Het

Hondsrugpad
Groningen-Emmen

VAN ZUIDLAREN NAAR PATERSWOLDE 15 km
GPS/GPX: http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=3049967 via Everytrail

Traject

7.1

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 deeltraject van het
• DHondsrugpad
begint bij

ANWB – richtingaanwijzer
(228) op de Brink in Zuidlaren.
Ga daarna naar links (De
Millystraat) en na 150 meter
rechts (De Millystraat).

olg deze straat naar
• Vlinks,
achter de kerk langs
tot driesprong. Ga daar
rechtsaf over het voetpad
(Kerkbrink). Rechts ziet u
de havezate “Laarwoud”.

ij eerste straatweg linksaf
• B(Havenstraat).
Na het kanaal

direct rechtsaf (Havenstraat)
Volg deze straat langs molen
“De Wachter”. Straat gaat over
in voetpad langs kanaal (soms
slecht begaanbaar – alternatief:
fietspad aan andere zijde
van het kanaal, dit fietspad
volgen tot het hoge bruggetje
bij een molen, oversteken
en route weer oppikken).

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
UNESCO Global Geopark.

het voetpad tot aan
• Vhetolghoge
bruggetje. Ga daar
linksaf over het fietspad.

inde fietspad rechtsaf
• E(Noordma,
wordt Meerzicht)

Na paviljoen Meerzicht linksaf
langs Zuidlaardermeer.

☼☼Zuidlaardermeer
Ten oosten Zuidlaren stroomt
de Hunze het Zuidlaardermeer in. Met een oppervlakte
van meer dan 500 hectare
is het Zuidlaardermeer het
grootste meer op de grens
van Drenthe en Groningen.
Aan de noordkant stroomt
het Drentsche Diep het meer
uit richting de stad Groningen. Het Zuidlaardermeer
ontstond toen na de laatste
ijstijd de zeespiegel ging
stijgen. Dat zorgde ervoor dat
het water vanaf het Drents
Plateau steeds minder goed
kon worden afgevoerd. Het

Hunzedal groeide vol met
veen.
In de laagte ten noorden van
het Hunzedal bleef zoveel
water staan dat hier het
Zuidlaardermeer ontstond.
Als de Hunze in het natte
seizoen grote hoeveelheden
extra water aanvoerde,
kwamen de groenlanden
rond het meer zo ver het
oog reikte onder water te
staan. Eeuwenlang zijn de
boeren dan ook druk bezig
geweest om de oeverlanden
in te polderen. Met dijkjes en
windmolens lukte het hen
om hun polders enigszins
droog te houden. Een goede
start om natuur rond het
Zuidlaardermeer te verkennen is de grote parkeerplaats
aan de Meerweg.
a Zuidlaardermeer pad
• Nlangs
kanaal volgen (smal

pad, soms overgroeid door
gras). Einde pad rechtsaf over
fietspad (Groningerstraat)
door het dorp Midlaren.

a bocht linksaf, bij P20645
• N(Hunebeddenweg
=

zandweg). Einde zandweg
rechtsaf ( Schutsweg). U
kunt even een kijkje nemen
bij de hunebedden D3 en
D4 – opvallend omdat ze zo
dicht bij een woonhuis liggen).
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7.2

Routebeschrijving vervolg
p kruising rechtdoor
• O(Schutsweg
wordt Hogeweg

= zandweg). Einde Hogeweg
rechtsaf. Vanaf dit punt kunt u
het enige Groninger hunebed
G1 bezoeken. Ga op dit punt
linksaf en loop via de ‘’Weg
langs het hunebed’’ naar het
hunebed G1 (600 meter). Keer
daarna terug naar dit punt.

ervolg uw weg door de
• VZuidlaarderweg
over te

steken. U bent nu in het dorp
Noordlaren (Zuiderstraat).

erste straat links
• E(Middenstraat).
Op het

kruispunt met Kerkstraat
rechtsaf (Kerkstraat). Einde
straat linksaf (Lageweg). Langs
het haventje. Na het haventje
eerste voetpad links (De
Steeg), Gaat over in straatweg
(Steegakkers). Einde weg
rechtsaf (Zuidlaarderweg).
Na de school eerste weg
links (Pollseweg – gaat
over in zandweg).

p kruispunt met Duinweg
• Orechtsaf
(Duinweg).
Op driesprong links
aanhouden (Duinweg).

inde Duinweg rechtsaf
• E(Beslotenveenseweg).
Einde
weg linksaf over fietspad.

a 200 meter in scherpe bocht
• NZuidlaarderweg
oversteken
(Hoge Hereweg) en na 15

Geopark de Hondsrug is
sinds november 2015
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meter linksaf (Oude Schoolweg
– gaat over in zandweg).
passeert aan uw
• Ulinkerhand
één van de

meest noordelijk gelegen
wijngaarden van Nederland.

de spoorlijn over en blijf
• Sdeteek
Oude Schoolweg volgen. U
bent nu in het dorp Glimmen.

teek de Rijksstraatweg
• Sover
(Meentweg). Blijf

deze weg gedurende 1,3
kilometer volgen. Let op bij de
driesprongen (volg Meentweg)
Waar de Meentweg overgaat
in een zandweg linksaf
(Oosterbroekweg). Ga over
de brug en door de tunnel. Ga
na de tunnel over de brug.

an het eind van de brug
• Arechtsaf
en na 35 meter

linksaf. Volg het fietspad
tot driesprong met ANWBpaddenstoel 20101. Ga daar
rechtsaf. Volg de zandweg met
het fietspad er naast. U volgt
nu de “Landgoederen Eelde
route”, maar in omgekeerde
volgorde. U volgt de route,
zoals hieronder beschreven
totdat u de Duinstraat bereikt,
het eind van dit traject.

it is een ANWB-wandelroute,
• Dgemarkeerd
met zeshoekige
bordjes, wit met bruin. Om te
controleren of u op de goede
route zit, zult u dus steeds

op belangrijke punten even
achterom moeten kijken.
an het eind van het fietspad
• Akomt
u op een steenslagweg.

Rechtdoor langs een boerderij.
Op een driesprong met een
boom in het midden rechts
aanhouden bij lantaarnpaal
H080. U komt bij een zandweg
afgesloten met een balk.
Rechts daarvan staat een
bordje: “KGS Landgoed
Vosbergen”. Volg deze weg.

et pad slingert met veel
• Hbochten
door het bos. Houd
op een driesprong links
aan. Bij het einde van het
pad rechtsaf op bredere
weg en na enkele meters
linksaf over een bruggetje.

a het bruggetje staat een
• Nblauw/geel
bord “De Duinen”

Neem het pad recht voor u het
bos in. Volg dit pad. U moet
via een bruggetje zonder
leuning een sloot oversteken.

a het bruggetje pad
• Nrechtdoor
aanhouden. U

komt op een driesprong
van paden met weer een
ANWB-wandelroutemarkering.
Ga hier naar links.

p brede laan rechtsaf, richting
• Olandhuis.
Vóór het landhuis
bocht naar links volgen. Het
pad gaat om het huis heen.
Na wit hek rechtsaf en direct
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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

weer links. Hierna passeert u
het toegangshek van landgoed
“De Duinen”. Ga hierna naar
links (Lemferdingelaan).
passeert galerie
• ULemferdinge.
De laan gaat over
in een asfaltweg. Einde laan
rechts (Bähler Boermalaan). U
bent in het dorp Paterswolde.

p kruispunt rechts
• O(Duinkampen).
Op driesprong

naar rechts en daarna bocht
naar links volgen (Duinstraat).

►►Hier eindigt het deeltraject
Zuidlaren – Paterswolde
van het Hondsrugpad. Als
u de route wilt vervolgen
voor het laatste traject naar
het station in Groningen,
dan start hier dit traject.

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.
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