Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ZUIDLAREN NAAR ANLOO 11 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2884938 via Everytrail

Traject

11.1

Routebeschrijving
(wit/rood) en het Drenthepad
(geel/rood). Volg vanaf hier
deze markeringen tot aan
restaurant “De Drentsche
Aa” bij paddenstoel 20670
(Afstand van hier tot
restaurant: 2700 meter).

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.

komt op het terrein van
• U“Dennenoord”.
U passeert
een bordje “Zone 30” en
“eigen weg”. U passeert
aan uw linkerhand een
rood bakstenen gebouw.
Hierna eerste weg links.

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

óór de dierenweide rechtsaf.
• VEerste
weg rechts. Vervolgens

eerste weg rechts. Bij het
“STOP”-bord gaat u naar
links over het fietspad. Blijf
steeds de Drenthepad en
Pieterpadmarkeringen volgen.

it traject van het
• DHondsrugpad
begint bij de

ANWB-richtingaanwijzer op de
Brink in Zuidlaren, tegenover
het Brinkhotel. Ga langs de
Stationsweg in de richting van
Tynaarlo en Vries tot u bij een
rotonde komt. Passeer deze
rotonde aan de linkerkant en
steek over naar de beukenlaan
met het fietspad er naast
in het bos links voor u.

•

 ziet hier op lantaarnpalen
U
aan uw rechterhand
markeringen van het Pieterpad

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

het viaduct door
• Lenoopgaonder
daarna meteen naar
rechts (Zeegserweg).

ij paddenstoel 20647 naar
• Blinks
over het fietspad.
het fietspad volgen
• Btotlijfpaddenstoel
20670.
it is bij restaurant “ De
• DDrentsche
Aa’’. We verlaten

hier Pieterpad en Drenthepad.

ier is de afsplitsing van de “
• HAssen
– variant’’ naar station

Assen. U kunt de beschrijving
van deze route online vinden.
Bij een driesprong
• Gvana linksaf.
wegen rechtsaf (Borgweg).
U passeert aan uw linkerhand
de Kymmelsberg. Het is zeker
de moeite waard om hier
even naar boven te lopen om
te genieten van het uitzicht
over het stroomdallandschap
van de Drentsche Aa.

☼☼Uitzicht over de Drentsche
Aa vanaf de Kymmelsberg
bij Schipborg
Aan de rand van het
beekdal van de Drentsche
Aa liggen op sommige
plaatsen zandduinen. Het
hoogste duin vindt u bij het
dorp Schipborg. Het heet de
Kymmelsberg. Bovenop de
Kymmelsberg heb je een
prachtig uitzicht over de
Drentsche Aa die door het
landschap kronkelt. Tijdens
de Saale-tijd woelde een
rivier van ijs in het Hondsruggebied tot lange ruggen en
dalen. Aan het eind van die
ijstijd sleep het smeltwater
tussen de ruggen onder
andere het stroomdal van de
Drentsche Aa uit. Wat ijs en
water achterlieten, was een
ruig landschap met hoogteverschillen van tientallen
meters. Duizenden jaren later
tijdens de Weichsel-ijstijd

www.geoparkdehondsrug.nl

Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ZUIDLAREN NAAR ANLOO 11 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2884938 via Everytrail

Traject

11.2

Routebeschrijving vervolg
joeg de wind onvoorstelbare
hoeveelheden zand over de
vlaktes. De laag dekzand
streek de grootste plooien
in het landschap glad. Aan
de rand van het beekdal
blies de wind het zand op tot
hoge rivierduinen, zoals de
Kymmelsberg.
anaf de Kymmelsberg
• Vkunt
u een korte wandeling

door het beekdal van de
Drentsche Aa maken. Het
mooist is deze route in het
voorjaar als de orchideeën de
kletsnatte landjes langs de
Drentsche Aa paars kleuren.

p driesprong links aanhouden
• Orichting
Anloo en Gieten.
meter is er rechts een
• Nheka 150
met een bruin bordje er

naast “Hondsrug Strubben
Kniphorstbos’’. Ga door het
hek en neem het rechtse pad
dat over de heide voert in de
richting van een heuveltje in de
verte. Steek het heuveltje over
en meteen daarna naar links.

☼☼Sporen uit de prehistorie
in De Strubben Kniphorstbosch
Tussen de dorpen Anloo en
Schipborg ligt een gebied
met veel archeologische
monumenten. Onderweg in
De Strubben Kniphorstbosch
komt u langs twee hunebedden en tientallen grafheu-

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

vels. U ziet er karrensporen
uit voorbije eeuwen. Behalve
de huidige twee hunebedden
moeten de boeren van de
trechterbekercultuur (34002850 v.Chr.) er destijds in elk
geval nóg twee hunebedden
meer hebben gebouwd.
Archeologen hebben de plek
van deze verdwenen hunebedden kunnen vaststellen.
Verder vindt u in De Strubben
Kniphorstbosch tientallen
grafheuvels uit vrijwel alle
prehistorische perioden. Eén
van de grootste is de Galgenberg. In de middeleeuwen
koos men het liefst dit soort
plekken uit om veroordeelden op te hangen. Dagenlang
lieten de gezagsdragers het
lijk op de heuvel hangen om
voorbijgangers te laten zien
hoe het afliep met mensen
die niet wilden deugen. Sinds
2000 zijn De Strubben Kniphorstbosch het eerste en tot
nu toe enige archeologisch
reservaat van Nederland.

olg vanaf dit punt de groene
• Vpaaltjes
tot aan de Homanshof

in Anloo. Dat is vanaf hier ruim
5 kilometer. U passeert na een
kruispunt van zandwegen en
fietspaden hunebed D8 en kort
daarna talloze grafheuvels.
Bijzonderheden daarover vindt
u op informatiepanelen.

►►Dit traject van het
Hondsrugpad eindigt hier.
Dit is ook het beginpunt
van het volgende traject
van Anloo naar Gieten.

n Anloo begint bij informa• Itiecentrum
De Homanshof

van Staatsbosbeheer een
negen kilometer lange
paaltjeswandeling om u met
de archeologische schatten van
De Strubben Kniphorstbosch
te laten kennismaken.

p een driesprong rechts
• Oaanhouden.
Bij een
groen paaltje linksaf.

www.geoparkdehondsrug.nl

