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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 aan 
de Hoofdstraat in het 
centrum van Exloo bij 
ANWB- richtingaanwijzer 
1584. Ga hier rechtsaf, richting 
Odoorn (Zuiderhoofdstraat).

•  Op driesprong links 
aanhouden. Bij de volgende 
kruising linksaf (Meerweg- dit 
is een keienweg).

•  Einde weg rechtsaf en 
meteen weer linksaf over 
een smal pad. Einde pad 
rechtsaf (Zuideresweg – dit 

is een zandweg met een 
fietspad ernaast).

•  Bij de splitsing links aanhouden 
en meteen weer naar links.

•  Einde weg rechtsaf. U loopt 
hier echt over de hoge 
“rug’’ van de Hondsrug.

•  Naar beide kanten kijkt u 
naar beneden. Op kruispunt 
rechtdoor. U passeert een 
informatiepaneeltje van 
Geopark “De Hondsrug’’ over 
de Zuideres van Exloo.

•  Einde weg rechtsaf. Dit is een 
keienweg met een fietspad er 
naast. U passeert een grafheu-
vel met een informatiepaneel.

•  Links ziet u een smeltwaterdal. 
Hier zou volgens de legende 
de mythische stad “Hunsow’’ 
hebben gelegen.

•  Blijf het fietspad volgen. In 
een bocht van het fietspad 
ziet u een kunstwerk, “Mental 
map’’ met informatiepaneel. 
Kort daarna aan uw lin-
kerhand hunebed D31.

•  Bij paddenstoel 24598/001 
linksaf, richting Valthe.

•  U steekt een vee rooster over 
en komt in het Hunzebos. 
Na enige tijd steekt u weer 
een vee rooster over.

•  Na circa 550 meter is er aan 
uw rechterhand een hek, een 
eindje van de weg vandaan. Er 
is daar ook een vee verzamel-
plaats van houten hekken. U 
gaat hier rechtsaf door het hek 
en volgt het smalle graspad.

•  Het pad slingert naar 
rechts en steekt het 
heideveld over. Er staat een 
informatiepaneel van het 
Geopark over karrensporen.

•  Na het oversteken van 
het heideveldje neemt u 
het eerste pad naar links 
langs een informatiepaneel 
over de grafheuvel.

•  Volg het brede karrenspoor, 
ga door het hek en blijf de 
zandweg volgen. Deze gaat 
over in een straatweg. Aan uw 
rechterhand passeert u het 
“Eppiesbergje” met informatie-
paneel. Hierna bij de volgende 
weg linksaf (Odoornerweg) 
over het fietspad.

 ☼ Het Eppiesbergje tussen 
Odoorn en Valthe 
Eppiesbergje heet de hoge 
grafheuvel in de akkers ten 
noorden van de weg van 
Odoorn naar Valthe. U kunt 
hem niet missen. Er groeien 
eikenbomen op het heuveltje. 

•  In 1937 heeft prof. Van Giffen 
Eppiesbergje letterlijk tot op 

VAN EXLOO NAAR VALTHE 7 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2884938 via Everytrail

Traject

15.1



Geopark de Hondsrug is 
sinds november 2015 
UNESCO Global Geopark.

Het Hondsrugpad
Groningen-Emmen

www.geoparkdehondsrug.nl

Routebeschrijving vervolg

de bodem onderzocht. De 
heuvel stamt oorspronkelijk uit 
circa 2500 v.Chr. De steentijd 
eindigde en de bronstijd 
kwam. Het Eppiesbergje bleef 
in gebruik als begraafplaats. 
De heuvel werd opgehoogd 
en er kwamen een krans 
van stenen en een greppel 
omheen te liggen.

•  Na 1200 v.Chr. stopte men 
met het begraven van de 
overledenen en ging men 
voortaan zijn doden cremeren. 
In het Eppiesbergje zijn ook 
enkele urnen uit die tijd 
gevonden. Archeologen 
ontdekten dat rond de 
heuvel een groot urnenveld 
moet hebben gelegen.

•  Aan de linkerkant van de weg 
van Valthe naar Klijndijk begint 
een bijna zes kilometer lange 
wandeling op de parkeerplaats 
van Staatsbosbeheer die 
u onder andere naar het 
Eppiesbergje en één van de 
hunebedden van Valthe brengt.

 ►  Dit traject van het 
Hondsrugpad eindigt bij 
paddenstoel nummer 21543, 
dicht bij de begraafplaats 
van Valthe. Dit is ook het 
beginpunt van het traject 
van Valthe naar Emmen.
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