Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN VALTHE NAAR EMMEN 8.6 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3043570 via Everytrail

Traject

16.1

Routebeschrijving
zandweg tot de rand van het
bos. Ga daar rechtsaf en loop
langs de bosrand tot het bordje
met een verwijzing naar een
hunebed aan de linkerkant.

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.

het hunebed (D35)
• Paanasseer
de rechterkant en ga

naar het hunebed linksaf
over een smal voetpad. U
kunt bij het hunebed het
informatiepaneel lezen dat
iets vertelt over het hunebed
zelf en over de pingo ruïne ten
zuidwesten van het hunebed.

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

olg het voetpad tot u een
• Vpaneel
tegenkomt met

it traject van het
• DHondsrugpad
begint bij

paddenstoel nummer
21543. Die staat bij de
driesprong Valtherzandweg/
Odoornerweg. Ga hier ,
komend vanaf Odoorn,
rechtsaf het fietspad op.
Volg het fietspad langs een
sculptuur, rechtsaf de straat op.

de Hondsrugweg over
• Sbijteek
paddenstoel nr. 63418/002

en ga bij de volgende straat
rechtsaf (Brinkweg). Deze gaat
over in een fietspad met een
zandweg er naast. Volg de
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informatie over het rechts
gelegen onderduikershol. Als
u dit heeft bekeken vervolgt u
het pad tot u bij een bosweg
komt. Ga daar rechtsaf.
Op de volgende kruising
linksaf tussen perceelstenen
135 en 136 door.

lijf deze bosweg gedurende
• B2850
meter volgen. U passeert
een vijfsprong. Neem daar
de tweede weg van links (
dus praktisch rechtdoor).

bij een open terrein aan
• Udekomt
rechterkant en daarna ook
open terrein aan de linkerkant
met een drietal hunebedden
die u uiteraard kunt gaan
bekijken. Ga na perceelstenen
111 en 112 rechtsaf.

olg deze weg tot u
• Vrechts
bij een weide met

hoogspanningsmasten komt.
Ga op dat kruispunt linksaf
en volg daarna een bosrand
(Valtherbospad). U komt nu in
de buitenwijken van Emmen.

a aan het eind van de
• Gzandweg
rechtsaf (Valtherlaan)
en na 50 meter linksaf (W.B.
Schragestraat). Na 50 meter
Valtherzandweg oversteken
en over het trottoir rechtsaf.

óór de rotonde over het fiets• Vpad
linksaf. Na ca. 200 meter
is er aan de overkant van de
weg een hunebed te zien.

olg het fietspad langs het
• VNoordeind
gedurende 900

meter. U komt bij een bord dat
verwijst naar een hunebed
(D43) aan de andere kant van
de weg. Als u dit wilt bekijken
(zeker de moeite waard),
volg dan de borden. Het is
een zogenaamd langgraf.
Informatie daarover vindt u
op het informatiepaneel bij
het langgraf. Keer daarna
terug naar dit punt.

☼☼Het langgraf aan de rand
van de es in Emmen
Het hunebed aan de
noordwestkant van Emmen
is duidelijk anders dan de
andere Drentse hunebedden.
Archeologen noemen dit

www.geoparkdehondsrug.nl
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16.2

Routebeschrijving vervolg
type hunebed een langgraf.
Feitelijk zijn het twee kleine
hunebedden achter elkaar
die binnen een ruim 40
meter lange en zeven meter
brede krans van grote stenen
liggen. Het Emmer langgraf is
uniek in Nederland. Verschillende archeologen hebben in
de loop van de tijd onderzoek
gedaan aan het langgraf. De
Leidse archeoloog Holwerda
was in 1913 de eerste die het
grafmonument met moderne
archeologische methoden onderzocht. Hij lukte
hem onder andere om de
oorspronkelijke ligging van
de krans stenen rond beide
hunebedden vast te stellen.
et langgraf ligt in het bosje
• Hachter
de boerderij Nabershof
aan het Noordeind in Emmen.

►►Het Hondsrugpad eindigt
hier. In de buurt van het
station zijn talloze cafés en
restaurants en ook genoeg
gelegenheden om te
overnachten. We hopen dat
u er van heeft genoten om
langs en over de Hondsrug
te wandelen van Groningen
naar Emmen. Als u deze
wandeling in omgekeerde
richting wilt doen, dan vindt
u de beschrijving online. Er
is ook een “Assen – variant’’,
die het Hondsrugpad verlaat
in het dorp Drouwen en in
westelijke richting naar
het station in Assen voert.
Vanaf Assen gaat de route in
noordoostelijke richting naar
Schipborg, waar hij weer
aansluit op het Hondsrugpad
van Emmen naar Groningen.

a na 200 meter linksaf
• G(Walstraat).
Volg deze weg

helemaal tot hij overgaat in
een klein stukje voetpad.
Steek aan het eind van dit
pad de Weerdingerstraat
over (Bendienplein).

a na 50 meter rechtsaf
• G(Verlengde
Spoorstraat). Deze

weg gaat na 300 meter over in
Stationsplein. Daarna is links de
ingang van het station Emmen.
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