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Het verloop van de oer-Ruiten Aa tussen Landegge a/d Eems (re onder) en Onstwedde (li boven).  
Pijl: punt van samenvloeiing met de huidige Runde/Ruiten Aa.  
(bron: www.de-verdwenen-eems.nl)  
   
 
 



 
 
Excursiepunt 1  
Ter Walslagebrug 
 
Hier zetten we een 
handboring om de 
venige opvulling van de 
stroomgeul te 
demonstreren. 
 
 Excursiepunt 2 
Sellingen-
Vennekampen  
 
Bij Sellingen-
Vennekampen valt de 
huidige, nauwelijks 
dalvormende  Ruiten Aa 
in het brede dal van de 
oer-Ruiten Aa. De 
huidige Ruiten Aa bevat 
veel ijzer. 
(Bewerking AHN: W. 
Overmars) 
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Excursiepunt 3:  Jipsinghuizen-Zoeres 
 

 
 
Op een rivierduin in de binnenbocht van de Ruiten Aa lag in de middeleeuwen tegenover 
Jipsinghuizen nog een nederzetting. Deze is geheel verdwenen, zelfs de naam is niet bekend. 
(Kaartbasis: Veldnamenkaart J. Wieringa, jaren ’70) 
 

 
 
Bodemkaart met in het midden het rivierduin waarop in de middeleeuwen nog een nederzetting lag, 
omspoeld door een meander van de Ruiten Aa.  Let op de overige, kleinere stroomgeulen op deze 
kaartuitsnede, de Westerwoldse ‘rillen’.  (Bodemkaart 1:50.000 nr 13-18A, 1980) 
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Excursiepunt 4: Hoornakkers- Ronde 
akkers, Wollinghuizen 
 
Deze es ligt op een van de meest 
markante rivierduinen langs de 
Ruiten Aa. Op al deze rivierduinen 
lagen in de prehistorie 
nederzettingen.  
(Bodemkaart 1:50.000 nr 13-18A, 
1980) 
 

 

Excursiepunt 5: Pottenberg  
 
Hier groef archeoloog Van Giffen zijn 
eerste van in totaal zes Wester-
woldse urnenvelden op. Hij verwierf 
er internationale bekendheid door. 
(Verslag Mus. V. Oudheden te 
Groningen 1920) 
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Aanleg fietspad Wollinghuizerweg bij de 
Pottenberg, 2001. In het cunet tekent zich 
een karrenspoor af, spoorbreedte 115-120 
cm, onderdeel van de sporenbundel die Van 
Giffen in 1920 ook al waarnam.  
Spoorbreedte en de geringe bodemvorming 
dateren dit wegtracé in de vroegmoderne 
tijd.   
(Hist. Jaarboek Groningen 2002, 162-163)  

Excursiepunt 6: Weende 

Esgehucht Weende omstreeks 1830 
met twee clusters van boerderijen. 
Rode cirkel is een kuil gevuld met 
aardewerk en verbrande leem, 
gedateerd ± 1200 n.Chr.  
De nederzetting Weende was in de 
volle middeleeuwen aanmerkelijk 
groter dan begin 19e eeuw.  
(Kadastrale minuutkaart 1829, 
HisGIS.nl) 



 
 
Weende, luchtfoto van de ‘lege’ zone tussen de twee boerderijclusters. De rode cirkel is de 
onderzochte nederzettingskuil uit ± 1200. Daaronder tekenen zich in het gewas kuilen en greppels af.  
(Palaeohistoria 61-62 (2021), p. 317-318, 335-336) 
 
 

 
 
Weende, selectie van het aardewerk uit de onderzochte nederzettingskuil. (Foto: D. Fennema, Haren) 



Excursiepunt 7: omgeving Smeerling 
 

 
 
 

 
Een grensconflict uit 1728 heeft deze veldschets opgeleverd, die de grafheuvels op de Galbargen, 
richtpunt in het meetsysteem, schetsmatig weergeeft. Een unicum.  
(Groninger Archieven, NLGnGRA_817_2048) 

Tussen Vlagtwedde en Smeerling  
was het landschap oudtijds sterk 
doorsneden met stroomgeulen, die 
als territoriumgrenzen golden. 
 
Zo hoorde de Lage Oerde vermoe-
delijk tot Vlagtwedde, maar tussen 
Vlagtwedde en Smeerling vinden we 
het raadselachtige Oldaarp.  
Van welk esgehucht was dit de 
voorganger? 
(Bodemkaart 1:50.000 nr 13-18A, 
1980) 
 
 


