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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 begint bij het 
Hunebedcentrum in Borger.

•  De route vervolgt u, door 
vanaf de ingang van het 
hoofdgebouw van het 
Hunebedcentrum even naar 
links en direct weer naar 
rechts te gaan. U loopt in 
de richting van de perso-
neelsparkeerplaats en komt 
daarna bij de Bronnegerstraat. 
Hier gaat u rechtsaf. 

•  Na 500 meter linksaf 
(Achterste kampweg). Eerste 
weg rechtsaf (Hogeweg). 

•  Op  de driesprong bij 
de hunebedden D23, 
D24 en D25, linksaf 
(Steenakkersweg) en langs 
een ander hunebed (D22).

•  Eerste weg rechts, daarna 
eerste weg links, Drouwen 
in (Hoofdstraat). 

•  Op de driesprong Hoofdstraat 
/ Alinghoek rechts aanhouden 
(Alinghoek). (Als u de Assen-
variant wilt lopen, dan moet 
u hier linksaf slaan en de weg 
vervolgen langs de Hoofdstraat 
naar de Gasselterstraat.)

•  Op kruispunt rechtdoor in 
de richting van kampeer-
centrum “Alinghoek”.

•  Bij het kampeercentrum is 
aan de linkerkant van de 
straat een midgetgolfbaan. 
Rechts van die baan is het 
begin van een wandeling 
langs paarse paaltjes. Loop 
langs de midgetgolfbaan en 
ga daarna direct naar rechts. 

•  Volg de paarse paaltjes, ga 
over een wildrooster, ga 
daarna naar rechts. Steek 
de hei over. Na 700 meter 

de paarse paaltjes volgen 
over een zandpad tussen 
de bosrand en de heide. Dit 
is het Drouwenerzand, 
een uniek gebied met 
zandduinen en jeneverbes. 

 ☼ Drouwenerzand 
Vroeger joeg het Drouwener-
zand reizigers de stuipen op 
het lijf. Het was één grote, 
kale zandvlakte waar de 
wind ongenadig tekeer kon 
gaan en waar het zand je 
langs je gezicht striemde. 
Wie nu door het Drouwener-
zand loopt, zal niet bang zijn. 
Hooguit verwonder je je over 
zoveel prachtige natuur. Het 
Drouwenerzand heeft de sta-
tus van ‘Aardkundig monu-
ment’, het eerste in Drenthe. 
Feitelijk zijn de meeste 
Drentse stuifzanden niet het 
werk van de natuur, maar 
zijn ze vooral mensenwerk. 
Ze lieten teveel schapen 
op de hei lopen. Ze staken 
er teveel plaggen. Er reden 
teveel wagens over het veld. 
Gevolg was dat het bovenste 
laagje van de hei brak en het 
witte zand eronder op drift 
raakte. De wind joeg het 
zand op tot hoge duinen. Aan 
het begin van de twintigste 
eeuw bedwong de mens de 
ontketende natuur door het 
Drouwenerzand vast te leg-
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Routebeschrijving vervolg

gen met duizenden dennen. 
Stichting Het Drentse Land-
schap heeft de afgelopen 
jaren veel bomen gekapt om 
het stuifzand weer tot leven 
te brengen. Tegenover Cam-
ping Alinghoek begint een 
vijf kilometer lange wande-
ling over het Drouwenerzand. 
Het Drentse Landschap heeft 
de route uitgezet met paarse 
paaltjes.

•  Bij het volgende wildrooster 
in de paarse route verlaat u 
na het wildrooster de route 
en gaat rechtsaf.  

•  Na circa 100 meter is er 
een informatiepaneel van 
het Drentse Landschap. U 
loopt hier langs de dikke 
paarse paal rechtdoor. 

•  U passeert aan uw linkerhand 
een zandkuil. Volg het 
pad tot de bebouwde 
kom van Gasselte.  

•  Steek aan het eind van het 
pad de klinkerweg over en 
ga rechtdoor (Olde Hof).

•  Einde straat rechtsaf over 
voetpad (Dorpsstraat). Op 
driesprong links aanhouden, 
op de volgende driesprong 
weer links aanhouden 
( J. Hugeslaan). 

•  Volg de groene richtingbordjes 

in de richting van “Ravijnzicht” 
en “De Wiemel”.  

•  Op de driesprong de 
asfaltweg oversteken en 
aan de overzijde naar links 
over voetpad/fietspad. 

•  Bij de rotonde straat overste-
ken en aan overzijde rechtdoor 
over het voetpad. U komt bij 
een viersprong van wegen 
voor Restaurant De Wiemel. U 
neemt de tweede weg rechts, 
in de richting van Gieten 
(Looweg). Op de driesprong 
links aanhouden. De weg gaat 
over in een keienweg. Direct 
na het eind van de keienweg 
naar links over het zandpad. 
Dit is de oude spoordijk van 
Stadskanaal naar Assen. U 
loopt door een soort dal, plaat-
selijk bekend als “Het ravijn”. 
U komt bij een brug over dat 
ravijn. Links van de brug is 
een houten trap. U kunt hier 
even naar boven lopen om een 
kijkje te nemen. Keer terug op 
het pad en vervolg uw route.  

•  U steekt twee keer een 
asfaltweg over. U bent nu in 
de buitenwijken van Gieten. 
Ga bij de volgende straatweg 
(Grote Kamp) naar rechts, 
bij paddenstoel 23547. 

•  Op de driesprong rechts 
aanhouden (Grote Kamp). 
Na 50 meter rechts over het 

fietspad. Na ongeveer 300 
meter, in een bocht van het 
fietspad staat rechts een 
richtingbordje voor de “Dorp en 
Veldroute”. Deze route is een 
rondwandeling rond het dorp 
Gieten. Volg die richting over 
de zandweg. Ga op driesprong 
naar links (Meulenpad). 

•  Eerste pad rechts. Bij 
straatweg links (Bonnen). 
Op de driesprong rechts 
(Bonnerdijk). Na 500 meter 
links (Galgat). Einde weg 
links op straatweg de heuvel 
op (Noordveensedijk). 

•  Op de driesprong rechts 
(Hondsrugweg).Dit is één van 
de hoogste punten van de 
Hondsrug. Vanaf het bankje 
hebt u een mooi uitzicht 
naar beide kanten en naar 
Gieten met z’n kerktoren. 
Volgende driesprong links 
(Oude Wildervanksterweg). 

 ►  Dit is het eindpunt van het 
deeltraject Borger – Gieten 
van het Hondsrugpad. Het 
is ook het begin van het 
volgende traject, van Gieten 
naar Anloo. Vanaf hier kunt u 
naar het centrum van Gieten 
lopen om te overnachten, 
te eten of om iets drinken.  
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