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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 op 
de driesprong Duinstraat/
Duinkampen in Paterswolde. 
U loopt vanaf dit punt de 
Duinkampen in en volgt daarna 
de routebordjes van  de 

•  “Landgoederen Eelde”. U 
passeert aan uw linkerhand 
landgoed Lemferdinge. U moet 
door een hek over landgoed 
“De Duinen”. Blijf steeds de 
routebordjes volgen. U steekt 
twee bruggetjes over.

•  U komt op een driesprong met 
bomen in het midden. Daar 
staat een ANWB-paddenstoel, 
nummer 20101. Hier gaat u 
linksaf over het fietspad of 
over de zandweg ernaast. 

•  Aan het eind van het 
fietspad rechtsaf (Hooidijk) 
en meteen weer linksaf over 
de brug (Oosterbroekweg).

•  Volg de Oosterbroekweg door 
de tunnel en over een brug.

•  Aan het eind van de 
Oosterbroekweg gaat u 
naar rechts (Meentweg).

•  Blijf de Meentweg volgen 
tot de Rijksstraatweg in de 
bebouwde kom van Glimmen. 
Dat is een afstand van 
1,3 kilometer. Let op: volg 
op de driesprong met de 
Brinkweg de Meentweg!

•  Steek de Rijksstraatweg 
voorzichtig over. Ga verder 
over de Oude Schoolweg.

•  Steek de spoorlijn over. Neem 
aan de andere kant de zand-
weg rechts (Oude Schoolweg).

•  U passeert aan uw rechterhand 
één van de Noordelijkste 
wijngaarden van Nederland. 
Blijf de zandweg volgen. Deze 
gaat over in een klinkerweg. 
Aan het eind van deze weg 
naar rechts (Hoge Hereweg).

• U komt direct daarna op een 
kruising met de Zuidlaarderweg. 

Steek deze weg over naar het 
fietspad en ga rechtdoor.

•  Na circa 200 meter, vóór Hotel 
/ restaurant “De Blankehoeve” 
rechtsaf (Beslotenveenseweg).
Ga bij de eerste zandweg 
linksaf (Duinweg).

•  Volg de Duinweg tot het 
kruispunt met de Pollseweg. 
Ga daar linksaf (Pollseweg). 
Ga aan het eind van de 
Pollseweg rechtsaf over het 
fietspad (Zuidlaarderweg). U 
komt in het dorp Noordlaren.

•  Ga bij de eerste straat na de 
school linksaf (Steegakkers). 
Aan het eind van de 
Steegakkers het voetpad 
rechtdoor (De Steeg).

•  Ga aan het eind van De Steeg 
rechtsaf (Lageweg). Volg de 
Lageweg langs het haventje 
tot voor de kerk. Ga daar 
rechtsaf (Kerkstraat). Op het 
kruispunt met de Middenstraat 
linksaf (Middenstraat). Aan 
het eind van de Middenstraat 
rechtsaf (Zuiderstraat).

•  Steek de Zuidlaarderweg over 
en ga na 10 meter naar links 
(Hogeweg). Vanaf dit punt 
kunt u het enige Groninger 
hunebed G1 bezoeken. Ga op 
dit punt rechtdoor en loop via 
de “Weg langs het hunebed” 
naar het hunebed G1 ( 600 
meter). Keer daarna terug 
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naar dit punt. De Hogeweg is 
eerst een klinkerweg – gaat 
over in een zandweg. 

•  U komt op een kruispunt 
met de Tolhuisweg. Rechts 
ziet u een bord dat verwijst 
naar hunebedden. Volg 
dat bord (Schutsweg).

•  Bij een splitsing even voor 
de hunebedden D3 en 
D4 linksaf (Hunebedpad). 
Uiteraard gaat u even de 
beide hunebedden bekijken 
en keert terug naar dit punt.

•  Volg de zandweg tot de 
asfaltweg, steek deze over 
naar het fietspad en ga 
hier rechtsaf door het dorp 
Midlaren. Eerst loopt het fiets-
pad parallel aan de hoofdweg, 
daarna maakt het een bocht 
naar links en verwijdert zich 
van de straat. Kort nadat 
het fietspad weer parallel 
aan de straat loopt, staat er 
rechts een lantaarnpaal met 
een geel/rode pijl. Volg die 
pijl naar links langs een geel 
bordje met een zwarte “B” 
en loop in de richting van een 
blauw bord met daaronder het 
cijfer “12”. De weg gaat over 
in een begroeid voetpad.

•  Kanaal aan de linkerkant aan 
houden. Na enige tijd komt 
u op een parkeerplaats met 

klinkers. Naar links loopt een 
pad van steenslag tussen 
een kei en een betonnen 
paaltje door. Volg dat pad. 
Links hebt u een mooi zicht 
op het Zuidlaardermeer.

 ☼ Zuidlaardermeer 
Ten oosten van Zuidlaren 
stroomt de Hunze het 
Zuidlaardermeer in. Met een 
oppervlakte van meer dan 
500 hectare is het Zuidlaar-
dermeer het grootste meer 
op de grens van Drenthe en 
Groningen. Aan de noordkant 
stroomt het Drentsche Diep 
het meer uit richting de stad 
Groningen. Het Zuidlaarder-
meer ontstond toen na de 
laatste ijstijd de zeespiegel 
ging stijgen. Dat zorgde 
ervoor dat het water vanaf 
het Drents Plateau steeds 
minder goed kon worden 
afgevoerd. Het Hunzedal 
groeide vol met veen. In 
de laagte ten noorden van 
het Hunzedal bleef zoveel 
water staan dat hier het 
Zuidlaardermeer ontstond. 
Als de Hunze in het natte 
seizoen grote hoeveelheden 
extra water aanvoerde, 
kwamen de groenlanden 
rond het meer zo ver het 
oog reikte onder water te 
staan. Eeuwenlang zijn de 
boeren dan ook druk bezig 
geweest om de oeverlanden 

in te polderen. Met dijkjes en 
windmolens lukte het hen 
om hun polders enigszins 
droog te houden.

•  Een goede start om natuur  
rond het Zuidlaardermeer te 
verkennen is de grote par-
keerplaats aan de Meerweg.

•  Op een driesprong van 
paden links aanhouden. 
Langs Zuidlaardermeer 
tot paviljoen “Meerzicht”. 
Vóór Meerzicht rechtsaf 
(Meerzicht, later Noordma).

•  In bocht linksaf, fietspad op. 
Einde fietspad voor hoge 
brug bij de molen rechtsaf, 
over kade (als de  kade 
onbegaanbaar is wegens 
hoge begroeiing, kunt u 
aan de andere kant van het 
kanaal over het fietspad 
naar Zuidlaren wandelen).

•  U passeert molen “De 
Wachter”. Bij het einde van 
het kanaal gaat u linksaf 
en meteen daarna over het 
fietspad rechtsaf. Bij richting-
aanwijzer 1303/3 naar links, 
de straat oversteken (voor u : 
de havezate “Laarwoud”). Aan 
overzijde over het voetpad 
achter de heg naar rechts. 

•  Einde voetpad linksaf 
achter de kerk langs (De 
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Millystraat). Volg bocht naar 
rechts. Bij einde van deze 
straat naar links over het 
voetpad/trottoir. U komt bij 
een driesprong bij de Brink. 
Dit deeltraject eindigt bij de 
ANWB- richtingaanwijzer hier. 

 ►  Dit traject van het Honds-
rugpad eindigt hier bij de 
ANWB richtingaanwijzer in 
het centrum van Zuidlaren. 
Dit is ook het beginpunt 
voor het volgende traject 
van Zuidlaren naar Anloo. 
Zuidlaren is een zeer 
interessant en attractief 
dorp met veel gelegenheden 
waar u iets kunt eten of 
drinken en kunt overnach-
ten. Elk jaar in oktober 
wordt hier een van de 
oudste paardenmarkten van 
Europa gehouden, die rond 
150.000 bezoekers trekt.
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