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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 begin van dit traject van 
het Hondsrugpad is op de 
driesprong Valtherzandweg 
/ Odoornerweg. Ga over het 
fietspad in de richting Odoorn. 

•  Ga na 700 meter rechtsaf 
op de Bergjesweg 

•  Links van u passeert u 
het “Eppiesbergje” met 
informatiepaneel. Volg de 
straatweg die overgaat in 
een zandweg / karrenspoor. 

 ☼ Het Eppiesbergje tussen 
Odoorn en Valthe 
Eppiesbergje heet de hoge 
grafheuvel in de akkers ten 
noorden van de weg van 
Odoorn naar Valthe. U kunt 
hem niet missen. Er groeien 
eikenbomen op het heuvel-
tje. 
In 1937 heeft prof. Van Giffen 
Eppiesbergje letterlijk tot 
op de bodem onderzocht. 
De heuvel stamt oorspron-
kelijk uit circa 2500 v.Chr. 
De steentijd eindigde en 
de bronstijd kwam. Het 
Eppiesbergje bleef in gebruik 
als begraafplaats. De heuvel 
werd opgehoogd en er kwa-
men een krans van stenen 
en een greppel omheen te 
liggen. Na 1200 v.Chr. stopte 
men met het begraven van 
de overledenen en ging men 
voortaan zijn doden creme-
ren. In het Eppiesbergje zijn 
ook enkele urnen uit die 
tijd gevonden. Archeologen 
ontdekten dat rond de heuvel 
een groot urnenveld moet 
hebben gelegen.

•  Ga door het hek (Hunzebos) 
en ga na het informatiepaneel 
van het Geopark over de 
grafheuvel rechtsaf over 
het smalle paadje. 

•  Het pad steekt het heideveldje 
over. Einde pad (na hek) 
linksaf over de keienweg 

met fietspad er naast. 

•  Na 1300 meter staat er rechts 
een ANWB-paddenstoel, 
nummer 24598/001. Ga hier 
rechtsaf en volg het fietspad. 
U passeert eerst hunebed 
D31 en daarna kunstwerk 
“Mental map”. U blijft het 
fietspad naast de keienweg 
volgen. U passeert aan uw 
linkerhand een grafheuvel 
met informatiepaneel. 

 ☼ De Mental map werd 
gemaakt door Petra Boshart 
in 1998 en is hier geplaatst in 
1999. Petra Boshart: Het idee 
achter dit beeld is de relatie 
die er bestaat tussen wegen, 
kaarten en het innerlijk en 
uiterlijk van het menselijke 
brein. Dat brein waar alles 
zich uiteindelijk afspeelt. 
Ongrijpbare processen, 
ondoorgrondelijke paden. 
Ervaringsstromen die zich 
langs kronkels bewegen. Het 
leven zelf is een reis door het 
geestelijk labyrint. Paden 
buiten en binnen willen en 
moeten betreden worden.  
De dualiteit verbeeld in twee 
helften van wederzijdse 
afhankelijkheid. De herin-
neringen: wegen terug in de 
tijd: de verbeelding, wegen 
in de ruimte, de materie: drie 
monumentale zwerfkeien. 
Ook zij hebben hun weg 

VAN VALTHE NAAR EXLOO 7 km
GPS/GPX http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3049975 via Everytrail
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Routebeschrijving vervolg

afgelegd in tijd en ruimte. 
Inspiratie komt uit de prehis-
torie, de zogenaamde primi-

tieve culturen en reizen.”
•  Na circa 160 meter gaat u 

linksaf over een zandweg. 
Neem daarna de derde 
zandweg naar links. 

•  Neem daarna eerste weg 
rechts en houd op splitsing 
rechts aan. Ga 90 meter na die 
splitsing linksaf over een smal 
paadje langs een grafheuvel. 

•  Einde pad rechtsaf en na 60 
meter linksaf Meerweg – dit 
is een keienweg en leidt naar 
het centrum van Exloo.

 ☼ Exloo 
Vooral na 1900 trokken 
de schilders naar het wat 
achteraf gelegen Exloo om te 
constateren dat de vooruit-
gang ook daar zijn sporen 
naliet. Oude bomen werden 
gerooid, de onafzienbare 
heide werd  gescheurd om 
als bouwland te dienen, 
bossen werden aangelegd 
in het kader van de werkver-
schaffing en er kwam zelfs 
een spoorlijn. Jammer voor 
de schilders, fijn voor de 
mensen, die wat meer kon-
den verdienen. De schilders 
en een fotograaf legden vast 
wat verdwijnt of verdwenen 
is- de onafzienbare heide 

kennen we nu alleen nog van 
verhalen en afbeeldingen.

•  Einde weg rechtsaf (Zuider- 
hoofdstraat) Volg deze weg 
tot kruispunt met ANWB-
richtingaanwijzer 1584. 

 ►  Dit is het eind van het 
deeltraject Valthe – Exloo. 
U begint op dit punt aan 
het volgende traject van 
het Hondsrugpad van 
Exloo naar Borger.

    

VAN VALTHE NAAR EXLOO 7 km
GPS/GPXhttp://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3049975 via Everytrail
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