Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN EXLOO NAAR BORGER 11 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3049975 via Everytrail

Traject

3.1

Routebeschrijving
zandweg langs een richtingbord voor het Amerikaanse
Vliegtuigmonument.

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.

a naar links om de route
• Gmet
de witte paaltjes naar

het monument te volgen. Ga
verder door de witte paaltjes
te volgen langs de ijsbaan tot u
bij een asfaltweg komt. Steek
deze over naar hunebed D 30.

Trajecten

asseer het hunebed langs de
• Prechterkant
en volg de witte

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

paaltjesroute na het hunebed.

a linksaf als u bij een
• Gkeienweg
met een fietspad
er naast komt (Boslaan).

keienweg tot u
• Vbijolgdedeze
Beatrixeik komt (met
it deeltraject van het
• DHondsrugpad
begint op het

kruispunt van Hoofdstraat en
Zuiderhoofdstraat in Exloo bij
ANWB-richtingaanwijzer 1584.

•

 a linksaf op deze kruising
G
en volg de Hoofdstraat tot
verkeersheuvel aan het
eind van het dorp.

a na Herberg Schaopendrift
• Grechtsaf
(Bosrand). Waar de
Bosrand scherp naar rechts
gaat, op de driesprong
rechtdoor gaan op een

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

informatiepaneel).Dit is bij
ANWB-paddenstoel 21546.
Het fietspad splitst zich hier.
Neem het linker fietspad.

olg het fietspad langs een
• Vlange
rij witte “zuiltjes”.
Ga rechtsaf tussen de
perceelstenen 161 en
169 en volg de zandweg
tussen 162 en 169 door.

perceelsteen
• U163passeert
en gaat linksaf tussen
perceelsteen 169 en 174 .

komt bij open terrein aan uw
• Ulinker
en rechterhand. Aan uw

rechterhand ziet u een pingo
ruïne. Informatie hierover vindt
u op een informatiepaneel dat
een eindje verderop staat.
lijf de brede zandweg volgen
• Blangs
het heideveld. U komt

na het heideveld weer in het
bos. Na een paar honderd
meter komt u op een kruispunt
van zandwegen. Ga rechtsaf
tussen de perceelstenen
186 en 182 door.

gaat vanaf dit punt over de
• Uzandweg
naar het grote heideveld bij perceelsteen 187. Hier
gaat u linksaf op de zandweg.
U blijft deze weg (Heerweg)
volgen tot een straatweg met
een parallelweg er naast.

de straat over en ga
• Sopteek
de parallelweg naar links.

Deze leidt u naar het centrum
van Borger. Steek de brug
over en blijf op de parallelweg
(Buinerstraat). Volg deze
straat. Deze gaat over in de
Torenlaan. Volg de Torenlaan
tot u vóór u de kerk ziet. Ga
voor de kerk rechtsaf en volg
het trottoir rechts van de
straat (Hoofdstraat) tot aan de
Brinkstraat. Ga hier rechtsaf.

p een kruising staat een
• Ostandbeeld
van Harm

Tiesing. Volg de straat naar
links (Ambachtsstraat).

www.geoparkdehondsrug.nl
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Traject

3.2

Routebeschrijving vervolg
Dit is het oudste deel van
Borger met meerdere
prachtige boerderijen.
na 140 meter rechtsaf naar
• Gdea Marslandenweg.
Deze

boomrijke straat leidt naar
een open gebied met weiden
en akkers. Omzoomd door
bomen ligt aan uw linkerhand
een oud Joods kerkhof, achter
een ijzeren hek. Neem na het
kerkhof het eerste smalle pad
naar links over het terrein van
het openluchttheater. U loopt
achter de zitbanken langs en
komt uit op de Hunebedstraat..

hier naar links. Ga op
• Uhetgaat
pad naar het grootste

hunebed van Nederland
naar rechts. U bent nu bij
het Hunebedcentrum. Een
bezoek aan dit centrum is
zeer de moeite waard. U kunt
hier iets te eten of te drinken
kopen in het restaurant.

☼☼Geopark-expositie bij het
Hunebedcentrum in Borger
Begin uw expeditie naar de
ijstijden in het Hunebedcentrum in Borger. U vindt er een
speciale Geopark-expositie
over ijstijden en prehistorie.
De expositie is toegankelijk
tijdens de openingsuren
van het Hunebedcentrum.
Geopark de Hondsrug vertelt
het verhaal van het Drentse
landschap. Hoe het in de

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

ijstijden ontstaan is en hoe je
de sporen van die barre tijd
nog overal in het Hondsruggebied kunt terugvinden.
En als u hier toch bent…
Eigenlijk moet u ook in het
Hunebedcentrum zelf komen
kijken… Welkom in de wereld
van de hunebedbouwers.
Wie een kaartje voor het
Hunebedcentrum koopt, kan
de Geopark-expositie over
ijstijden en prehistorie gratis
bezoeken.
►►Het traject Exloo – Borger
van het Hondsrugpad
eindigt hier. Dit is ook het
beginpunt van het volgende
traject van het Hondsrugpad
van Borger naar Gieten.
►►Als u in Borger wilt overnachten dan is het maar
een korte wandeling
van hier naar het
centrum van het dorp.
►►Als u de Assen-variant wilt
lopen: deze variant naar het
station in Assen begint in het
volgende traject in Drouwen

www.geoparkdehondsrug.nl

