
Ooit was Westerwolde omsloten door het enorme Boertangermoe-
ras. Vele kronkelende beken waaronder de Mussel Aa en de Ruiten 
Aa voerden veen- en regenwater af naar zee. Het hoogveen werd 
in de vorige eeuwen afgegraven en watergangen gekanaliseerd, 
waardoor veel van de oorspronkelijke meanders van de beken ver-
loren zijn gegaan. Vanaf 1990 is gewerkt aan het herstel van het 
oude watersysteem en de natuur. De Aa’s hebben een groot deel 
van hun natuurlijke loop teruggekregen. Het oorspronkelijke land-
schap van dit deel van Westerwolde is daarmee deels in oude staat 
teruggebracht. Ook de cultuur-historische geschiedenis is bepalend 
voor de waarde van dit gebied. Zo zijn langs de beken veel restan-
ten van het esdorp- en hoevenlandschap te vinden. 

Welkom op de Aa Ommetjes 
De Aa-ommetjes zijn korte wandelingen door het oude mozaïkland-
schap van Westerwolde. De ommetjes zijn gerealiseerd op initiatief 
van bewoners van de drie buurtschappen Wessinghuizen, Veele en 
Höfte, die zijn verenigd in de Stichting Boermarke Essen en Aa’s. 
De routes kunnen naar hartenlust gecombineerd worden en liggen 
langs boswallen, akkers, weiden, beken en sloten. 
Bijzondere plekken zijn onder meer de Giezelbaarg; een zandheuvel 
die door opstuwing is ontstaan tijdens de laatste ijstijd, de Roege-
baarg; een oude rivierduin en de Burcht in Wedde. In Höfte loopt 
de route over de afgegraven Kiebaarg en in Wessinghuizen langs 
eeuwenoude boerderijen en archeologische vindplaatsen van graf-
heuvels en urnenvelden.

Westerwolds ESsenpad 
Staatsbosbeheer en pachters werken samen aan de ontwikkeling van 
een duurzame vorm van landbouw. Er wordt een diversiteit aan ge-
wassen verbouwd op kleinschalige akkers. Rondom de Westeresch 
staan diverse palen met QR codes, waarmee korte filmpjes over de 
pilot ESsentie te zien zijn. Volg de paarse route om bij de Westeresch 
te komen. Het Westerwolds ESsenpad zelf is niet bewegwijzerd.

Meer informatie over Staatsbosbeheer en wat er buiten te doen is? 
Kijk op staatsbosbeheer.nl
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