Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ASSEN NAAR ANDEREN 11.5 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2746215 via Everytrail

Deze “Assen – variant” is een afsplitsing
van het Hondsrugpad tussen Emmen en
Groningen. Het begint bij het station
van Assen en gaat in zuidoostelijke
richting naar Drouwen, waar hij aansluit
op het Hondsrugpad van Groningen naar
Emmen. Van het station in Assen kunt u
ook een andere route, noordoostelijk
naar Schipborg, lopen, waar u weer kunt
aansluiten op het Hondsrugpad.
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

Traject

17.1

Routebeschrijving
a bij de brug rechtsaf
• Gover
twee bruggen.
Volg het fietspad.

komt bij een hek waarop
• Ustaat
“Kampsheide Drents

►►Deze route begint bij de
uitgang van het station
in Assen (Stationsplein).
ij de uitgang van het station
• Bnaar
rechts. U passeert een
fietsenzaak . Kort daarna
is er rechts een trap naar
beneden. Ga die trap af
en daarna naar rechts.

oop over het trottoir, dit
• Ltrottoir
gaat over in een trap.

Ga hier naar boven. Loop rechtdoor langs de Vredeveldseweg.

erste weg links
• E(Buizerdstraat).
Ga na

circa 100 meter rechts het
parkje in en volg het pad
links om de vijver heen.

an het eind van de
• Avijver
linksaf het parkje

uit. Ga op het kruispunt
linksaf (Sperwerstraat).

• Eerste straat rechts (Steendijk).

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

Steek de Pelikaanstraat over
en blijf de Steendijk volgen via
het trottoir links van de weg.
Het trottoir gaat over in een
fiets/voetpad. Volg dit pad.
een tennisveld
• Uaanpasseert
uw linkerhand. U blijft

parallel aan de klinkerweg/
voetpad (Amelte) lopen.

an het eind van dit
• Avoetpad
even naar links

over de klinkerweg en na
het informatiebord van de
gemeente Assen naar links.
Steek de Rolderhoofdweg over.

a 10 meter rechtsaf over een
• Nsmal
pad. Bij een kruispunt van
paden rechtdoor. Aan het eind
van dit pad rechtsaf. Steek de
asfaltweg over en loop in de
richting van een tunneltje.

oop door de tunnel. Bij de
• LT-splitsing
van fietspaden
linksaf (Roldertorenroute).

Landschap’’. Ga rechtsaf
over het voetpad over een
oude spoordijk. Dit is de
spoordijk van de oude spoorlijn
Assen – Stadskanaal. Aan het
eind van dit pad komt u bij
een hek voor een asfaltweg.
Rechts van u is het tumulibos.
Interessant om te bezoeken.
Als u dat wilt moet u op de
asfaltweg rechtsaf en na
een tiental meters rechtsaf
via een voetpad het bos is.

aan de overkant
• Vvanervolg
de asfaltweg uw route
via het voetpad. U volt
de bordjes waar op staat
“ANWB wandelspoor’’.

de bebouwde
• UkomkomtvanbijRolde.
Vóór u een

kruispunt van diverse wegen
en paden. U gaat hier even
naar links en meteen weer
naar rechts. U passeert
streekmuseum “Het dorp van
Bartje’’ en camping de Weijert.
U loopt over een fietspad.

tijdje hebt u aan
• Nuwa een
rechterhand vrij zicht

op de kerk van Rolde. Kort
daarna komt u bij een

www.geoparkdehondsrug.nl

Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ASSEN NAAR ANDEREN 11.5 km
GPS/GPX:http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2746215 via Everytrail

Traject

17.2

Routebeschrijving vervolg
picknickbank. Vóór die bank
gaat u rechtsaf en meteen
weer links langs het kerkhof.

☼☼Kerk van Rolde
Vanaf de kerk van Rolde kunt
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.
kerkhof passeert u aan
• Nuwa het
rechterhand twee zeer

fraaie hunebedden. U steekt
een klinkerweg over. Blijf de
bordjes “ANWB wandelspoor’’
volgen. U steekt een asfaltweg
over, waarin nog de rails van
de oude spoorlijn zijn te zien.

aan uw rechterhand
• Ueenpasseert
camping. Na de camping
neemt u de eerste klinkerweg
rechts. Links staat het
plaatsnaambord “Anderen’’.

►►Dit traject van “Assen –
variant’’ eindigt hier. Dit
is ook het beginpunt van
het volgende traject van
Anderen naar Drouwen.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

www.geoparkdehondsrug.nl

