Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ANDEREN NAAR DROUWEN 11 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2746215 via Everytrail

Traject

18.1

Routebeschrijving
de perceelstenen
• G7 aentussen
15 rechtsaf.

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

ij het volgende oranje paaltje
• Brechtsaf
tussen 15 en 14 door.
a het volgende oranje paaltje
• Nlinks.
Op de keienweg rechtsaf.
oop door tot de asfaltweg.
• LLinks
is het “houtvester

►►Dit traject van de
“Assen – variant begint net
buiten de bebouwde kom
van Anderen, op de weg
richting Rolde en Gieten.

•

E inde weg linksaf onder
het viaduct door.

an het eind van het pad
• Alinksaf
over een brede zand-

weg. Bij de asfaltweg linksaf.

a circa 100 meter linksaf
• Nlangs
een oranje paaltje. Er

staat op een boom een wit/
rode markering (Pieterpad).

irect na het viaduct rechtsaf,
• Dlangs
de boerderij. Daarna de

olg de zandweg. Steek het
• Vfietspad
over en direct daarna

olg de brede zandweg,
• Veerst
tussen landerijen,

olgende weg naar links (aan• Vgegeven
door wit/rode pijl).

•

volgende kruispunt
• Bvanij hetzandwegen
rechtsaf.

eerste zandweg rechts (langs
het bruine wandelbordje).

daarna langs de bosrand.
B ij een bordje “wandelspoor’’,
dat u rechtdoor stuurt, moet
u rechtsaf over een stegeltje
(Dat is een overstapje over
een afrastering). Volg het
wandelpad dat slingert in
de richting van de voorde
door het Anderense Diepje.
Ga over het bruggetje en
vervolg over het wandelpad.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

naar rechts. Volg de wit/rode
pijl die het Pieterpad aangeeft.

Volg het Pieterpad.

a op de zandweg vóór
• Gperceelsteen
112 (veldkei

met zwart nummer op witte
ondergrond) linksaf. Hier
staat een oranje paaltje.

volgende kruispunt
• Ovanp hetzandwegen
rechtsaf.

Kuhnhuis’’ – informatiecentrum
van Staatsbosbeheer- en het
“Boomkroonpad’’. Hier is ook
een theehuis. U kunt deze
attracties natuurlijk bezoeken.

☼☼Expeditiepoort Bossen’ Het
Boomkroonpad
Nergens beleef je een bos
zo als tijdens een wandeling
over het Boomkroonpad bij
het Houtvester Kuhn Huis in
Papenvoort. De wandeling
start in een tunnel door de
boomwortels. Daarna klimt
het pad snel omhoog naar
7½ meter. Uiteindelijk loopt
u op 22½ meter hoogte door
de toppen van de bomen en
heeft u een ongewone kijk
op de bomen in een wijde
omgeving.
Centraal in deze Expeditiepoort staat een avonturenen beleefpad getiteld De
Groene Veder.
Het beleefpad De Groene
Veder is een pad van 3,5
km gemarkeerd met kleine
totems. Kinderen maken

www.geoparkdehondsrug.nl
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Routebeschrijving vervolg
van te voren een knapzak
en gaan die onderweg
vullen met mooie blaadjes
en andere bosdingen. Aan
de hand van de routebeschrijving gaan ze op pad en
beleven van alles. Zo maken
ze bostekens, gaan op zoek
naar sporen, maken een
natuurkunstwerk en krijgen
veel spannende opdrachten.
Uiteindelijk zullen ze de Wijze
Hoteme Totem in het bos
vinden. Kinderen die ook op
zoek willen gaan naar de
Wijze Hoteme Totem en het
bijzondere beleefpad willen
lopen, kunnen voor € 5,-- bij
het Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen het
Groene Veder pakket kopen.
In de jaren vijftig en zestig
zijn in de Staatsbossen
rond het Boomkroonpad de
meeste loofbomen gekapt.
De sneller groeiende naaldbomen konden meer hout
produceren en loofhout stond
daarbij het inzetten van
zware machines in de weg.
Tegenwoordig streeft Staatsbosbeheer naar gevarieerde
bossen met meer verschillende soorten, meer variatie
in oud en jong en meer dood
hout dat als voedingsbodem
voor het bosleven dient.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

►►Bij Buitencentrum
Boomkroonpad start
een 4,5 kilometer lange
wandelroute die met blauwe
paaltjes aangegeven is.
In het Buitencentrum ligt
een gratis folder voor u
klaar met informatie over
wat onderweg allemaal
te ontdekken is.

►►Op dit punt sluit de
“Assen – variant’’ van het
Hondsrugpad aan op het
Hondsrugpad tussen Emmen
en Groningen. Routebeschrijvingen vindt u online.

de asfaltweg over en
• Sgateek
op het fietspad linksaf.
aar de asfaltweg een bocht
• Wnaar
links maakt, bij padden-

stoel nummer 63414/002, gaat
u rechtdoor over de keienweg,
langs perceelsteen 27.

olg de keienweg. Deze gaat
• Vover
in een asfaltweg. Aan
uw linkerhand bos, aan uw
rechterhand de grasvelden
van “Queens Grass’’.

oop door de tunnel.
• LKort
na de tunnel aan uw
rechterhand staan twee
mooie hunebedden.

p de driesprong rechtsaf
• Oover
het fietspad.
weg links (Hoofdstraat).
• EUerste
bent in het dorp Drouwen.
olg de Hoofdstraat tot een
• Vdriesprong
met een grasveldje

in het midden. Ga hier rechtsaf.

www.geoparkdehondsrug.nl

