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M¡in iuweeltje: de Ruiten Aa
"Wat een schitterende beek. Hier komen we
Door Gerard de Haan

zeker nog een keer terug. Prachtig, dat er
in Nederland nog zo'n slingerende beek is.
Hoe is het mogelijk dat dit nog geen aandacht heeft gekregen bij een kanobond?"
Dat waren een paar opmerkingen van mijn
kanomaatjes.
Ja, daar moest ik wat mee als regiovertegenwoordiger van de TKBN. Omdat Groningen
voor'westerlingen'veelal te ver weg is, heb
ik er nooit een verslag van gemaakt. Maar
het enthousiasme van mijn kanovrienden
heeft me over mijn aarzelingen heen gehol-

pen. Het gebied leent zich ook uitstekend
voor een langer verblijf. Door het Ruiten Aa
gebied lopen namelijk een prachtige fietstocht en een wandelroute (het Naoberpad).
Of wilje meer kanoên? Maak dan het rondje

Weddebergen (22 km). Dan krijg je het staartje van Ruiten Aa er ook nog bij. Ook kun je
in Drenthe de meanderende Hunze meenemen. Daarover schrijf ik later nog eens.

Afspraak
Lodewijk en Marion hebben gebeld. Ze wilden de afspraak om de Ruiten Aa met mij te
varen nakomen. Vorig jaar had ik hen verteld
hoe fantastisch ik dit riviertje vind. "Fennie
brengt ons wel naar het beginpunt." Vooral
in het eerste deel zit wel zoveel stroming dat
je niet heen en terug vaart.
Dinsdag 10 mei was een zonnige dag; die
moesten we dan maar benutten. Mijn kano
op het dak van hun busje en óp naar de Ruiten Aa (niet te verwarren met Ruiten Aa kanaal).
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gebied waar je geen verkeer hoort, maar alleen
vogels. We spotten paar keer een ijsvogeltje,
Hier waan ik me in de Amazone. Daarna volgt
voor de afwisseling een meer open gebied. Bij
Jipsinghuizen staat een beeldenpartij aan de
oever. Hier is ook een kanoverhuurbedrijf met
een bordje "peddel en pedaal".

Amazone experience
Even later weer een Amazone-achtig gebied.
Vervolgens wordt het landschap weer open
en de rivier breder. Ter hoogte van Weende
is een grote stuw. De rivier gaat hier links via
een klein, niet bevaarbaar, stuwtje verder. Dus

We beginnen bij de Poststruikenweg te Laude, ten zuiden van Sellingen. ln de berm bij de
is voldoende ruimte om de auto te parkeren, Hier ligt een drijvende kanosteiger, evenals
overal waar je moet overdragen. De waterstand
is laag. Voordeel is dat je nu zoetwatermosselschelpen en boomwortels ziet. Door de lage waterstand kunnen we onder het eerste bruggetje
doorvaren en is het eerste stuwtje ookovervaarbaar. Scheelt toch twee overdragingen.

brug

Al gauw hoor ik opmerkingen. "Het lijkt wel als-

of we door bos varen. Wat is het mooi hier".
Wacht maar, denk ik. Het mooiste komt nog.
We varen een groene tunnel binnen. Heel veel

meanders, overhangende takken en omgeval-

len bomen. Door goed onderhoud is het overal doorvaarbaar. Nu eens is de beek smal, dan
verwijdt hijzich. Soms een plas, opzij ondiepten en paaigronden. Het is een moerasachtig

overdragen.
De beek is nu smal. Her en der zijn houten balken over de hele breedte aangebracht met in
het midden een uitsparing. Ze functioneren als
kleine, bevaarbare stuwtjes. Wel moet je wat
gang maken om over de stuwtjes heen te komen, maar het gaat leuk. Hier zie je fonteinkruid. Dus schoon water. We zijn midden in de
weilanden. Hier en daar wat vee. Heel fraai. Een
lage vlonder, zonder kanosteiger. Dus overdragen. Maar Lodewijk weet raad. Met z'n drieën
naast elkaar. Over de boot naastje hangen, zo
schuin dat je net geen water maakt, en ja hoor,
we redden het.
We naderen Smeerling en varen langs de rand
van oud bos. Statige bomen. Nog een stukje
al slingerend door het landschap en we bereiken ons eindpunt: de dijk van het Mussel Aa
kanaal. Hier treffen we Fennie. Het is een punt
dat moeilijk te definiëren is, maar zij weet me
altijd te vinden.
Zo vind je het eindpunt: Bij Veele over de brug
over het Mussel Aa kanaal, linksaf het zandpad op. Doorrijden tot je weer linksaf over een
smalle brug op de andere oever komt. De onverharde dijk een eindje oprijden, dan zie je
rechts de Ruiten Aa.
Een tocht waar je, inclusief pauzes,zo'n vijf uur
voor mag uittrekken. Je kunt hem ook inkorten.
Raadpleeg dan een gedetailleerde (fiets)kaart
waar bruggen de beek kruisen.

