Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ANLOO NAAR GIETEN 9 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2942016 via Everytrail
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Routebeschrijving
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

it traject van het
• DHondsrugpad
start bij de
“Homanshof’’ in Anloo.

a vanaf de uitgang
• G“Homanshof’’
rechtsaf.
inde straat rechtsaf
• E(Brinkstraat).
Aan het eind

van het voetpad rechtdoor en
passeer de kerk aan de linkerkant. Dit is de Magnuskerk
van Anloo, die gesticht is
rond 800 na Chr. , dus maar
liefst 1200 jaar geleden!

a aan het eind van het
• Gmuurtje
rond de kerk linksaf.
eteen weer links, een
• Mstraatje,
dat overgaat in

een zandweg. Steeds links
aanhouden. Bij de straatweg
aangekomen, deze oversteken
en naar links over het fietspad.
Na ca. 100 meter rechts,
dit is een zandweg. Er staat
een bruin bordje: “Drentsche
Aa en Anlooër diepje.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

p driesprong links aanhou• Oden.
U komt bij een parkeer-

plaats links van de zandweg.
Loop deze parkeerplaats over
en ga aan het eind naar rechts.

olg vanaf hier de bordjes met
• V“Pinetum’’
Als het pad het bos
in gaat, volgt er eerst rechts
een open plek, daarna kunt
u rechts tussen de bomen
enkele grafstenen ontwaren.
Hier zijn leden van de familie
Everts, vroegere eigenaren
van dit bos, begraven.

☼☼Pinetum Ter Borgh
bij Anloo
In Pinetum Ter Borgh aan de
weg van Anloo naar Anderen
staan meer dan vierhonderd verschillende soorten
naaldbomen in een prachtige
omgeving. Het park werd
in 1954 aangelegd door de
houthandelaar Everhard
Everts jr. Tijdens zijn vele
zakenreizen naar Scandinavië
en Noord-Amerika raakte
Everts gefascineerd door

de naaldwouden die hij
onderweg zag. Hij besloot
in het familielandgoed
Terborgh een pinetum, ofwel
een park met een verzameling naaldbomen aan te
leggen. Het eerste stukje
van het landgoed van de
familie Everts werd in 1910
door de opa van Everhardus
aangelegd. In de loop van
de tijd groeide het uit tot
het meer dan 200 hectare
grote Landgoed Terborgh.
Sinds de jaren zeventig is
het landgoed eigendom van
Staatsbosbeheer. U kunt een
wandeling langs de vijftien
meest opvallende bomen
van het pinetum maken.
Parkeer op de parkeerplaats
langs de Anderenseweg.
Hiervandaan is het ongeveer
één kilometer lopen naar
het pinetum. De route is met
paaltjes aangegeven.
a bij het hunebed D11
• Grechtsaf
langs de paal met

de rode kop. Einde pad links,
richting pinetum. Na een paar
honderd meter is rechts de
ingang van het pinetum. Het
is zeer de moeite waard om
hier even een rondwandeling
te maken door het pinetum.
Dit is een verzameling
naaldbomen. In 1953 werd
door particulieren het pinetum
gesticht. Van de circa 400
coniferen op het terrein zijn de
eerste in 1954 aangeplant.

www.geoparkdehondsrug.nl
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Routebeschrijving vervolg
ij de uitgang van het pinetum
meter maakt het pad
• Bgaat
• Neena 500
u rechtsaf. Bij het urnenscherpe bocht naar links.
veld Anloo links aanhouden
langs het rode paaltje. Eerste
weg rechts, daarna eerste
weg links (bij de bosrand).

p een kruispunt van
• Ozandwegen
rechtdoor. Bij

perceelsteen 7 rechtdoor. U
passeert links en rechts enkele
grafheuvels. Bij een kruispunt
van wegen rechtdoor.

inks is een open veld. U
• Lpasseert
enkele enorme

naaldbomen: sequoia’s, die in
Noord – Amerika nog groter
worden dan hier. De schors
is roodbruin. Deze bomen
zijn hier geplant door leden
van de familie Everts.

p een kruispunt van
• Ozandwegen
rechtdoor. U

komt bij een zandweg met
een fietspad er naast. Ga
hier in de richting van het
verzetsmonument (richtingaanwijzer), dus rechtdoor.

lijf de zandweg met het
• Bfietspad
er naast volgen tot
u bij een tunneltje onder
een autoweg komt.

de tunnel en
• Lgaoopnadoor
150 meter rechtsaf

op een karrespoor. Blijf dit
karrespoor volgen en negeer
de zijpaden en zijwegen.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

Volg die bocht en het pad
tot u bij een straatweg komt
met een fietspad er naast.
Ga op het fietspad rechtsaf.

eventueel te overnachten.
Het is tevens het beginpunt
van het volgende traject
van Gieten naar Borger.

200 meter linksaf
• N(’taWit).
Op een driesprong van
wegen linksaf, in de richting
van fietsknooppunt 27.

ij picknickbank met
• Binformatiebord
rechtsaf in de
richting van fietsknooppunt
59. Dit is een zandweg met
een fietspaadje er naast.

lijf deze zandweg volgen en
• Bnegeer
zijwegen en paden.
Steek asfaltweg over en
ga rechtdoor. De volgende
asfaltweg ook oversteken
en weg vervolgen die
overgaat in een asfaltweg.

eze weg gaat vervolgens
• Dweer
over in een zandweg.
U komt uiteindelijk bij een
tunnel onder de N33.

• Loop door de tunnel.
►►Hier eindigt dit traject van
het Hondsrugpad. U kunt
vanaf hier snel het centrum
van Gieten bereiken,
door rechtdoor te lopen.
U vindt daar voldoende
gelegenheden om iets te
eten of te drinken en om

www.geoparkdehondsrug.nl

