
Liefstingh. Het bos was toen al beroemd omdat daar de zeer zeldzame Zweedse kornoelje voorkwam. In dat
jaar brachten de toenmalige secretaris Jac. P. Thijsse en de penningmeester en latere voorzitter
van Natuurmonumenten, Pieter van Tienhoven, op uitnodiging van Schönfeld een bezoek aan het bos. Bij zijn
overlijden in 1937 liet deze het bos na aan Natuurmonumenten. In 1976 werd het gebied samen met
het Metbroekbos opgenomen in het grotere natuurgebied Vlagtwedder essen, wat door aankoop en
ruilverkaveling tot stand kon komen.
Vegetatie.
Het gebied bevatte vroeger de Zweedse kornoelje en nog steeds bevat het gebied ander zeldzame flora als
de bosanemoon en de witte klaverzuring. Het gebied bestaat overwegend uit loofbos en is gelegen op de
dalflank van het riviertje de Ruiten Aa. Het bos is een zogenaamd eiken-haagbeukenbos met delen
moerasachtig bosgebied, het zogenaamde broekbos. In de natte moerasachtige delen is er een overvloedige
ondergroei van bijzondere vegetatie aanwezig. Deels wordt de struiklaag gedomineerd door hulst.

Kerk Vlagtwedde.
Het kerkgebouw dateert uit de 13e eeuw, maar het middeleeuwse karakter gaat verborgen achter de muren, die
in de 20e eeuw zijn witgepleisterd. In de eerste helft van de 16e eeuw is de kerk uitgebreid met het huidige
koorgedeelte. In 1837 werden de binnenmuren bepleisterd. De kerktoren is in 1856 tegen de kerk aan
gebouwd ter vervanging van een vrijstaande klokkenstoel. Volgens andere beschrijvers van religieus erfgoed
in Groningen zou het hier echter om de vervanging van een grotere vrijstaande klokkentoren gaan. Bij
herstelwerkzaamheden in 1933 werden ook de buitenmuren bepleisterd. De kerk onderging in 1975-1976 een
restauratie. De preekstoel dateert uit de 17e eeuw. Het kerkorgel werd in 1901 gebouwd door de Leeuwarder
orgelbouwersfirma Bakker & Timmenga. Het werd in 1981 gerestaureerd. De luidklok in de toren dateert van
na de Tweede Wereldoorlog, de oorspronkelijke klok is geroofd door de Duitse bezetters.
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