Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ANLOO NAAR ZUIDLAREN 11 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3049967 via Everytrail

Traject

6.1

Routebeschrijving
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.

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

it traject van het
• DHondsrugpad
begint bij de
Homanshof in Anloo.

anaf de Homanshof linksaf,
• Vvolg
de groene paaltjes.
erste straat rechts,
• Evervolgens
linksaf, langs de
begraafplaats, steeds de
groene paaltjes volgen.

olg de groene paaltjesroute
• Vgedurende
3400 meter tot
hunebed D7 in De Strubben.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

☼☼Strubben-Kniphorstbosch
Tussen Anloo en Schipborg
ligt een natuurgebied met
een dubbele naam: De
Strubben Kniphorstbosch. De
Strubben zijn op de overgang
van de es van Schipborg
en het heideveld. In het
zuidoosten van het gebied
liggen grote open stukken.
Dat waren vroeger zandverstuivingen. Ertussenin vindt u
het Kniphorstbosch. Hier liet
destijds de familie Kniphorst
de heide ontginnen om er
een bos aan te leggen voor
de houtteelt. Strubbenbossen zijn een stukje echte
Drentse natuur. Het woord
‘strubbe’ betekent kreupelhout. Strubben bestaan
uit lage, grillige gevormde
eikenboompjes. Veel zware
takken lopen bijna over de
grond. Hun opvallende vorm
kregen de strubben doordat
de schapen aan de takken
van de jonge boompjes
aan de rand van het veld
knaagden. Jammer genoeg
zijn de strubbenbosjes bij de
meeste dorpen verdwenen
toen de heidevelden werden
ontgonnen.
☼☼Open landschap
Het hout in de Strubben
werd om de tien, vijftien jaar
gekapt. Vaak gebeurde dit
door eekschillers. Ze verkoch-

ten de eikenbast aan de leerindustrie die er looizuur van
maakte. De bundeltjes hout
verkochten de eekschillers
in de dorpen als brandhout.
Op de stronk liepen weer
nieuwe eikenstammen uit.
Toen de schapen de heide
verlaten hadden, groeiden
de meeste Drentse strubbenbossen dicht met opslag.
Een paar jaar geleden zijn
hier in De Strubben veel
bomen gekapt om het open
landschap van vroeger terug
te krijgen.
☼☼Landgoed
Het Kniphorstbosch dateert
uit de tweede helft van de
negentiende eeuw. Eerst
was het een landgoed met
ouderwetse ‘bomenakkers’.
In de loop van de tijd is het
uitgegroeid tot een gevarieerd bos met loofbomen en
naaldbout.
Aan de rechte lanen met
beuken of eiken aan weerszijden kun je nog goed zien
dat de familie Kniphorst hun
bos als een landgoed heeft
aangelegd. Staatsbosbeheer
probeert dit oorspronkelijke
karakter zo goed mogelijk
vast te houden. Hier en daar
zijn enkele bospercelen
gekapt waar zich spontaan
nieuw bos kan ontwikkelen.

www.geoparkdehondsrug.nl
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6.2

Routebeschrijving vervolg
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.

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

• Vervolg de route langs de

bosrand en ga vóór het
eerstvolgende groene paaltje
linksaf. Op een splitsing links
aanhouden in de richting
van een huisje in de verte.

ij de splitsing rechts
• Baanhouden
en volg het pad
over het heuveltje. Loop in
de richting van het hek dat
u in de verte kunt zien met
het bruine bordje er naast.

a door het hek en meteen
• Gdaarna
linksaf op de
zandweg met het fietspad
er naast. Op de straatweg
naar rechts (Borgweg).

eze plaats heet Schipborg. U
• Dpasseert
aan uw rechterhand
de Kymmelsberg. Het is
zeker de moeite waard om
even naar boven te lopen en
te genieten van het uitzicht
over het stroomdallandschap
van de Drentsche Aa.

☼☼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

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

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
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. Vanaf de
Kymmelsberg kunt 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.
ervolg uw route langs de
• VBorgweg.
Ga linksaf bij pad-

denstoel 20671 (Ruiterweg).
Ga rechtsaf bij paddenstoel
20670. Dat is bij restaurant
“De Drentsche Aa”. (De Assen
– variant van het Hondsrugpad

naar en van Assen sluit
hier aan op de hoofdroute
Emmen – Groningen).
olg het fietspad tot
• Vpaddenstoel
20647

gedurende ongeveer 750
meter en ga daar rechtsaf.

viaduct linksaf onder
• Bhetij het
viaduct door. U bent nu in

de buitenwijken van Zuidlaren.
Steek de klinkerweg over en
ga op het fietspad linksaf.
Volg vanaf hier de wit/rode
markering van het Pieterpad
en de geel/rode markering
van het Drenthepad.

maakt 500 meter
• Hnaethetfietspad
viaduct een scherpe
bocht naar links. U gaat op dit
punt rechtsaf, langs een bord
“eigen weg” en “30 km zone”.

erste weg links. Tweede weg
• Elinks,
over het wandelpad
langs de dierenweide. Na
markering op lantaarnpaal
aan de linkerkant linksaf.

erste weg rechts. U passeert
• Eaan
uw rechterhand een
rood, bakstenen gebouw.
Na dit gebouw rechtsaf. Volg
steeds de markeringen van
Drenthepad en Pieterpad.

nu weer het terrein
• Uvanverlaat
“Dennenoord” en komt op

www.geoparkdehondsrug.nl
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6.3

Routebeschrijving vervolg
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.

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

een brede beukenlaan. Volg
deze laan tot u voor u een
rotonde ziet. Passeer deze
rotonde aan de rechterkant
( steek de straat over) en
vervolg uw route langs de
Stationsweg tot aan de
grote brink van Zuidlaren.
Daar staat een ANWB –
richtingaanwijzer (228). Hier
eindigt dit deeltraject.

►►Dit traject van het
Hondsrugpad eindigt hier
bij richtingaanwijzer 228.
Het volgende traject van het
Hondsrugpad van Zuidlaren
naar Paterswolde begint
hier weer. In Zuidlaren zijn
veel gelegenheden om
iets te eten en te drinken
of te overnachten.

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

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

www.geoparkdehondsrug.nl

