Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN PATERSWOLDE NAAR GRONINGEN 10.5 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2930629 via Everytrail
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8.1

Routebeschrijving
in een bocht
• Nvana 50demeter,
weg, rechtdoor over

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.

een gras pad met bordje
“Vennebroek”. Op driesprong
van paden naar links en
direct daarna weer naar links.
Na 200 meter naar rechts,
vóór het landhuis rechtsaf.

olgende pad rechts. Links
• Vstaat
een paaltje met

Trajecten

de routeaanduiding.

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

a een bruggetje linksaf.
• NVolg
de route naar de

vogelkijkhut. Na bezoek aan
de vogelkijkhut de route
vervolgen over het smalle pad.

informatiepaneel over
• Nheta het
Friese Veen linksaf. Links

it traject van het
• DHondsrugpad
begint op de
driesprong Duinkampen /
Duinstraat in Paterswolde.

omend vanaf de Duinkampen
• Kgaat
u hier rechtsaf.
uinstraat gaat over in
• DBrinkhovenlaan.
Op driesprong
met boom in het midden
rechtsaf (Oosterland). Aan
het eind van deze straat
naar links over een weg
met rode steenslag.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

vóór u ziet u in de verte een
café. Loop in die richting. U
steekt het water over en gaat
over het dijkje rechtsaf.

oop over het dijkje tot u bij
• Leen
weg komt. Hier moet u de

Meerweg oversteken en verder
gaan over de Hoornsedijk. Volg
de Hoornsedijk tot aan een
informatietafel, sla hier linksaf
(nog steeds Hoornsedijk).
Blijf de Hoornsedijk langs
het kanaal volgen naar het
centrum van Groningen.

teek Laan Corpus den Hoorn
• Sover.
Blijf aan de overkant op
het pad naast het kanaal. Bij

de blauw / witte ophaalbrug
weg oversteken en aan de
overkant het kanaal blijven
volgen. Links hebt u zicht op
het markante gebouw van
de Gasunie, in Groningen
“De Apenrots” genoemd.
U kunt nu ook het voetpad
nemen dat parallel aan het
kanaal loopt door het parkje.
gaat onder een viaduct
• Udoor.
U komt bij een rood /

gele ophaalbrug. Steek die
over, loop onder het viaduct
door en ga dan naar links.

het stijgende voetpad.
• UViavolgt
een viaduct steekt u het

spoorwegemplacement over.
U loopt door tot de Emmabrug.
Via de verkeerlichten steekt
u de Emmabrug over. U
komt bij een rotonde.
Neem de eerste weg rechts
(Ubbo Emmiussingel).

uw rechterhand passeert
• Au anHuize
Tavenier. U vindt op
een paneel voor het huis
veel informatie over dit huis,
waar het leven van heel veel
Groningers is begonnen.
Even verder staat een door
Berlage ontworpen villa.

irect daarna ziet u rechts
• Dvoor
u het Groninger

Museum, ontworpen door de
Italiaanse architect Mendini.

www.geoparkdehondsrug.nl
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Routebeschrijving vervolg
Vanaf dit punt kunt u in een
tiental minuten de Groninger
binnenstad met de Grote Markt
en de Martinitoren bereiken
via de Ubbo Emmiusstraat
en de Folkingestraat.

naar Drouwen, waar hij weer
aansluit op het Hondsrugpad
van Groningen naar Emmen.

steekt de brug bij het
• Umuseum
over en daarna ziet

u rechts voor u het Centraal
Station van Groningen. Vóór
het station staat een beeld
van het beroemde “Peerd van
Ome Loeks”. Het is bijzonder
de moeite waard om een kijkje
te nemen in het station met
zijn prachtige tegeltableaus
en fraai bewerkte plafonds.
Het stationscafé heeft
ook veel van zijn originele
decoraties bewaard en is
een goede plaats om uw
wandeling te beëindigen.

►►We hopen dat u heeft
genoten van de wandeling
langs en over de Hondsrug
van Emmen naar Groningen.
Als u de wandeling in
omgekeerde richting
wilt doen, dan vindt u de
beschrijving online. Er is
ook een “Assen – variant”,
die het Hondsrugpad bij
Schipborg verlaat en die u
in zuidwestelijke richting
naar het station in Assen
voert. Van Assen gaat de
route in oostelijke richting

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

www.geoparkdehondsrug.nl

