Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN STATION EMMEN NAAR VALTHE 8,56 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3043570 Via Everytrail

Traject

1.1

Routebeschrijving
meter staat er een bord
• Ndata 200
verwijst naar een hunebed

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.

(D 43). Als u dit wilt bekijken
(zeker de moeite waard), volg
dan de borden. Het is vanaf
hier niet meer dan 150 meter.
Dit is een speciaal hunebed:
het is een zogenaamd langgraf.
Informatie daarover vindt u
op het informatiepaneel bij
het langgraf. Keer daarna
terug naar dit punt.

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

begint
• HbijetdeHondsrugpad
uitgang van het
NS-station in Emmen.

(Stationsplein).
• GNaa rechtsaf
circa 100 meter rechts

aanhouden op de Verlengde
Spoorweg. Na circa 300 meter
linksaf (Bendienplein).

teek de Weerdingerstraat
• Sover
naar het voetpad
aan de overkant. Dit gaat
over in de Walstraat.

olg de Walstraat tot het
• Veind.
Ga dan rechtsaf op het

fietspad langs het Noordeind.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

☼☼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
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. Het lukte
hem onder andere om de
oorspronkelijke ligging van
de krans stenen rond beide
hunebedden vast te stellen.
Het langgraf ligt in het bosje

•

achter de boerderij Nabershof aan het Noordeind in
Emmen.
Volg het fietspad langs het
Noordeind tot u bij een
rotonde komt (na 900 meter).
Ongeveer 200 meter vóór de
rotonde ligt er links van de
straat nog een hunebed.

de rotonde over
• Gheta voor
trottoir naar rechts

(Valtherzandweg). Ga na
140 meter linksaf (W.B.
Schragestraat) en daarna na 50
meter rechtsaf (Valtherlaan).

a 50 meter linksaf over de
• Nzandweg
(Valtherbospad).

Na 400 meter komt u
bij een weiland met een
hoogspanningsmast. Ga vóór
dit weiland over de zandweg
rechtsaf. Er staat hier een
bord dat naar een hunebed
verwijst. Volg die route.

inks vóór u ziet u de
• Lhunebedden
liggen. Die kunt
u natuurlijk gaan bekijken.

a linksaf tussen de perceel• Gstenen
111 en 112 door.

www.geoparkdehondsrug.nl
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1.2

Routebeschrijving vervolg
olg de zandweg gedurende
• V2850
meter. U komt bij een
vijfsprong. U neemt daar
de tweede weg rechts,
dus praktisch rechtdoor.

•

 a tussen de perceelstenen
G
135 en 136 rechtdoor. U
steekt hier een fietspad
over. Hierna op het volgende
kruispunt rechtsaf.

gaat op het volgende
• Ukruispunt
van de bosweg met
een bospad linksaf, langs
een geel/rode markering.

•

 komt bij een onderduiU
kershol, met daarbij een
informatiepaneel en een
maquette. Loop na bezichtiging
langs de maquette aan uw
linkerhand rechtdoor.

☼☼Het onderduikershol
In Drenthe is geregeld
gebruik gemaakt van het bos
voor het inrichten van onderduikplaatsen. Veel primitieve
onderduikholen, bestaande
uit een gegraven gat met
bijvoorbeeld een afdekking
van hout en gewas, zijn
inmiddels weer door de
natuur opgeslokt. Bekend
is het onderduikershol in
het Valtherbosch bij Valthe
geworden. Hier is in de jaren
1980 een gedenkmonument
geplaatst.

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

•

Vanaf het najaar van 1942
verborg Albertus Zefat, eigenaar van een hoenderpark
in Valthe, een aantal joodse
onderduikers in het kippenhok achter zijn huis. Omdat
dit opviel, werd in het najaar
van 1942 in het Valtherbosch
een hol gegraven voor de
onderduikers. In 1943 werd
het hol per ongeluk ontdekt, maar dit bleef zonder
gevolgen. Wel werd het hol
verplaatst naar de huidige
plek. Zefat zelf werd in juli
1944 doodgeschoten toen hij
weigerde te vertellen waar
de joden zaten.
Het verzorgen van de onderduikers in het bos werd door
dorpsgenoten voortgezet.
De joodse onderduikers
overleefden zo de bezetting.
Bij de bevrijding kwamen in
totaal zo’n twintig mensen
tevoorschijn, joden en
andere onderduikers. Er staat
een gedenkmonument bij.
Volg het bospad en negeer
zijpaden tot u bij hunebed
D35 komt. Daar staat een
informatiepaneel met
informatie over het hunebed
en de pingo die er dichtbij ligt.

zandweg er naast komt. Ga
daar linksaf over de zandweg.
a bij paddenstoel
• G63418/001
linksaf. Steek de

Hondsrugweg over en ga
verder over de Alb. Zefatweg.

olg de Alb. Zefatweg naar
• Vrechts
bij paddenstoel

63418/002. Bij paddenstoel
21648/001 linksaf
het fietspad op.

komt langs
• Heenet fietspad
kunstwerk rechts.

Volg het fietspad tot de
Odoornerstraat. Ga daar
linksaf over het fietspad.

ier eindigt het traject
• HEmmen
– Valthe. Om het

Hondsrugpad te vervolgen
moet u hier linksaf.

►►Het beginpunt van het
volgende traject van
Valthe naar Exloo is de
kruising Valtherzandweg/
Odoornerweg.

het hunebed aan
• Pdeasseer
rechterkant en ga bij de

bosrand rechtsaf over de
zandweg. Volg de zandweg
tot u bij een fietspad met een

www.geoparkdehondsrug.nl

