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Routebeschrijving

 ►  Deze route begint als 
aftakking van het traject 
Groningen-Emmen van het 
Hondsrugpad. De start is in 
het plaatsje Drouwen op de 
driesprong Hoofdstraat-Stob-
benweg. Volg de pijlen op 
het bord ‘’Drouwenerzand’’. 

•  Ga op de T- splitsing over 
het fietspad rechtsaf. Bij de 
volgende weg linksaf in de 
richting van het hunebed. 
(Steenhopenweg).

•  Vlak voor de tunnel liggen 
links van de weg twee zeer 
interessante hunebedden.

•  Ga door de tunnel. Volg de 
asfaltweg. De Steenhopenweg 
gaat over in een keienweg. 
Blijf deze volgen.

•  Aan het eind van de keienweg 
uw route vervolgen over 
het fietspad links van de 
asfaltweg in de richting 
van het Boomkroonpad.

 ☼ Expeditiepoort Bossen, Het 
Boomkroonpad 
Nergens beleef je een bos 
zo als tijdens een wandeling 
over het Boomkroonpad bij 
het Houtvester Kuhn Huis in 
Papenvoort. De wandeling 
start in een tunnel door de 
boomwortels. Daarna klimt 
het pad snel omhoog naar 
7½ meter. Uiteindelijk loopt 
u op 22½ meter hoogte door 
de toppen van de bomen en 
heeft u een ongewone kijk 
op de bomen in een wijde 
omgeving. 
 
Centraal  in deze Expeditie-
poort staat een avonturen-  
en beleefpad getiteld De 
Groene Veder. Het beleefpad 
De Groene Veder  is een pad 
van 3,5 km gemarkeerd 
met kleine totems. Kinde-
ren maken van te voren 
een knapzak en gaan die 
onderweg vullen met mooie 
blaadjes en andere bosdin-
gen. Aan de hand van de 

routebeschrijving gaan ze op 
pad en beleven van alles. Zo 
maken ze bostekens, gaan op 
zoek naar sporen, maken een 
natuurkunstwerk en krijgen 
veel spannende opdrachten. 
Uiteindelijk zullen ze de Wijze 
Hoteme Totem in het bos 
vinden. Kinderen die ook op 
zoek willen gaan  naar de 
Wijze Hoteme Totem  en het 
bijzondere beleefpad willen 
lopen, kunnen voor € 5,--  bij 
het Buitencentrum Boom-
kroonpad in Drouwen het 
Groene Veder pakket kopen. 
 
In de jaren vijftig en zestig 
zijn in de Staatsbossen 
rond het Boomkroonpad de 
meeste loofbomen gekapt. 
De sneller groeiende naald-
bomen konden meer hout 
produceren en loofhout stond 
daarbij het inzetten van 
zware machines in de weg. 
 
Tegenwoordig streeft Staats-
bosbeheer naar gevarieerde 
bossen met meer verschil-
lende soorten, meer variatie 
in oud en jong en meer dood 
hout dat als voedingsbodem 
voor het bosleven dient. 
 
Bij Buitencentrum Boom-
kroonpad start een 4,5 
kilometer lange wandelroute 
die met blauwe paaltjes 
aangegeven is. In het Buiten-
centrum ligt een gratis folder 
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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 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
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Routebeschrijving vervolg

voor u klaar met informatie 
over wat onderweg allemaal 
te ontdekken is. 

•  Na de gebouwen van het 
informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer rechtsaf over 
de keienweg. Deze gaat over 
in een zandweg. Volg deze 
weg, die na enige tijd weer 
overgaat in een keienweg. 
Bij een pad met een blauw / 
bruin / oranje paaltje linksaf.

•  Aan uw rechterhand komt u 
een wegwijzer tegen van de 
“Beek en boswandeling’’. Volg 
deze route met oranje paaltjes 
slingerend door het bos.

•  Aan het eind van het bos 
komt u op een asfaltweg. 
Sla hier linksaf en na 100 
meter rechtsaf over een 
aantal schouwpaden (nog 
steeds de oranje paaltjes).

•  De route komt uit bij 
een fietspad, dat u naar 
links opgaat. Waar het 
fietspad naar links afbuigt, 
rechtsaf een onverhard 
pad, ook hier gemarkeerd 
met oranje paaltjes.

•  Dit pad komt uit op een 
asfaltweg (Hoornse Bulten).

•  Waar de oranje route rechtsaf 
gaat over een zandpad, gaat 
u rechtdoor in de richting van 

een verkeersbord (verboden 
voor motorvoertuigen). Hier 
staat ook een bruin bord 
“Drentse Aa / Anderense 
Diep’’). Ga hier verder over 
de brede zandweg.

•  Bij de eerste bocht in 
deze zandweg rechtsaf 
over het overstapje.

•  Volg het voetpad in de 
richting van de voorde in 
het Anderense Diepje.

•  Volg het voetpad over het 
bruggetje in de richting van 
het bos. U passeert nog 
een aantal overstapjes.

•  Bij de rand van het bos gaat 
u linksaf over de zandweg.

•  Volg deze brede zandweg, 
eerst langs de bosrand, daarna 
tussen landerijen door.

•  Aan het eind van de zandweg 
linksaf. Loop in de richting 
van de boerderij. Ga na de 
boerderij linksaf onder het 
viaduct door over het fietspad.

•  Na het viaduct bij de 
eerste weg rechtsaf, richting 
Anderen/ Gasteren.

•  Na circa 400 meter ( bij het 
plaatsnaambord Anderen) 
linksaf over het zandpad. 
Dit is de oude spoordijk.

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