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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 deeltraject van het 
Hondsrugpad begint in Gieten 
op de driesprong Spekstoep 
/ Wildervanksterweg. 
Loop, komend vanaf Gieten 
nog even door richting 
Wildervank en ga linksaf op 
het fietspad (Zwartel).  

•  Volg het fietspad langs de 
Oude Groningerweg bij 
paddenstoel 23538. Ga door 
de tunnel en rechtdoor over 
de Oude Groningerweg. Deze 
weg gaat over in een zandweg. 
Zandweg gaat weer over in 

asfaltweg. Blijf deze volgen. 
Bij een driesprong met een 
andere asfaltweg rechtdoor 
over een fietspad met 
daarnaast een karrenspoor. 
Asfaltweg oversteken. Route 
vervolgen over zandweg 
(ernaast is een fietspad) 

•  Bij de volgende asfaltweg 
(bij picknicktafel) naar links. 
Op de driesprong rechts 
aanhouden. Aan het eind van 
deze straat oversteken naar 
fietspad en naar rechts. 

•  Na 200 meter zandweg links 
(langs de bosrand). U komt 
bij een zandweg met een 
fietspad er naast. Ga hier 
naar links. Ga door de tunnel 
en ga rechtdoor over de weg 
met het fietspad er naast. 
Rechts van de zandweg staat 
een verzetsmonument. 

•  U komt bij een kruising 
met een zandweg, met 
een fietspad er naast. U 
gaat hier rechtdoor. 

•  U passeert aan uw 
rechterhand enkele enorme 
naaldbomen: sequoia’s, 
die in Noord-Amerika nog 
groter worden dan hier. 
De schors is roodbruin. 

•  Na deze naaldbomen passeert 
u aan uw rechterhand een 

open veld. Na het open veld bij 
kruising zandwegen rechtdoor 
door een beukenlaan. 

•  U passeert enkele 
grafheuvels. Bij perceelsteen 
39 rechtdoor. Vlak voor het 
bereiken van de bosrand 
rechtsaf. Eerste weg links. 

•  Hierna in de bocht van de 
zandweg rechts aanhouden. 
U passeert aan uw linkerhand 
het Pinetum Ter Borgh bij Anloo

 ☼ Pinetum Ter Borgh bij 
Anloo 
In Pinetum Ter Borgh aan de 
weg van Anloo naar Anderen 
staan meer dan vierhon-
derd verschillende soorten 
naaldbomen in een prachtige 
omgeving. Het park werd 
in 1954 aangelegd door de 
houthandelaar Everhard 
Everts jr. Tijdens zijn vele 
zakenreizen naar Scandinavië 
en Noord-Amerika raakte 
Everts gefascineerd door 
de naaldwouden die hij 
onderweg zag. Hij besloot 
in het familielandgoed 
Terborgh een pinetum, ofwel 
een park met een verza-
meling naaldbomen aan te 
leggen. Het eerste stukje 
van het landgoed van de 
familie Everts werd in 1910 
door de opa van Everhardus 
aangelegd. In de loop van 
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Van Emmen naar Groningen
 1 Station Emmen - Valthe 8,6 km
 2 Valthe - Exloo 7 km
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 4 Borger - Gieten 14 km
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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 vervolg

de tijd groeide het uit tot 
het meer dan 200 hectare 
grote Landgoed Terborgh. 
Sinds de jaren zeventig is 
het landgoed eigendom van 
Staatsbosbeheer .U kunt een 
wandeling langs de vijftien 
meest opvallende bomen 
van het pinetum maken. 
Parkeer op de parkeerplaats 
langs de Anderenseweg. 
Hiervandaan is het ongeveer 
één kilometer lopen naar 
het pinetum. De route is met 
paaltjes aangegeven. 

•  Dit is een verzameling 
naaldbomen. Van de circa 400 
coniferen op het terrein zijn 
de eerste in 1954 aangeplant 
door de familie Everts.

•  Ga na bezichtiging 
van het pinetum bij de 
uitgang naar links.  

•  Eerste pad rechts. Er staat, 
verscholen onder een naald-
boom een groen bordje met 
een “P” Volg die aanduiding. 

•  Bij hunebed D11 links. Volg 
route naar het parkeerterrein 
aan de Anderenseweg. 
Links van de zandweg kunt 
u tussen de bomen enkele 
grafstenen ontwaren. Hier 
zijn leden van de familie 
Everts, vroegere eigenaren 
van dit bos, begraven.  

•  U komt bij een klinkerweg. 
Steek deze over en ga naar 
links. Ga aan het andere 
eind van de parkeerplaats 
naar rechts over een 
brede zandweg. Er staat 
een bruin bordje met de 
aanduiding “Drentsche Aa” 

•  U kunt na een tijdje, tussen de 
bomen aan de rechterkant, 
zo nu en dan een glimp 
opvangen van de Magnuskerk 
van Anloo, die gesticht is 
rond 800 na Chr., dus maar 
liefst 1200 jaar geleden! 

•  U komt bij een straatweg met 
een fietspad er naast. Ga over 
het fietspad linksaf. Na ca. 100 
meter bij lantaarnpaal A 188 
rechtsaf, de weg oversteken 
en aan de andere kant 
verder over een zandweg. 

•  Blijf deze zandweg volgen 
tot bij de kerk, sla rechtsaf 
(Kerkbrink). Passeer de 
kerk aan de rechterkant. 

•  Ga na de kerk verder over de 
Brinkstraat. Na 200 meter 
linksaf, richting “Homanshof”  

•  Het is zeker de moeite waard 
om een bezoek te brengen 
aan dit informatiecentrum.                            
De Homanshof is één van 
de toegangspoorten van het 
Nationaal Park Drentsche Aa.

 ☼ De Homanshof 
U kunt uw expeditie starten 
in de Homanshof in de 
Expeditiepoort Natuur. De 
toegang tot de expeditie is 
gratis. Informatiecentrum 
De Homanshof van Staats-
bosbeheer is één van de 
toegangspoorten van het 
Nationaal Park Drentsche 
Aa. Hier vind u dan ook 
veel informatie over natuur, 
landschap en recreatie in 
het Drentsche – Aa gebied. 
U vind de Homanshof aan 
de Lunsenhof 20 in Anloo. 
Het centrum is van 1 april 
tot 31 oktober dagelijks van 
negen tot vijf geopend. Van 1 
november tot 31 maart gaat 
het een uur later open. Op 
maandag gesloten. 

 ►  Het traject Gieten – Anloo 
van het Hondsrugpad 
eindigt hier. Dit is tevens 
het beginpunt van het 
volgende traject van 
Anloo naar Zuidlaren.
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