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Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ANDEREN NAAR ASSEN 11,5 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2694489 via Everytrail
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Routebeschrijving
olg de zandweg die
• Vovergaat
in een zandpad.

Het Hondsrugpad is een langeafstandswandeling van GroningenEmmen vice versa in Geopark de
Hondsrug. Onderweg komt u op
bijzondere plekken, die stuk voor
stuk te maken hebben met de unieke
geologische ontstaansgeschiedenis,
rijke cultuurhistorie en prachtige
natuur van het Hondsruggebied.

Trajecten

Van Emmen naar Groningen
1 Station Emmen - Valthe 8,6 km
2 Valthe - Exloo 7 km
3 Exloo - Borger 11 km
4 Borger - Gieten 14 km
5 Gieten - Anloo 9 km
6 Anloo - Zuidlaren 11 km
7 Zuidlaren - Paterswolde 15 km
8 Paterswolde - Groningen CS 10,5 km
Van Groningen naar Emmen
9 Groningen CS - Paterswolde 10,5 km
10 Paterswolde - Zuidlaren 15 km
11 Zuidlaren - Anloo 11 km
12 Anloo - Gieten 9 km
13 Gieten - Borger 14 km
14 Borger - Exloo 11 km
15 Exloo - Valthe 7 km
16 Valthe - Emmen 8,6 km
Van Assen naar Anderen
17 Assen - Anderen 11,5 km
18 Anderen - Drouwen 11 km
19 Assen - Schipborg 17,3 km
20 Drouwen - Anderen 12,5 km
21 Anderen - Assen 11,5 km
22 Schipborg - Assen 17,3 km

Links een bosgebied, rechts
zicht op het dorp Balloo.

steekt weer een asfaltweg
• Uover.
Na 400 meter ziet u

rechts een paaltje met daarop
de letters “ZD’’. U ziet hier ook
een rood – witte markering.
Na dit paaltje rechtsaf.

omend vanuit Gieten /
• KRolde
gaat u vlak vóór het

plaatsnaambord “Anderen’’
linksaf over een zandpad. Dit
is de oude spoordijk van de
spoorlijn Assen – Stadskanaal.
Aan het begin van dit pad
staat een bord “verboden
voor auto’s en motoren’’.

•

 e weg gaat over in een
D
smaller wandelpad. U gaat
over een bruggetje.

steekt een asfaltweg over,
• Uwaarin
nog de rails van de

oude spoorlijn zijn te zien.
Aan de overkant vervolgt u
uw weg over het voetpad met
de wit / rode markering.

paar honderd meter
• Nopa diteenvoetpad
ziet u vóór u

de kerktoren van Rolde. U
steekt een klinkerweg over.

☼☼Kerktoren van Rolde
Vanaf de kerk van Rolde kunt

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

u een leuke wandelroute
downloaden via de app op de
site van www.annodrenthe.
nu onder het kanaal van
Geopark de Hondsrug met de
titel Rolde Kunstenaarsdorp.
an uw linkerhand passeert u
• Atwee
zeer fraaie hunebedden.

Hierna passeert u aan uw linkerhand het kerkhof van Rolde.

a het kerkhof even naar
• Nrechts
en meteen weer naar
links over het fietspad.

ou op een driesprong
• Hlinks
aan. Rechts is
camping “De Weijert’’.

komt bij een kruispunt van
• Uwegen.
Recht is het streekmu-

seum “Het dorp van Bartje”.
Steek het kruispunt schuin over
en vervolg uw weg via het
voetpad met de aanduiding
“doodlopende weg’’.

olg het zandpad, steek
• Veen
asfaltweg over. Blijf het
brede zandpad volgen.

komt bij een
• Uinformatiepaneel
over

Kampsheide. Volg vanaf het
bord het pad rechtsaf.

☼☼De grafheuvels van
Kampsheide en het
Tumulibos bij Balloo
Aan de rand van het beekdal
van de Drentsche Aa ligt het
natuurgebied Kampsheide.
In de prehistorie hebben
hier tientallen eeuwen lang
mensen geleefd. Tussen
ongeveer 3500 v.Chr. en het
begin van onze jaartelling
blijkt Kampsheide nagenoeg
onafgebroken als begraafplaats in gebruik te zijn
geweest. Het begon met de
boeren van de trechterbekercultuur die het hunebed van
Balloo bouwden om er hun
doden in bij te zetten. In de

www.geoparkdehondsrug.nl
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Routebeschrijving vervolg
nieuwe steentijd en de bronstijd volgden de grafheuvels
midden op Kampsheide aan
de rand van het ven. De meer
dan 35 grafheuvels in het
Tumulibos bij de weg AssenRolde zijn brandheuvels uit
de ijzertijd (800-12 v.Chr.). Ze
werden opgeworpen op de
plaats waar de dode gecremeerd was.
de parkeerplaats bij
• Vhetanafinformatiebord
van Het

Drentse Landschap kunt
u een vijf kilometer lange
wandeling maken die u
door het Tumulibos en over
Kampsheide brengt.

olg de bosrand tot een
• Vhek.
Steek het wildrooster

over. Bij het paarse paaltje
rechtsaf. Na het wildrooster
op de zandweg linksaf.

circa 100 meter staat
• Neraeen
bordje dat naar een

hunebed verwijst. U kunt
dat hunebed bezoeken. Keer
daarna terug naar dit punt.

oud op dit punt links aan
• Hover
het brede zandpad.

Volg de paarse paaltjes. Ga
over het wildrooster in de
richting van het meertje.

a op een kruispunt van
• Gzandpaden
rechtsaf. Volg het

rood – witte teken op de boom.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

het wildrooster over. Ga
• Sopteek
de zandweg naar links. Blijf
de brede zandweg volgen.

gaat over in
• Deene zandweg
klinkerweg. Volg deze

tot boven aan het hellinkje.
Ga op het fietspad rechtsaf
(“Van den Muijzenbergpad”).

teek twee bruggetjes
• Sover.
Ga na het tweede
bruggetje linksaf.

olg het fietspad. Bij
• Veen
driesprong van
fietspaden rechtsaf.

•
a de tunnel, bij een
• Ndriesprong
van fietspaden
Ga door de tunnel.

over het zandpad rechtdoor.

10 meter linksaf.
• NOpa een
kruispunt van

wandelpaden rechtdoor.

an het eind van het
• Azandpad
linksaf over een

asfaltweggetje. Steek daarna
de Rolderhoofdweg en het
fietspad over. Daarna naar
rechts over de klinkerweg
(“Amelte”). Loop over het
zandpad dat parallel aan de
klinkerweg loopt. U bent in
de buitenwijken van Assen.

passeert een tennisbaan,
• Usteekt
een klinkerweg over

en vervolgt de route via
een fietspad. Het fietspad
gaat over in een trottoir
naast de “Steendijk’’.
de Pelikaanstraat over
• Senteek
blijf de Steendijk volgen.
erste weg links
• E(“Sperwerstraat”).
Volgende

straat (“Oosterpark”) rechtsaf.
Steek over naar het pad door
het parkje. Houd de vijver
aan uw linkerhand aan.

an het eind van de vijver
• Alinksaf.
Loop naar de straat
(Buizerdstraat) en volg
deze straat naar links.

meter rechtsaf en loop
• Ninade100richting
van de spoorlijn.

Vóór u , aan de andere kant
van het spoor, ligt het station.
Ga via een trap de tunnel in.
Neem één van de trappen
naar links en u komt uit op een
perron of voor het station.

►►De “Assen – variant’’ van het
Hondsrugpad eindigt hier bij
station Assen. Het centrum
van Assen is vanaf hier aan
de overkant van de straat
op een paar honderd meter.
Er is veel te zien, inclusief
het Drents Museum,
evenals talloze winkels en
horecagelegenheden.

www.geoparkdehondsrug.nl

