Routebeschrijving Wandeltweedaagse de Hondsrug
Tweedaagse wandelroute van nsstation Groningen naar busstation Rolde met overnachting in
natuurvriendenhuis de Hondsrug
Dag 1: NSStation Groningen  Natuurvriendenhuis de Hondsrug
Karakter: Door ZuidGroningen langs het Hoornse meer en Paterswoldse meer langs de flanken
vanHaren naar Noordlaren. Onderweg boerenland en het Noordlaardebos.
Afstand: 17
Start: NSstation Groningen
Einde: Natuurvriendenhuis de Hondsrug
a a
Treinreizigers kunnen aan het eind van perron 1
/2via de trap het viaduct op gaan, hier linksaf.
(Vanuit het stationsplein linksaf gaan, Stationsweg. Vervolgens, ter hoogte van de Emmabrug, met een
viaduct over het spoor). Op de kruising met de Parkweg rechtsaf onder de weg en over de brug. Dan
linksaf, Hoornsediep. Aan het eind via het fiets/voetpad onder de brug door. Na de bocht, linksaf via het
fiets/voetpad verder. Ca. 50 m. verder gaan fietspad en voetpad uit elkaar lopen om vlak voor een brug
(van Iddekingebrug) weer bij elkaar te komen. Bij de kruising bij de Van Iddekingebrug en paddestoel
P 21764 verder rechtdoor gaan richting Haren, nu alleen nog een fietspad. Ook bij de volgende kruising
verder rechtdoor Hoornsedijk.
Wat verderop kronkelen weg en water schilderachtig en hebt u fraaie uitzichten op de Hoornse plas en op
het Paterswoldse meer. U passeert molen De Helper en een sluisje. Uw weg vervolgen tot u langs P 21781
uitkomt op de Meerweg. Nu linksaf de brug over, dan rechtsaf en even verder linksaf onder de snelweg
door. Bij de rotonde en P 21782 rechtdoor richting Haren gaan. Na 150 m rechtsaf de Moarweg nemen,
een steengruispad. Aan het einde linksaf. Aan de rand van de bebouwing rechts een geasfalteerd voetpad
volgen tot dit met een aantal slingers uitkomt op een asfaltweg. Hier rechtsaf slaan. Een eindje voorbij
P 22264 gaat de straat over in een zandweg met naastliggend fietspad. Op de kruising bij P 22256 rechtuit
gaan. Er volgen enkele haakse bochten. Ook bij P 22047 rechtdoor gaan.
Uitgekomen op de Rijksstraatweg even naar links gaan en vlak daarna bij P 21579 rechts afslaan, richting
Zuidlaren. Dit is de Hooge Heereweg, zoals vermeld staat op een mooi groot oud pand aan de rechterkant.
Na ca. 500 m. linksaf, Oude Boerenweg. Waar de weg naar links buigt, via een trap omhoog gaan. Boven
rechtsaf, het spoor oversteken, en aan de overzijde wederom rechtsaf (Dalweg, doodlopend). Deze weg
geheel aflopen tot het asfalt ophoudt. Hier verder gaan via een karrenspoor dat al snel overgaat in een smal
schelpenpad. Aan het eind rechtsaf. Na ca. 200 m op een kruising linksaf gaan (ruiterpad) en op de
volgende kruising weer links gaan. Verdere zijpaden negeren. Na een ruime bocht loopt u langs het Grote
Veen (links). Het pad langs het veen volgen tot u over een houten vlonder bent gekomen. Hier even naar
rechts gaan en direct weer linksaf, een zandpad. Op een open plek rechtdoor langs de rode paaltjes lopen
en door een voetgangerssluis gaan. Hierna komt u rechts aanhoudend op weer een open plek. Hier rechtsaf
gaan en verder het pad met de gele paaltjes volgen. Na een paar fikse slingers komt dit uit op een brede
zandweg. Hier rechtsaf gaan en even verder aan het einde linksaf, een brede zandweg met naastliggend
fietspad. Bij P 21578 komt u uit op de provinciale weg. Deze rechtdoor opgaan. Na ca. 250 m, bij
P 20649, slaat u rechtsaf de Beslotenveenseweg in. Daarna de eerste weg links, bij P 21577. Dit is de
Duinweg, die u nu voorlopig moet volgen. Op Ysplitsing rechts aanhouden (links heet Oorsprong), nog
steeds Duinweg. Iets verder, na een flauwe bocht naar links, ligt aan de linkerkant van de weg het
natuurvriendenhuis De Hondsrug.

Dag 2: Natuurvriendenhuis de Hondsrug – Rolde busstation
Karakter: bos, heide, heuvels en hunebedden Langs het Natuurgeboed de Drense Aa en de hondsrug
een stuwwal uit de ijstijd. Een afwisselend landschap van bos, weiden, akkerland en heide.
Afstand: 22
Start: Natuurvriendenhuis de Hondsrug
Einde: busstation Rolde (bus naar Assen)
Vanuit natuurvriendenhuis De Hondsrug uw weg vervolgen over de Duinweg en bij P 22134 linksaf gaan.
Een eindje verder, in een bocht naar rechts, rechtdoor gaan (Haasakkers). Het is een bochtige
landbouwweg. Bij huisnr. 2 linksaf het fietspad volgen. Waar dit haaks links buigt, rechtsaf een zandweg
nemen, Heiveen blijkt later. Aan het einde van Heiveen linksaf, Tolhuisweg.
Deze volgen (ca. 350 m) tot u rechts de Schutsweg treft. Nu rechtsaf de Schutsweg volgen. Het
Drenthepad gaat even verder linksaf, u vervolgt echter uw weg rechtdoor. (Vlak achter de huisnummers 40
en 42 ligt een hunebed.) Waar de weg haaks naar rechts buigt rechtdoor de Schutsweg, nu verder een
zandweg, blijven volgen. Aan de rand van Zuidlaren, vlak voor de bestrating begint, linksaf een smal pad
langs een akker opgaan. Dit aflopen tot aan de verharde weg. Nu rechtsaf Zuidlaren binnenwandelen. Op
kruising rechtdoor gaan, Esweg. Aan het einde schuin rechtdoor gaan. Kerkbrink, in de richting van een
drukkere weg. Vervolgens rechts aanhoudend langs deze weg verder gaan. Ca. 200 m. verder, bij Y 288,
waar de weg haaks naar rechts buigt bereikt u de Brink van Zuidlaren. Vanaf Y288 op de Brink van
Zuidlaren ca. 150 m in de richting Assen lopen en dan linksaf de Marktstraat inslaan. Aan het einde
rechtsaf, Brink ZZ (verderop Zuiderstraat). De tweede weg links nemen, Veldakkerslaan. Aan het einde
rechtsaf, Wilhelminalaan. Deze verloopt met een ruime bocht naar rechts. Vlak voor het einde linksaf een
onverharde laan inslaan (doodlopende weg). Verderop loopt u rechtdoorgaand het terrein van de
psychiatrische kliniek Dennenoord op (particulier terrein).
Aan het einde links aanhouden en voor een gebouw uit 1895 langs lopen. Dan linksaf gaan en direct weer
rechtsaf, langs een soort hertenkamp. Neem nu de eerste rechts en ga aan het einde daarvan weer rechts. U
verlaat nu het terrein van Dennenoord. Uitgekomen op de Schipborgweg linksaf gaan. Deze weg volgen
tot u met een viaduct onder een autoweg door bent gegaan. Direct na het viaduct bij P 22111 rechtsaf gaan
(doodlopende weg). De tweede links nemen, bij P 20647, een fietspad. Dit fietspad afwandelen tot u bij
café de Drentsche Aa bent uitgekomen. Daar bij P 20670 rechtsaf de brug over de Aa overgaan. Bij
P 22145 naar links gaan en meteen daarna weer linksaf een zandweg op. Ca. 250 m verder, vlak voorbij
een picknickplaats, links aanhouden. Vlak voor een weiland buigt het dan haaks naar rechts. Iets verder
staat aan de linkerkant een oude houten villa. Dit pad door het stroomdal van de Aa voorlopig volgen,
nergens afslaan. 1,5 km verder staat links een bank en is er een zijweg naar rechts. Bij de bank verder
rechtdoor, aan het einde linksaf en verderop over de Aa gaan. Aan overzijde het bospad naar rechts
vervolgen. Op kruising rechtdoor, op de volgende rechts. Pad volgen tot een vlonderpad naar rechts. Hier
rechts, het wordt een pad door de velden. Einde, haakse bocht links, dan aan het einde linksaf. Iets verder
via een wildrooster het natuurreservaat binnengaan (honden niet toegestaan!) Op splitsing rechts houden,
dan na een heuveltop, op splitsing links. Bij het hunebed linksaf. Verderop brede zandweg met fietspad
oversteken en iets naar rechts een smal pad nemen. Verderop rechts houden. Op kruising rechtdoor. Aan
het einde voor een weiland rechts. Pad aflopen tot de verharde weg waar u rechts gaat. Aan het einde
linksaf Gasteren verder inlopen. Op kruising bij Y 2925 rechtsaf richting Assen. Na huisnummer 24
rechts, via Gagels het dorp uitlopen. Na 200 m een karrenspoor naar links. Er volgt een bocht naar rechts.
In de volgende bocht naar rechts linksaf naar de weg lopen en deze naar rechts volgen. De weg maakt een
ruime bocht naar rechts. Ca. 500 m verder links via een slagboom het Ballooërveld opgaan. Het zandpad
volgen. Op splitsing links houden. Er volgt een haakse bocht naar rechts. Voordat het pad weer naar links
buigt, rechts een smal pad kiezen. Verderop rechtdoor gaand de zandweg weer vervolgen. Zijpaden en
invoegende paden negeren totdat na ca. 500 m naar links een brede zandweg afgaat, in de bocht staat een
bordje "Galgenberg". Aan het einde van deze zandweg rechts, weer een brede zandweg. Op splitsing bij
grafheuvel, links houden. Nu verder alle zijwegen negeren en steeds deze weg blijven volgen. De toren
van Rolde ligt als een baken voor u. Tenslotte komt u uit op een geasfalteerde weg. Deze rechtsaf opgaan.
Bij de Balloërstraat bereikt u de bebouwde kom van Rolde. Even links aanhouden en dan bij P 23509
linksaf het fietspad nemen. Dit volgen tot de kruising net voorbij het verderop rechts gelegen kerkhof waar

deze etappe eindigt. Het centrum van Rolde bereikt u door rechtsaf te gaan. Links liggen dan twee
hunebedden.
Openbaar vervoer
In Rolde kunt u van busstation Kerkbrink met bus 10, 21, 24 (niet op zondag) of 28 (ma – vr) naar Assen
reizen. U kunt ook van de treintaxi gebruik maken, telefoon 0592373111. Een kaartje kost € 4,60 (vooraf
gekocht) of € 5,60 (in de taxi).
Praktische informatie
Eten&drinken
Op dag 1 kom is er na Groningen geen supermarkt meer. Zorg dus voor voldoende proviand. Bij de
Hondsrug zijn fietsen beschikbaar om boodschappen te doen. Op ongeveer 4 kilometer ligt Zuidlaren met
twee supermarkten op de winkelstraat: de Stationsweg.
Super de Boer: Maandag t/m donderdag en zaterdag: 08.00 – 20.00 uur. Vrijdag: 08.00 – 21.00 uur.
AH: maandag t/m donderdag en zaterdag: 08.00 – 20.00 uur. Vrijdag: 08.00 – 21.00 uur.
Boodschappen kunnen worden gedaan in Zuidlaren. Bij de Hondsrug is een leenfiets beschikbaar.
Er zijn diverse restaurants in de buurt op een loopafstand van ongeveer twintig minuten lopen vanaf De
Hondsrug. Let op: sommige restaurants kennen beperkte openingstijden (in het laagseizoen).
Eetcafe De Lantaern 
Middenstraat 2, Noordlaren, 0504029890
Het Oude Veerhuis
Meester Kockweg 2, Noordlaren, 0504096764
Hotel Cafe Restaurant Blankhoeve
(Gelegen langs het Pieterpad op weg naar de Hondsrug)
Beslotenveenseweg 2, Noordlaren 0504062765
Uitstapjes vanuit De Hondsrug
Vanuit het Nivonhuis De Hondsrug zijn allerlei uitstapjes mogelijk. Vlakbij ligt het Zuidlaardermeer met
aan de noordzijde een strandje. Over het meer vaart en pondje tussen 1 april en 1 oktober.
Uitgebreide wandelmogelijkheden zijn vlakbij te vinden, bijvoorbeeld in het gebied van de Drentse Aa.
Ook is het vanuit De Hondsrug mogelijk om fietsen te huren. Bel (0504091634) van tevoren om te vragen
naar de beschikbaarheid en eventueel te reserveren.
Bij twee overnachtingen in De Hondsrug is een uitstapje maken naar Groningen of Assen mogelijk. Op
een afstand van twintig minuten lopen is in Noordlaren de bushalte van 
Arriva
.
Een bezoek aan het 
Groninger Museum
is een aanrader en ook het 
Drents Museum
in Assen is de moeite
waard. In Veendam staat het 
Veen Koloniaal Museum
. En in Haren is de 
Hortus Haren
te bezichtigen.
Check op de site van Arriva de actuele dienstregeling.

Bij elke tweedaagse wandelroute kunt u via 
www.nivon.nl/accommodaties
of telefonisch uw overnachting
in het Nivonnatuurvriendenhuis boeken. U kunt in het huis een lakenset huren of zelf een
lakenset/lakenzak meenemen. Het natuurvriendenhuis heeft een goed uitgeruste keuken waar u zelf kunt
koken. Het aanbod van horecagelegenheid onderweg en mogelijkheden om boodschappen te doen varieert
per route. Reisinformatie is te verkrijgen via 
www.9292ov.nl

