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Het Hondsrugpad is een lange- 
afstandswandeling van Groningen- 
Emmen 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

Routebeschrijving

•  Dit traject van het 
Hondsrugpad gaat verder 
door vanaf de ingang van 
het Hunebedcentrum in 
Borger, naar het hunebed 
D27 ( het grootste hunebed 
van Nederland) te lopen.

•  U bekijkt uiteraard het 
hunebed en loopt vervolgens 
rechtdoor tot u via een wandel-
pad bij de Hunebedstraat 
komt. Ga hier linksaf.

•  Ga bij het openluchttheater 
rechtsaf op een smal pad en 
loop achter de rijen banken 
langs naar de Marslandenweg.

•  Ga hier rechtsaf. Na 100 
meter ziet u aan uw 
rechterhand de Joodse 
begraafplaats van Borger.

•  Tweede straat linksaf 
(Ambachtsstraat). Bij 
Brinkstraat rechtsaf. 
Brinkstraat volgen tot 
Hoofdstraat. Daar linksaf.

•  Direct na de kerk linksaf 
(Torenlaan). Blijf parallel aan 
de autoweg Borger- Buinen 
lopen via Torenlaan en 
Buinerstraat langs twee roton-
des en steek de brug over.

•  Blijf op de Parallelweg. 500 
meter na de brug kunt u rechts 
van u, aan de andere kant van 
de weg twee hunebedden 
bezoeken. Ze liggen verscholen 
in een bosje en zijn via een 
pad te bereiken (D28 en 
D29). Keer terug naar de 
Parallelweg en ga vanaf dat 
punt na 200 meter rechtsaf 
op een zandweg (Heerweg).

•  Volg de Heerweg tot u links 
voor u een groot heideveld 
ziet. Ga op dit punt (bij 
perceelsteen 187) rechtsaf. 
U loopt tussen perceelstenen 
187 en 188 door. Aan het einde 
van perceel 187, vlak vóór een 
groot heideveld, rechtsaf.

•  Ga linksaf tussen de 
perceelstenen 182 en 183. 
Deze zijn slecht te herkennen 

en de cijfers zijn vervaagd. Er 
staat een hek met een paal, 
waarop een plaatje “eigen 
weg’’. Ook staat er rechts 
van deze weg een bruin bord 
met opschrift: “Hondsrug 
Boswachterij Exloo’’. Volg dit 
pad tot aan de pingo ruïne. Wat 
een pingo ruïne is, kunt u lezen 
op het informatiebord dat hier 
naast het pad staat. Negeer 
zijpaden. Ga dan rechtsaf 
en meteen daarna linksaf.

•  Na de pingo blijft u de 
zandweg volgen en gaat 
na perceelstenen 169 en 
174 rechtsaf. U passeert 
perceelsteen 163 en gaat 
na perceelstenen 161 en 
169 linksaf op een zandweg 
met een fietspad er naast.

•  Blijf dit fietspad volgen tot u 
bij de “Beatrixeik’’ komt (infor-
matiepaneel). Ga daar rechtsaf 
over de keienweg. Volg deze 
weg gedurende 1500 meter.

•  U komt bij een wandelroute 
met witte paaltjes 
(Monumentenroute). Sla 
linksaf. 

•  Volg deze route tot u aan 
de rand van de bebouwde 
kom van Exloo bij de straat 
“Bosrand’’ komt. Ga daar 
linksaf (Bosrand).

VAN BORGER NAAR EXLOO 11 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3019205 via Everytrail
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Routebeschrijving vervolg

 ☼ Exloo 
Vooral na 1900 trokken 
de schilders naar het wat 
achteraf gelegen Exloo om te 
constateren dat de vooruit-
gang  ook daar zijn sporen 
naliet. Oude bomen werden 
gerooid, de onafzienbare 
heide werd  gescheurd om 
als bouwland te dienen, 
bossen werden aangelegd 
in het kader van de werkver-
schaffing en er kwam zelfs 
een spoorlijn. Jammer voor 
de schilders, fijn voor de 
mensen, die wat meer kon-
den verdienen. De schilders 
en een fotograaf legden vast 
wat verdwijnt of verdwenen 
is- de onafzienbare heide 
kennen we nu alleen nog van 
verhalen en afbeeldingen. 

•  Einde straat linksaf 
(Hoofdstraat). Volg 
de Hoofdstraat tot de 
Zuiderhoofdstraat (direct 
na het gemeentehuis).

 ►  Dit traject van het 
Hondsrugpad eindigt hier 
in het centrum van Exloo. 
Dit is ook het beginpunt van 
het volgende traject van 
Exloo naar Valthe. Er zijn 
genoeg gelegenheden in 
Exloo om te eten, drinken 
of te overnachten.

VAN BORGER NAAR EXLOO 11 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3019205 via Everytrail
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