
Wandeltweedaagse De Hondsrug 
                                              van Groningen naar Rolde v.v. 

Wandeltweedaagse De Hondsrug 1 

 
 
Deze tweedaagse volgt de gehele route het Pieterpad en is hierdoor volledig 
gemarkeerd met wit-rode markeringen en is in twee richtingen te lopen. We volgen 
de trajecten Groningen – Zuidlaren en Zuidlaren – Rolde  
meer informatie vindt je ook op https://pieterpad.nl/ 
  
 

Dag 1: NSStation Groningen  Natuurvriendenhuis de Hondsrug 
Karakter: Door ZuidGroningen langs het Hoornse meer en Paterswoldse meer 
langs de flanken van Haren naar Noordlaren. Onderweg boerenland en het 
Noordlaardebos. 
Afstand: 16 km 
Start: NSstation Groningen 
Einde: Natuurvriendenhuis de Hondsrug 
Ov onderweg, voor als je een kortere route wilt lopen: 
kaart 9 Bushalte 1) Haren, P+R Haren A28 (ong 9,5 km tot De Hondsrug) 
kaart 9 Bushalte 2) Haren, Julianalaan  (ong 9,5 km tot De Hondsrug) 
kaart 9 Bushalte 3) Glimmen, Harenermolen (ong 5 km tot De Hondsrug) 
Station Haren  (ong 10,5 km tot De Hondsrug) 
 

Dag 2: Natuurvriendenhuis de Hondsrug – Rolde busstation 
Karakter: bos, heide, heuvels en hunebedden. Langs het Natuurgebied de Drense 

Aa en De Hondsrug een stuwwal uit de ijstijd. Een afwisselend landschap van bos, 

weiden, akkerland en heide. 

Afstand: 22 km 
Start: Natuurvriendenhuis de Hondsrug 

Einde: busstation Rolde (bus naar Assen) 
Ov onderweg, voor als je een kortere route wilt lopen 
kaart 11, Bushalte Zuidlaren, Brink (ong 5,5 km tot De Hondsrug) 

kaart 13, Bushalte Gasteren, Gagels  (ong 15 km tot De Hondsrug) 

 
 

Natuurvriendenhuis en natuurkampeerterrein De Hondsrug 
Aan de rand van het Noordlaarderbos ligt natuurvriendenhuis De Hondsrug. 

Kenmerkend voor dit huis is de rieten kap. Het huis heeft een ruime keuken en als 

wandelaar kun je een goed gevulde ontbijtmand bestellen. Naast het huis ligt een 
klein kampeerterrein. 

Het huis ligt vlakbij cultuurlandschappen als Nationaal Park Drentsche Aa; het 

Hunzedal en de veenkoloniën. Het Groninger Hogeland en de Hondsrug omringen 

het huis. Ook vlakbij liggen de gezellige stad Groningen, Widlands Adventure Zoo 
Emmen, het Drents museum in Assen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

Varen, surfen of kanoën op het dichtbij gelegen Zuidlaardermeer behoort ook tot de 

mogelijkheden.  

 

De overnachting dient van te voren worden gereserveerd. 
Dit kan op https://dehondsrug.nivon.nl of Direct reserveren 

 

Lukt dit niet neem dan contact op met het aanmeldsecretariaat  

tel: 088-09 90 980 of mail: hondsrug@nivon.nl.   

https://pieterpad.nl/
https://dehondsrug.nivon.nl/
https://dehondsrug.nivon.nl/reserveren#verblijf
mailto:hondsrug@nivon.nl
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Groningen – Hondsrug (6,1 km) (1/3)  
(N.B: treinreizigers kunnen deze etappe beginnen door aan het eind van perron 1a 

/2a via de trap het viaduct op te gaan, hier linksaf). 

Vanuit het station linksaf gaan, Stationsweg. Vervolgens, ter hoogte van de 

Emmabrug, linksaf met een viaduct over het spoor gaan. Aan de overzijde op de 
kruising met de Parkweg rechtsaf onder de weg en over de brug gaan. Dan linksaf, 

Hoomsediep. Aan het eind via het fiets-/voetpad onder de brug doorgaan. Na de 

bocht, linksaf via het fiets-/voetpad verder gaan. Ga. 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 verder rechtdoor gaan richting 

Haren, nu alleen nog een fietspad. Ook bij de volgende kruising verder rechtdoor 

Hoomsedijk. 

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 en nog wat verder passeert u het punt    van nevenstaand kaartje. 

 

Hondsrug -Groningen (6,1 km) (3/3) 
De weg langs het water vervolgen. Hij wordt nu veel schilderachtiger en gaat 
gezellig kronkelen. U passeert verderop een sluisje, waar iets naar links molen 'De 

Helper' ligt. Weg langs het water houden. Tenslotte (na ca. 2 km) komt u aan de 

rand van de stad bij een kruising met een verkeersweg. 

De weg oversteken en verder rechtdoor via het fietspad. Bij de volgende brug (van 

Iddekingebrug) ook weer verder rechtdoor via het naast het fietspad gelegen 
voetpad (fietsrichting Centrum). Aan het eind naar rechts en onder de brug 

doorgaan. 

Verder rechtdoor langs het water lopen (Hoornsediep) tot de volgende brug. Hier, 

op de kruising met de Parkweg, rechtsaf gaan over de brug en onder de weg door. 
Direct daarna linksaf de oprit van het viaduct op. (N.B: treinreizigers kunnen 

vanafhet viaduct met een trap rechtstreeks het station betreden.) Aan de overzijde 

van het spoor rechtsaf gaan, Stationsweg. Ter hoogte van het rechts gelegen 

station eindigt deze etappe. 
 

Kijkpunten:  
1) Hoornse Diep  

Plaatselijke naam van de Drentsche Aa. Gaat over in het Noord Willemskanaal (1861), dat 
de Groningse wateren verbond met de rest van Nederland. Het kanaal werd in de bedding 

van de Drentsche Aa gegraven. De route loopt over het kronkelende dijkje langs de 

Drentsche Aa. 

 
2) Hoornse Meer en Paterswoidse Meer  

het Paterswoldse Meer ontstond in de 1 7e eeuw door afgraving van veen. Het aansluitende 

Hoornse Meer ontstond door zandwinning voor de aanleg van een nieuwbouwwijk en de 
A28. De meren maken nu deel uit van een uitgestrekt recreatie- en natuurgebied. Laagste 

punt langs het Pieterpad (-0.5 mtr). 

 
3) Nijveensterkolk  

schutsluisje dat Paterswoldse Meer verbindt met het Hoornse Diep. Aan het meer staat 

poldermolen De Helper (1863), die in 1971 moest wijken voor de snelweg en hier een plek 

kreeg. 
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Groningen – Hondsrug (2/3)  
Uw weg vervolgen tot u langs P-21781 uitkomt op de Meerweg. Nu linksaf de brug 

over en direct daarna naar rechts een fietspad volgen. Bij een rotonde linksaf en 

onder het snelwegviaduct door. Bij de volgende rotonde rechtdoor richting Haren 
gaan. Na 150 m rechtsaf de Moarweg nemen, een steengruispad. Aan het einde 

links en 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 de volgende paddenstoel (P-222 6) rechtuit gaan. Er 

volgen enkele haakse bochten. Ook bij P22047 rechtdoor gaan. Uitgekomen op de 

Rijksstraatweg even naar links gaan en vlak daarna bij P-63015 rechts afslaan, 

richting Zuidlaren. Dit is de Hooge Heereweg, zoals vermeld staat op een mooi 

groot oud pand aan de rechter kant. Het is punt  van deze kaart.  
Zie verder kaart 10. 

 

Hondsrug -Groningen  (2/3)  
Bij P-63015 linksaf de Rijksstraatweg opgaan. Vlak daarna rechtsaf de 
Lutsborgsweg opgaan. Bij P22047 rechtdoor. De weg verloopt daarna met 

verscheidene haakse bochten. Nergens afslaan. Ook bij P-22256 rechtdoor gaan. 

Waarde bebouwde kom van Haren begint, komt u langs P-22264. Verder doorlopen 

tot ter hoogte van huisnr. 24 links een asfaltpad begint. Dit pad slingerend langs de 

rand van Haren volgen tot het einde. Daar linksaf de Moarweg nemen. Na een 
slinger rechts verder gaan langs een brede sloot. Aan het einde linksaf langs de 

weg. Bij de rotonde via het fietspad rechtdoor, onder het viaduct door. Bij de 

volgende rotonde twee keer een weg oversteken tot aan een fietspad voor het 

water. Rechtsaf dit fietspad volgen tot de Meerwegbrug. Via deze brug over het 
Noord Willemskanaal gaan en direct daarna bij P-21781 rechtsaf langs het water 

verder, Nieuwe Hoornsedijk. Waar de weg een eindje verder naar links buigt ligt 

punt        van deze kaart. Zie nu verder bij kaart 8. 

 

Kijkpunten:  
1) Wolddeelen/Sassenhein 

Natuurgebiedje met veenweiden. Aansluitend de visvijvers van Sassenhein (naar de eerste 

uitbaters: het echtpaar Saskia en Hein) Zij hebben jarenlang strijd gevoerd voor behoud 
van deze veenplas voor de vissers. Met succes. Hein heeft een standbeeld gekregen op het 

terras aan de plas. 

 
2) Lutsborgsweg  

Deze weg loopt precies op de overgang van het lager gelegen gebied van de Drentsche Aa 

en de iets hogere Hondsrug. Het scheelt maar een meter of drie, maar het is hier goed te 

zien. 
 

3) Harenermolen  

In deze buurtschap buigt de huidige Rijksstraatweg af van de oude Herenweg, die hier als 
onverharde weg rechtdoor loopt (Hoge Heereweg). Deze 'oerweg' over de kruin van de 

Hondsrug was de oude handelsroute Groningen - Coevorden - Münster. Er woonden al 

vroeg mensen langs deze route, die bezaaid is met archeologische resten. 
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Groningen – Hondsrug (3/3) 
Na ca. 500 m. links, Oude Boerenweg. Waar deze links buigt, via een trap omhoog. 

Boven rechtsaf en aan overzijde spoor weer, Dalweg. Deze aflopen, verder via een 

karrenspoor dat overgaat in een schelpenpad, Tranendal. Einde rechts. Op kruising 

links, op de volgende weer. Verdere zijpaden negeren. Na een ruime bocht loopt u 
langs het Grote Veen (links). Pad volgen tot over een houten vlonder. Hier even 

rechts en direct weer links gaan, een zandpad. Op open plek rechtdoor door een 

voetgangersluis gaan. Hierna komt u op weer een open plek. Het pad volgen en na 

de open plek links aanhouden. Na een haakse bocht naar links de eerste rechts 
nemen. Dit komt uit op een zandweg. Hier rechts en aan het einde linksaf, een 

zandweg met fietspad. Bij P-215 78 rechtdoor de weg volgen. Bij P-2o649 rechts, 

Beslotenveenseweg. Daarna bij P-21577 links, Duinweg. Op splitsing rechts, nog 

steeds Duinweg. Iets verder ligt links het Nivon natuurvriendenhuis 'De Hondsrug'.  

 
 

Hondsrug -Groningen  (1/3) 
Ga terug naar de Duinweg en sla rechtsaf, na 300 m op kruising met de Poliseweg 

rechtdoor. Bij P-21577 rechts, Beslotenveenseweg. Bij P-2o649 links. Bij P-21578 
rechtdoor, Hooge Heere-weg. Na ca. 400 m. rechts, Leemweg. Vlak daarna links 

een pad met gele paaltjes inslaan. Het pad slingert. Aan het einde linksaf en verder 

slingeren tot een open plek. Het pad schuin naar links verder volgen (gele paaltjes 

verlaten). Even verder een voetgangersluis passeren en twee andere paden 

kruisen. Daarna op kruising op open stuk rechts gaan en direct daarna weer links 
over een vlonder. Dit pad komt na een ruime bocht op een kruising met een holle 

weg. Hier rechts en op de volgende kruising ook. Naar links een smal schelpenpad 

tussen weilanden door. Dit geheel aflopen tot aan een spoorwegviaduct Hier links 

over het spoor gaan en dan links met de trap naar beneden. Rechtdoor gaand de 
weg volgen. Aan het einde rechts. U komt uit op de Rijksstraatweg bij P-21579. Dit 

is punt van deze kaart. Zie verder bij kaart 9. 

 

Kijkpunten:  
1) Spoorbrug Onnen  
ijzeren vakwerkbrug uit 1920 over rangeeremplacement Onnen en de spoorlijn Groningen-

Assen. Deze staatsspoorlijn werd geopend in 1870. 

 
2) Appèlbergen  

voormalig militair oefenterrein. Bos, stuifduinen en het Grote Veen. Flora: klokjesgentiaan, 

wolverlei, gevlekte orchis. Fauna: libellen, reptielen; meest noordelijke broedgebied in 
Nederland van de adder. In de oorlog zijn hier 34 verzetstrijders gefusilleerd. Van zestien 

daarvan is het lichaam nooit teruggevonden (monument aan zuidzijde van de plas, niet ver 

van het pad). 

 
3) Noordlaarder Bos  

gevarieerd loof- en wandelbos, rond 1900 aangeplant op heide. Fauna: bosuil, ransuil, 

wielewaal, appelvink. Ree, vos, steenmarter. Er tegenover, aan de Duinweg, staat het 
NIVON-natuurvriendenhuis 'De Hondsrug. 
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Hondsrug -Rolde (1/4) 
Ga terug naar de Duinweg en sla linksaf. Bij P-22134 linksaf gaan (Dit is punt 

van de kaart en tevens de provinciegrens). Ineen 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 tot rechts 

de Schutsweg afslaat. Nu rechtsaf de Schutsweg volgen. Waarde 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. 0p kruising rechtdoor, Esweg. Aan het einde schuin rechtdoor, 

Kerkbrink, in de richting van een drukkere weg. Vervolgens rechts aanhoudend 

langs deze weg verder gaan. Ga. zoo M. verder, waar de weg haaks naar rechts 

buigt bereikt u de Brink van Zuidlaren en het eindpunt van deze etappe. 
 

Rolde - Hondsrug (4/4) 
Vanaf de Brink van Zuidlaren richting Hoogezand gaan. In een haakse bocht naar 

rechts linksaf gaan, nog steeds Kerkbrink. Dan rechtsaf de Esweg inslaan en 
Zuidlaren uitlopen. Aan de rand van Zuidlaren, na huisnr. 42, linksaf een smal pad 

langs een akker opgaan. Op een kruising met een brede zandweg rechts gaan. U 

komt uit in de bocht van een asfaltweg. Deze rechtdoor opgaan, Schutsweg. Aan 

het einde in Midlaren links gaan, Tolhuisweg. Ga. 350 m verder rechtsaf, Heiveen. 

Aan het einde verder rechtdoor, nu een zandweg. Na een slingertje, bij bord Weg 
langs het Hunebed, een schelpenpad naar links nemen. Dit komt uit in de bocht van 

een zandweg. De zandweg rechts aanhoudend volgen, net als het schelpenpad. Aan 

het einde rechtdoor de Duinweg opgaan. Bij P-22134 bent u op punt van deze 

kaart gekomen. Vervolg de Duinweg en na ......... is de Hondsrug aan de 
rechterkant.  

 

Kijkpunten:  
1) Hunebed ’t Heiveen 

meest noordelijke hunebed van de Hondsrug en het enige (veld)exemplaar in de 
provincie Groningen (codenaam 'G1’). Fraaie ligging op de Noordlaarder Es. 

 

2) Hunebedden 

hunebedden D1 en D2 zijn de meest noordelijke van de provincie Drenthe. Ze 
liggen achter elkaar op de 'Steenakkers onder een groepje oude eiken, pal naast 

een oud boerderijtje. Een klassieke gietijzeren bordje met Hunebedden wijst de 

weg. 

 
3) Zuidlaren 

groot esdorp met meerdere brinken, waarvan sommige met dobbe. Hoofdbrink is 

de plaats voor jaarlijkse paardenmarkt. Aan de brink staat ook de voormalige 

havezate Laarwoud. Beschermd dorpsgezicht. 
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Hondsrug -Rolde (2/4) 
Vanaf de Brink bij Y-228150 min de richting Vries lopen, en dan linksaf, 

Marktstraat. Einde rechts, Brink ZZ. Tweede links, Veldakkerslaan. Einde rechts, 

Wilhelminalaan. Deze volgen, het laatste stukje langs een fietspad. Aan het einde, 

vóór een rotonde, linksaf een onverharde laan met naastliggend fietspad inslaan. 
Verderop betreedt u het terrein van de psychiatrische kliniek Dennenoord 

(particulier terrein). Aan het einde links en voor een gebouw uit 1895 langs lopen. 

Dan links en direct weer rechts, langs een soort hertenkamp. Nu de eerste rechts 

en aan het einde weer rechts. U verlaat Dennenoord. Uitgekomen op de 
Schipborgerweg linksaf. Direct na het viaduct bij P-22111 rechts gaan. Bij P-20647 

linksaf. Dit fietspad afwandelen tot bij P-2o67o. Daar rechtsaf de brug over de Aa 

overgaan. Bij P-22145 naar links, en meteen daarna weer linksaf een zandweg.   

Ca. 250 m verder, vlak na een picknickplaats, links aanhouden. Vlak voor een 

weiland buigt het haaks naar rechts. Dit pad voorlopig volgen, nergens afslaan. Na 
1,5 km staat links een bank en is er een zijweg naar rechts. Dit is punt  van deze 

kaart. Zie verder bij kaart 13. 

 

Rolde - Hondsrug (3/4) 
Langs de bank verder rechtdoor gaan. Dit pad ruim 1,5 km volgen. Iets na een 

houten villa (Veldzicht) volgt een haakse bocht naar links en naar rechts waarna u 

uitkomt op de Schipborgerweg. Rechts gaan. Even verder P-22145 passeren. Bij P-

20670 verder richting Zuidlaren gaan. Aan het einde bij P-20647 rechts. Daarna bij 

P-22 iii links en onder een autoweg doorgaan. Via deze weg (Schipborgerweg) 
Zuidlaren binnenwandelen. Waarde Schipborgerweg scherp links buigt rechts gaan 

(Psychiatrische kliniek Dennenoord, particulier terrein). Eerste weg links en aan het 

einde daarvan weer links, langs een soort hertenkamp. Daarna nogmaals links en 

direct daarna rechts. U wandelt voor een gebouw uit 1895 langs. Dan min of meer 
rechtdoor uw richting vervolgen.U verlaat Dennenoord en komt u op een 

onverharde boslaan. Deze uitlopen tot bij een rotonde in Zuidlaren. De weg 

(Voorakkers) oversteken en rechtsaf langs het fietspad de parallelweg volgen, 

Wilhehninalaan blijkt verderop. Na huisnr. 28 links, Veldakkerslaan. Op kruising 
rechts. Nu de tweede links, Marktstraat Einde rechts, Kerkbrink Ca. 200 m verder 

bereikt u de Brink van Zuidlaren. 
 

Kijkpunten: 
1) Dennenoord  

'de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in 

Nederland' kocht een bos bij Zuidlaren in 1892 voor de bouw van een 

krankzinnigengesticht. Dit werd opgezet als een zelfvoorzienend dorp in een 
landschappelijk opgezet park. Het zijn fraai vormgegeven paviljoens, een 

hoofdgebouw (1895), een watertoren (1895), paviljoen Randwijk (1900) en de 

'Ontmoetingskerk (1910). Ook waren er werkplaatsen, een groentetuin en een 

eigen boerderij. Een grote vijver en een hertenkamp liggen centraal. Dennenoord 

bleef gericht op psychiatrische hulpverlening, maar is geen 'gesticht' meer. Langs 
de wegen staan bordjes met indrukwekkende teksten. 
 

2) Schipborgse Diep  
noordelijke entree van het 'Nationaal beek- en es-dorpenlandschap de Drentsche 

Aa'. Breed beekdal; in broed- en bloeimaanden vol ruige, bloemrijke vegetatie; na 

het maaien (rond juli) is er goed zicht op de lage beek en de hoge beboste 

keileemoevers. 
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Hondsrug -Rolde (3/4) 
Bij de bank verder rechtdoor. Einde links, en verderop over de Aa gaan. Aan 

overzijde bospad naar rechts vervolgen. Op kruising rechtdoor, op de volgende 

rechts. Pad volgen tot een vlonderpad naar rechts. Hier rechts, wordt een pad door 

de velden. Einde, haakse bocht links, dan aan het einde weer links. Iets verder via 
een wildrooster het natuurreservaat binnengaan (honden niet toegestaan!) Op 

splitsing rechts houden, dan na een heuveltop, opsplitsing links. U komt uitbij een 

hunebed. Bij het hunebed links. 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 rechts richting Assen (Brink, vervolgens Westeinde). Na huisnr. 24 rechts, 

via Gagels het dorp uitlopen. Na zoom een karrenspoor naar links. Er volgt een 

bocht naar rechts. In de volgende bocht naar rechts linksaf via een smal pad naar 
de weg lopen en deze naar rechts volgen. Na de brug over het Gasterse Diep, 

linksaf klinkerweg nemen, deze naar rechts vervolgen, vervolgens rechtdoor, breed 

graspad, later zandpad tot aan een parkeerplaats. Dit is punt van deze kaart. 

 

Rolde - Hondsrug (2/4) 
Parkeerplaats oversteken en zandpad volgen langs de verkeersweg. Wordt een 

breed graspad, daarna een klinkerweg, die uiteindelijk op de verkeersweg uitkomt. 

Deze over het fietspad naar rechts volgen. Vlak na een brug over het Gasterense 

Diep, links een smal pad nemen. Op splitsing voor akker rechts. Einde rechts, 
Gasteren in. Einde links, Westeinde, later Brink. Bij Y-2925 links, Oude Molenweg. 

Eerste rechts, Zandkampen. Op splitsing karrenspoor naar links. Waar dit naar 

rechts buigt links een smal bospad op. U loopt spoedig over de heide. Op kruising 

rechtdoor, zijpaden negeren. Brede zandweg met fietspad oversteken in de richting 
van een hunebed. (Honden niet toegestaan!) Bij het hunebed rechts. Pad geheel 

aflopen en via wildrooster het natuurreservaat verlaten. Voor een groot open veld 

karrenspoor naar rechts inslaan. Aan het einde buigt het rechts en komt bij een 

vlonderpad. Einde vlonderpad links. Op kruising links. Uitlopen tot voetbrug over de 
Drentsche Aa. Water oversteken. Op splitsing rechts. Een eindje verder staat op 

een open stukje een bank, Naar links slaat een zandweg af. Dit is punt van deze 

kaart. Zie nu verder bij kaart 12. 
 

Kijkpunten: 
1) Anlooërdiepje   

meanderende zijbeek die hier in de Drentsche Aa uitkomt. Ruige, bloemrijke 
beekdalvegetatie, rond begin juni zijn hier bloeiende orchideeën te zien, vooral de brede 

orchis. 

2) Gasterse Duinen  
" stuifduingebied, ontstaan door afplaggen en intensief wagenverkeer. Ook heide en bos. 

De plas-senstrook is een oude, dichtgestoven loop van de Drentsche Aa en is ontstaan door 

afgraving van het veen dat in de oude bedding was ontstaan. Borden verwijzen naar een 

hunebed. 
3) Gasteren  

esdorp met centrale brink en oude Saksische boerderijen. De typische esdorp-biotoop met 

essen, hooilanden (Gasterense Diep) en grote heidevelden (Gasterse Duinen, Ballooërveld) 
is rond Gasteren goed herkenbaar. 

4) Gasterensche Diep 

een van de bovenlopen van de Drentsche Aa. Meanderende beek met natte ruige 
hooilanden en steile stootoevers', ontstaan door insnijding in keileembodem. 
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Hondsrug -Rolde (4/4) 
Voor de parkeerplaats pad naar links volgen en dan de parkeerplaats oversteken en 

het pad verder aflopen langs de weg tot het einde op een zandpad. Hier linksaf het 

Bal-looërveld opgaan. 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. 5oo 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. Nog twee keer een klaphek passeren. Tenslotte komt u uit op 

een asfaltweg. Deze rechtsaf opgaan. Bij de Balloërstraat bereikt u de bebouwde 

kom van Rolde. Even links houden 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 rechts af te gaan. Links 

liggen dan twee hunebedden. 
 

Rolde - Hondsrug (1/4) 
Vanuit het dorp tussen de hunebedden en het kerkhof door naar het fietspad gaan 

en daar links af dit pad volgen. Komende vanuit de richting Schoonloo op de 

kruising voorbij het terrein met de hunebedden verder rechtdoor gaan over het 
fietspad. Bij P-235o9 rechtsaf de Balloër-straat en direct daarna weer rechts, 

Slokkert Waar in een bocht van de weg een zandweg naar links afgaat, deze 

zandweg nemen. Vervolgens opsplitsing rechts houden. Twee keer een klaphek 

passeren. Na het tweede klaphek begint het Ballooërveld. Na ca. 900 m komt er 
van links een breed pad bij en passeert u een grafheuvel (Staken-berg). Ruim Sao 

m verder een brede randweg naar links inslaan. Einde rechts. Dan twee keer kort 

na elkaar op splitsing rechts houden. Daarna buigt het naar links en voegt er een 

breed zandpad van links in. Dan in een haakse bocht naar rechts, rechtdoor een 

klein pad nemen, even verder ligt links een waterplas. Aan het einde linksaf de 
randweg vervolgen. Kort daarna aan het einde rechts. Dit pad uitlopen. Vlak voor 

het einde op een verkeersweg een zandpad / vlonderpad naar rechts volgen tot bij 

een parkeerplaats. Dit is punt van deze kaart.  
 

Kijkpunten: 
1) Ballooërveld  

Grootste restant 'woeste heide' in Drenthe. Nooit bebost dankzij functie als militair 
oefenterrein.  

2) Schaapskooi en infocentrum  

grote schaapskooi voor 400 Drentse Heideschapen, die sinds 1984 het Ballooërveld 
onderhouden. Ernaast een infocentrum over de schaapskudde en het gebied. 

3) Rolde  

tot 1807 'hoofdplaats van Drenthe en het centrale dingspel. Rolde telt onder meer drie 
brinken, elk jaar op de tweede dinsdag in september is de Rolder Paardenmarkt. Rolde is 

het dorp van Bartje. 

4) Station NOLS 

In Rolde volgt het Pieterpad de voormalige spoorlijn Assen-Stadskanaal, onderdeel van de 
Noord Ooster Lokaalspoorwegmaatschappij (NOLS). De spoorlijn was in gebruik van 1905 

tot 1947, tot 1972 reden er goederentreinen. 
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5) Roldertoren  

toren van de 15e-eeuwse NH jacobuskerk. De kerk deed ook dienst als 'dingplaats’, waar 

recht gesproken werd. De forse kerktoren bevestigde het belang van Rolde als 

bestuurscentrum. 
 


