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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

•  Het Hondsrugpad begint in de 
schitterende stationshal van 
Groningen. Het stationscafé, 
dat veel van zijn originele 
decoraties heeft bewaard, is 
een goed startpunt van uw 
wandeling. U verlaat deze door 
de hoofdingang. Vóór u ziet 
u het beroemde standbeeld 
van “Het peerd van Ome 
Loeks”. U ziet links voor u het 
gebouw van het Groninger 
Museum, ontworpen door de 
Italiaanse architect Mendini.

•  Loop in de richting van dit 
museum en steek de brug 
naar het museum over. Neem 

de eerste weg links ( Ubbo 
Emmiussingel). U passeert 
eerst een villa ontworpen 
door Berlage en daarna 
Huize Tavenier. U vindt op 
een paneel voor het huis 
veel informatie over dit huis, 
waar het leven van heel veel 
Groningers is begonnen. 

•  Ga bij de rotonde naar links 
en steek de Emmabrug over. 
Loop na de verkeerslichten 
rechtdoor over het voetpad 
langs het Emmaviaduct. U 
steekt via het viaduct het 
spoorwegemplacement 
over. Bij het volgende 
kruispunt gaat u onder het 
viaduct door en steekt de 
rode ophaalbrug over. 

•  Direct na de brug naar links 
(Hoornsediep). Blijf deze weg 
volgen, onder het viaduct 
door. Blijf de paden en wegen 
langs het kanaal volgen. 
Hoornsediep gaat over in 
Hoornsedijk en we verlaten 
na een tijdje de bebouwde 
kom van de stad Groningen. 

•  Vanaf Groningen volgt u 
steeds de Hoornsedijk. 
Deze asfaltweg slingert zich 
gedurende ruim 4 km vanaf 
de Laan Corpus den Hoorn 
langs de oevers van het 
Paterswoldse Meer. U loopt 
over de Hoornsedijk, bij de 
informatietafel rechtsaf, 
nog steeds Hoornsedijk.

•  U komt aan het eind van de 
Hoornsedijk bij de Meerweg. 
Ga hier naar rechts. U kunt over 
het fietspad langs de Meerweg 
lopen of u kunt oversteken 
en over het dijkje lopen.

•  Ga voor café “Friescheveen” 
linksaf en loop over de brug 
naast de stuw. Ga naar rechts 
en volg de routebordjes van 
“Landgoederen Eelde”.

•  U kunt langs de route de 
vogelkijkhut bezoeken. Let 
goed op de routebordjes! 
In de bebouwde kom 
zijn ze hier en daar aan 
lantaarnpalen bevestigd. 

•  U komt in de bebouwde kom 
van Eelde/Paterswolde. U 
komt door de Brinkhovenlaan, 
die overgaat in de 
Duinstraat. Dit traject van het 
Hondsrugpad eindigt op de 
driesprong van de Duinstraat 
en de Duinkampen. 

 ►  Het volgende traject 
van Paterswolde naar 
Zuidlaren begint hier.

    

VAN GRONINGEN NAAR PATERSWOLDE 10,5 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2930629 via Everytrail
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