U heeft zojuist een reservering gemaakt voor een overnachting in het
Natuurvriendenhuis De Hondsrug. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken, verstrekken wij u graag verdere informatie over het huis en de faciliteiten.

Het Huis
Vrijwilligers hebben de dagelijkse leiding in het huis en zijn verantwoordelijk voor de
gang van zaken. De Hondsrug is één van de 13 Natuurvriendenhuizen in Nederland.
Het huis ligt aan de rand van het Noordlaarderbos, aan een oude onverharde
weg. Het oorspronkelijke huis is gebouwd in 1934. In de jaren zestig is de
slaapvleugel bijgebouwd.
De kamers met warm en koud water bevinden zich op de begane grond en op de
eerste verdieping; douches en toiletten zijn op de gang. Er zijn op de eerste
verdieping geen toiletten en douches. Op de begane grond zijn ook twee keukens,
een grote en kleine zaal, een hal en een terras voor gezamenlijk gebruik.
De kamers op de begane grond zijn goed toegankelijk voor mensen die slecht ter
been zijn. Een invalidentoilet en een aangepaste douche bevinden zich in de gang.
Mensen in een rolstoel moet er rekening mee houden dat de paden rondom en naar
het huis onverhard zijn.

De faciliteiten
Bij het huis bevindt zich een zandbak, een speelveld en een omheind bosgebied. In
dit bos is voor kinderen een avonturenpad aangelegd. Het huis beschikt over een
wasmachine en een droger. Deze kunnen in overleg met de gastheer/gastvrouw
gebruikt worden. Wij vragen hiervoor een vergoeding. In het huis zijn diverse spellen
en boeken aanwezig. Voor de gasten is er tevens een computer beschikbaar, die
kosteloos gebruikt kan worden. In de hal is WIFI bereik.
Fietsen zijn niet te huur. Wilt u zeker zijn van een fiets, dan kunt u contact opnemen
met rijwielhandelaar Fietsshop in Haren (www.fietsshopharen.nl).
In het huis zijn kleine versnaperingen te koop zoals koffie, thee, warme
chocolademelk, gekoelde dranken, verschillende (vegetarische) soepen, tosti’s en
appeltaart. In de zomer verkopen we een beperkt assortiment ijs.
Naast het huis ligt een (SNK) natuurkampeerterrein met plaats voor 11 tenten en 2
caravans/campers. Hier bevindt zich ook een slaapwagen die gehuurd kan worden.

Achter het huis bevindt zich Paviljoen Eszicht en een trekkersveld, dat alleen te voet
en per fiets bereikbaar is.
Over uw verblijf
U bent op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur welkom. Op de dag van vertrek
dient u de kamer voor 11.00 uur te verlaten. Bij aankomst zal de huiswacht u wegwijs
maken en informatie geven over de wijze waarop u de gebruikte ruimtes bij vertrek
achter dient te laten. Het gebruik van bedlinnen is verplicht. U kunt dat zelf
meebrengen of huren.
We kunnen desgewenst een ontbijt verzorgen. Bij voorkeur dit bij de reservering of
vóór aankomst door te geven aan de aanmeldsecretaris van De Hondsrug (088 0990 980 of per
e-mail hondsrug@nivon.nl). Huisdieren zijn helaas niet toegestaan. Het huis is niet
aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen en/of
meegebrachte voorwerpen van onze gasten.

Hoe bereikt u ons Natuurvriendenhuis?
Per auto:
Vanaf de A28: afslag 37 richting Glimmen: na ± 1,5 km rechtsaf richting
Noordlaren.
In S-bocht voor het dorp rechtsaf (bordje Hondsrug). Dit is de Oorsprong, een
zandpad. Aan het eind linksaf (Duinweg). De Hondsrug ligt na 500 m aan de
linkerkant.
Vanaf Zuidlaren: richting Noordlaren. In het dorp bij de molen linksaf (bordje). Dit is
de Weg naar de Kerkduinen, en is gedeeltelijk verhard. Aan het eind rechtsaf de
Duinweg op. Na ± 300 m ligt De Hondsrug.
Per openbaar vervoer: Vanaf Groningen CS of Assen bus 58 naar de Kerkstraat
Noordlaren, daarna 1,5 km lopen (Weg naar de Kerkduinen, zie hierboven).
Zondag is er geen bus.

Meer informatie
Op www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl vindt u meer informatie over de
mogelijkheden die de omgeving biedt aan exposities, musea, natuur en allerlei
evenementen.

Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf in
ons prachtige huis. Wij onderhouden het voor u met heel veel zorg en willen u dan
ook verzoeken om het met net zoveel respect te behandelen.

