Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN GIETEN NAAR BORGER 14 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2942016 via Everytrail

Traject

13.1

Routebeschrijving
naar één van de hoge delen
van de Hondsrug. U hebt boven
bij het bankje een mooi uitzicht
naar beide kanten. Links naar
het Hunzedal en rechts naar
het dorp Gieten, waarvan u de
kerktoren boven de bomen
kunt zien uitsteken. Er staan
hier informatiepanelen van
Geopark “De Hondsrug’’.

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.

Trajecten

erste weg links
• E(Noordveensedijk).
Na 300

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

meter is er een klein bosje.

irect na dit bosje rechtsaf
• Dover
een zandweg. Einde

zandweg rechtsaf (Bonnerdijk).

weg links (Bonnen)
• E– erste
richting Gasselte. Direct na

it traject van het
• DHondsrugpad
begint bij het

tunneltje onder de N33 bij
Gieten (Oude Groningerweg).
U begint met de rug naar de
tunnel. Ga direct daarna naar
links en meteen weer over
het fietspad naar rechts.

olgende fietspad linksaf, bij
• Vpaddenstoel
23539. Steek aan

het eind van dit fietspad de
straat over en ga bij de ANWB–
paddenstoel 23541 linksaf.

erste weg rechts
• E(Hondsrugweg).
U stijgt nu

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

het bord “einde bebouwde
kom’’ bij huisnummer 43,
rechtsaf over een zandpad.

op een driesprong
• Ubijkomt
een zandweg met een
fietspad er naast. Ga hier
linksaf over de zandweg.

p de volgende driesprong van
• Ozandwegen
rechts aanhouden.
50 meter is er links
• Neena circa
hekwerk rond een wei-

landje. Rechts ziet u een bordje
dat verwijst naar de “Dorp en
veldroute’’. Volg de richting van
dit bordje. Dus: steek over naar
het fietspad en ga naar links.

de volgende driesprong,
• Obijppaddenstoel
23546 linksaf.
Op volgende driesprong
links aanhouden “Dorp
en veldroute’’ volgen.

oor u ziet een grasveldje met
• Veen
bank en een paddenstoel
(23547). Een fietspad gaat
naar links, een zand/graspad
rechtdoor. Volg dat graspad
(Dorp en veldroute). Dit is
de oude spoordijk van de
spoorlijn Assen – Stadskanaal.

steekt twee keer een
• Uasfaltweg
over en loopt

onder een brug door. Direct
na die brug kunt u aan uw
rechterhand via een trap
even een kijkje boven gaan
nemen. Vervolg daarna de
weg over de oude spoordijk.

ij een aanduiding van een
• Bparkeerplaats
(“P’’) volgt
u de “Dorp en veldroute’’
naar rechts (keienweg).
Na 50 meter gaat de
“Dorp en veldroute’’ naar
rechts (Steenslagweg).

oop door tot u bij een
• Lasfaltweg
komt. U moet

nu lopen in de richting van
Gasselte. Loop over het
voetpad aan de linkerkant
van de Jan Hugeslaan.
Passeer de rotonde aan
de linkerkant en ga verder
langs de J. Hugeslaan.

www.geoparkdehondsrug.nl
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13.2
13.1

Routebeschrijving vervolg
erste weg rechts ( J.
• EHugeslaan).
Op driesprong

tus van ‘Aardkundig monument’, 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 leggen met duizenden dennen.
Stichting Het Drentse Landschap heeft de afgelopen
jaren veel bomen gekapt om
het stuifzand weer tot leven
te brengen.

rechtsaf (Dorpstraat).

p volgende driesprong rechts
• Oaanhouden.
Daarna eerste
straat linksaf (Olde Hof).

an het eind van Olde Hof
• Arechtdoor
langs het groene
hek het zandpad op.

passeert aan uw
• Urechterhand
een zandkuil,

daarna een informatiebord
van het Drents Landschap.

•

1 00 meter na dit
informatiebord is er aan uw
linkerhand een wildrooster
richting het heideveld. Steek
dit wildrooster over. U bent
in het Drouwenerzand,
een uniek gebied met
zandduinen en verspreid
staande jeneverbesstruiken.

☼☼Drouwenerzand
Vroeger joeg het Drouwenerzand 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 Drouwenerzand loopt, zal niet bang zijn.
Hooguit verwonder je je over
zoveel prachtige natuur. Het
Drouwenerzand heeft de sta-

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

egenover Camping Alinghoek
• Tbegint
een vijf kilometer
lange wandeling over het
Drouwenerzand. Het Drentse
Landschap heeft de route
uitgezet met paarse paaltjes.

olg hierna de paarse route. U
• Vloopt
deze eigenlijk in omge-

keerde richting, dus de paaltjes
staan links van het pad.

•

 loopt over het pad tussen
U
de bosrand en de heide. In

augustus en september
kunt u de bloei van de
heide hier bewonderen.
een tijdje verlaat het pad
• Ndea bosrand
en steekt u de

heide over. U komt bij een
kruispunt van paden met aan
uw linkerhand een paaltje
met een paarse kop en een
geel-zwarte en een geel/rode
markering. Hier gaat u linksaf
en volgt de paarse route.

bij een midgetgolfbaan
• Uaankomt
uw linkerhand. Vóór
die baan gaat u linksaf in
de richting van kampeercentrum “Alinghoek’’.

gaat rechtsaf op de
• Uklinkerweg
(Alinghoek). U

bent nu in het dorp Drouwen.

p het kruispunt rechtdoor. U
• Opasseert
de expositieruimte
“Versteend leven’’.

p de driesprong links
• Oaanhouden
(Hoofdstraat).
Als u de “Assen – variant’’
• (wilt
lopen naar het station in

Assen, dan moet u hier rechts
afslaan langs de Hoofdstraat
naar de Gasselterstraat).

weede weg rechts
• T(Kerkweg).
Tweede weg
links (Steenakkersweg).

www.geoparkdehondsrug.nl
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13.3

Routebeschrijving vervolg
van zandwegen,
• Obijpdedriesprong
hunebedden D23, D24
en D25 rechtsaf (Hogeweg).

inde weg linksaf (Achterste
• Ekampweg).
Einde weg
rechtsaf (Bronnegerstraat).

eze straat gaat richting
• Dcentrum
van het dorp Borger.
500 meter komt u bij
• Ndea kenniscentrum
van het

Hunebedcentrum, aan de linkerkant van de weg. Loop het
terrein op. U hebt de gelegenheid om het Hunebedcentrum
te bezoeken. U kunt in het
restaurant ook iets te eten
of te drinken kopen.

☼☼Geopark-expositie bij het
Hunebedcentrum in Borger
Begin uw expeditie 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.
Wie een kaartje voor het
Hunebedcentrum koopt, kan
de Geopark-expositie over
ijstijden en prehistorie gratis
bezoeken. Eigenlijk moet u
ook in het Hunebedcentrum
zelf komen kijken… Welkom
in de wereld van de hunebedbouwers!

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

☼☼De wereld van de
hunebedbouwers
Bij de ingang van het Hunebedcentrum staat een gezin
uit de tijd van de hunebedbouwers om u op te wachten.
U gaat in hun museum
vijfduizend jaar terug in de
tijd. U maakt kennis met hoe
mensen in de steentijd in het
Hondsruggebied leefden,
woonden en werkten. In het
Hunebedcentrum vindt u een
hunebed dat zo nauwkeurig mogelijk nagebouwd
is naar een echt hunebed.
Tot en met de mosjes op de
stenen… Verder zijn in het
museum natuurlijk allerlei
voorwerpen die archeologen
in de Drentse hunebedden
gevonden hebben. Behalve
aardewerk zijn dat bijvoorbeeld stenen wapens, allerlei
gereedschap en sieraden als
barnstenen kralen. In geen
ander Nederlands museum
ziet u zoveel vondsten uit
hunebedden bij elkaar! De
kinderen hebben hun eigen
museum in het Hunebedcentrum waar Oek zijn verhaal
van 5000 jaar geleden
vertelt.

dan is het vanaf hier maar
een korte wandeling naar
het centrum van dit dorp.

►►Dit traject van het
Hondsrugpad eindigt hier.
Dit is ook het beginpunt
van het traject van
Borger naar Exloo. Als u
wilt overnachten in Borger,

www.geoparkdehondsrug.nl

