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Hondsrug Roadtrip

Deze autoroute neemt je mee door kleine dorpjes en over landweggetjes in 

het wisselende en rijke landschap van de Hondsrug. Onderweg kom je langs 

diverse hunebedden, daarnaast maak je kennis met typisch Drentse kenmerken, 

zoals zanddorpen, veengebieden, heidevelden, bossen, es- en brinkdorpen en 

schaapskuddes. Een goede rit en veel plezier toegewenst!

Startlocatie
Borger

Route lengte
48, 65 of 98 kilometer

We starten bij het TIP in Borger (Hoofd-

straat 25, 9531 AB Borger).

 Met de kerk aan je linkerzijde rij je in 

noordelijke richting. Neem op de Hoofd-

straat de tweede afslag rechts richting het 

Hunebedcentrum (Hunebedstraat).

Je rijdt nu oud-Borger in, waar nog veel 

oude boerderijen te bewonderen zijn. De 

eerste boerderij rechts, met de zwarte 

schuur, is de oude schaapskooi van Borger.

 Ga op de viersprong rechtdoor richting 

Bronneger (Bronnegerstraat).

Je kunt hier even van de route afwijken 

om het grootste hunebed van Nederland 

te bezichtigen. Het hunebed (D27) ligt 

ten westen van het Hunebedcentrum en 

is, net als de keientuin, vrij te bezoeken. 

Parkeer de auto op de grote parkeerplaats 

van het Hunebedcentrum. Ga hiervoor op 

de viersprong rechtsaf.

1   Het Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum neemt je mee door 

150.000 jaar geschiedenis. Het laat zien 

hoe de hunebedden zijn ontstaan en hoe 

de hunebedbouwers leefden en te werk 

gingen. Ook kom je hier meer te weten 

over het ontstaan van de Hondsrug. 

 Vervolg de weg door Bronneger tot je 

niet verder kunt, ga linksaf (Stobbenweg) 

richting Drouwen.

Je rijdt nu omhoog de Hondsrug op. Je 

ziet hier aan de linkerzijde een bankje, 

vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over 

de hoogteverschillen van de Hondsrug.

 Volg in Drouwen de Hoofdstraat 

richting het Drouwenerzand tot aan de 

splitsing. Ga rechtsaf richting Gasselte.

Aan de rechterzijde, tegenover het attrac-

tiepark, vind je het Natuurreservaat het 

Drouwenerzand.

2   Het Drouwenerzand 

Het Drouwenerzand heeft de status 

‘aardkundig monument’ en is het enige 

actieve stuifzandgebied van de Honds-

rug. Op de grote zandvlakte groeien nu 

voornamelijk heide en jeneverbesstruiken, 

rechterzijde, net voorbij bungalowpark 

‘Ravijnzicht’, een oude spoorbrug. Om 

de spoorbrug te bezichtigen sla je na de 

ingang van het bungalowpark rechtsaf het 

zandpad op. Voorzichtigheid is geboden 

bij het verlaten van deze weg.

4   Spoorbrug Ravijnzicht

Deze oude spoorbrug is rond 1905 ge-

bouwd voor de spoorlijn Assen – Stads-

kanaal. Het doel was een verbinding te 

maken tussen de landbouwgronden aan 

de oostzijde en de boerderijen aan de 

westzijde van de spoorlijn. Door de hoge 

ligging van de Hondsrug moest er voor de 

aanleg van de spoorlijn een doorgraving 

gemaakt worden. De spoorweg liep als het 

ware door een ravijn, met het diepste punt 

onder de spoorbrug, vandaar de naam 

Ravijnzicht. 

 Vervolg de route. Kort nadat je Camping 

de Houtwal (links) bent gepasseerd ga je 

rechtsaf (Grensweg).

die het gebied een karakteristiek uiterlijk 

geven. Ook is het een belangrijk broedge-

bied voor verschillende vogelsoorten zoals 

de boomleeuwerik, de klapekster en de 

nachtzwaluw.

 Rij 2 kilometer door naar het dorp 

Gasselte. Daar waar de Hoofdweg naar 

rechts afbuigt kun je rechtdoor naar het 

Witte Kerkje. 

3   Het Witte Kerkje van Gasselte

Het Witte Kerkje van Gasselte stamt 

hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft 

van de 13e eeuw, aangezien het in 1326 

voor het eerst benoemd werd. Het kerkje 

kent een rijke geschiedenis en is daardoor 

zeker het bezoeken waard.

 Sla bij het verlaten van het kerkje 

linksaf. Vervolg de weg tot aan de T-split-

sing en ga links (Julianalaan). Rij bij de 

rotonde rechtdoor het andere deel van 

Gasselte in. 

Net buiten Gasselte vind je aan de 



De hoogteverschillen van de Hondsrug 

zijn hier mooi te zien.

 Rij door tot je niet verder kunt en sla 

linksaf (Achter ‘t Hout). Aan het eind op de 

kruising ga je linksaf. Deze weg (Bonnen) 

slingert door het prachtige landschap 

richting Gieten. Sla in Gieten linksaf. 

Rij door tot het eind van de weg en ga 

rechtsaf. Ga na ongeveer 150 meter rechts 

(Hondsrugweg).

 Rij door tot het eind en neem de afslag 

naar links. Blijf op deze weg tot aan de 

Spekstoep en ga dan naar links. 

Je bent nu in Gieten waar verschillende 

bezienswaardigheden zijn zoals de kerk en 

de molen.

5   Kerk van Gieten

De hervormde kerk van Gieten is een 

rijksmonument. Deze titel kreeg het ge-

bouw o.a. voor haar inventaris en kerkto-

ren. Bij de inventaris behoren onder meer 

de 17e-eeuwse preekstoel, twee 18e-eeuw-

se collegebanken, een doopbekken, het 

kerkorgel en het rouwbord. 

 Ga op de kruising voor de kerk rechtsaf 

richting het politiebureau (Eexterweg).

6   Molen Hazewind

In 1833 werd de molen Hazewind in ge-

bruik genomen. De naam is gebaseerd op 

twee factoren: de snelheid van de molen 

en de witte windhond in het wapen van 

de toenmalige gemeente Gieten. Om op 

windstille dagen te kunnen draaien heeft 

de molen ook een locomobiel (oude stoom-

machine).  

 Sla na het politiebureau linksaf. Je pas-

seert het gemeentehuis van Aa en Hunze. 

Ga op de kruising rechtsaf (Asserstraat) 

en vervolg deze weg tot de rotonde. Sla 

rechtsaf richting Eext. Je rijdt over het 

viaduct van de Hunebedhighway (N34). Sla 

op de driesprong rechtsaf naar het dorp 

Eext.

Aan de rechterzijde zie je vanaf de weg 

hunebed D14 liggen.

 Neem in Eext de tweede afslag links 

richting Anderen (Anderenseweg).

7   Anderen

Anderen is een van de oudste dorpen van 

Drenthe. Vuistbijlen uit 60.000 v.Chr. zijn 

het bewijs dat de mens zich er al vroeg 

heeft gevestigd. De plaats Anderen 

(Aandern in het Drents) bestaat al zeker 

meer dan 600 jaar. 

 Sla in het centrum van Anderen linksaf 

richting Rolde. Ga aan het eind van deze 

weg rechtsaf naar Rolde.

Onderweg kom je langs het mooie land-

schap van het Andersche Diep.

 Ga in Rolde op de T-splitsing naar 

rechts. Neem de tweede afslag rechts naar 

de Kerkbrink. 

Je arriveert nu bij de Jacobuskerk. Een 

wandeling rondom de kerk is zeer aan te 

raden, mede omdat achter de kerk twee 

mooie hunebedden liggen (D17 en D18). 

Parkeren kan voor de kerk.

8   Jacobuskerk

Vanwege de hoge ligging staat de kerk 

beter bekend als de Roldertoren. De voet 

van de Roldertoren ligt namelijk op gelijke 

hoogte met de punt van de Martinitoren 

in Groningen. Hierdoor is de kerk in de 

wijde omgeving goed te zien en werd het 

vroeger als baken gebruikt voor reizigers 

van en naar Groningen. 

 Sla vanaf de Kerkbrink linksaf de Hoofd-

straat weer op en neem de tweede afslag 

rechts (Schoolstraat). Hou op de splitsing 

met de Grote Brink rechts aan.

Onderweg zie je rechts ‘De Rolder Zand-

verstuiving’. Deze zandverstuiving kent 

een rijke, maar omstreden geschiedenis 

(zie het informatiebord). Je rijdt vervol-

gens door het pittoreske dorpje Nijlande.

 Vervolg deze weg tot voorbij het viaduct 

(N33) en sla linksaf (Klaassteenweg). Blijf 

deze weg volgen tot aan de rotonde. Op de 

rotonde ga je rechtsaf richting Grolloo.

De glooiingen die je onderweg ziet zijn 

van de Rolderrug, het kleine zusje van de 

Hondsrug.

 Op de volgende rotonde ga je rechts 

door ‘Blues Village ‘ Grolloo. Hou in Grol-

loo de hoofdweg links aan.

Aan de rechterzijde zie je het standbeeld 

van blueslegende Harry Muskee, zanger 

van Cuby + the Blizzards. Het gelijknamige 

museum bevindt zich in aan de Voor-

streek.

 Blijf de weg door Grolloo volgen en ga 

aan het eind rechtsaf richting Schoonloo.

Schoonloo ligt op het hoogste punt van 

de Rolderrug. Dit was de kruising van 

de postwegen Groningen–Coevorden en 

Borger–Beilen. De naam Schoonloo wordt 

in het jaar 1328 al genoemd en betekent zo 

veel als open loofbos.

Indien je de gehele route wilt rijden sla 

dan het kader op de volgende pagina 

over. En anders heb je in Schoonloo de 

mogelijkheid om de noordelijke route af 

te sluiten.





Verkorte route

Om naar Borger terug te keren ga 

je op de rotonde links (N374). Rij 

alsmaar rechtdoor en ga rechts 

richting Westdorp. Hou links aan 

en blijf de doorgaande weg volgen 

richting Borger. Onderweg kom je 

langs natuurgebied De Mandelanden. 

Hou rechts aan en sla de eerste weg 

rechtsaf. Ga na het viaduct de eerste 

weg rechts, op de kruising linksaf de 

Hoofdstraat op richting het centrum. 

Als je rechtdoor rijdt kom je via de 

rotonde weer bij het TIP uit.

9   Mandelanden

Het Voorste Diep is een bovenloop 

van de Hunze. Vroeger stroomde 

deze dwars door de Hondsrug. In 

2012 is de beek weer in oude staat 

hersteld. Het gebied Mandelanden 

was zo’n 10.000 jaar geleden in trek 

bij de jagers en verzamelaars. Bij de 

opgravingen in dit gebied zijn sporen 

gevonden van verschillende kampen 

die toentertijd hier stonden. 

Opstartpunt zuidelijke route

Ga vanuit het TIP rechtdoor over de 

rotonde en volg de Hoofdstraat tot 

aan de kruising (derde weg), sla hier 

rechtsaf richting Westdorp. Houd 

vervolgens links aan en vervolg de 

hoofdweg. Ter hoogte van de brug 

ligt natuurgebied De Mandelanden. 

In Westdorp vervolg je de weg naar 

Schoonloo. Aldaar ga je bij de rotonde 

linksaf en pak je de route op.

 Om de route te vervolgen ga je bij de 

rotonde rechtdoor in zuidelijke richting.

Deze weg neemt je mee door een mooi 

bosgebied. In de bossen van Drenthe zie je 

veel zwerfkeien met nummers erop. Deze 

vakstenen markeren de bosvakken die in 

de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw zijn 

aangelegd als werkverschaffingsproject. 

Daarvoor bestond Drenthe voornamelijk 

uit ruig gebied met veel heide. 

 Vervolg deze weg. Neem na het bos-

gebied aan de rechterzijde na ongeveer 

1 kilometer de afslag naar rechts (Orvel-

terweg). Neem de eerste afslag links en 

ga aan het einde van deze weg rechtsaf 

(Coehoorn). Rij door tot aan het Oranjeka-

naal en sla dan linksaf.

10   Oranjekanaal

Het Oranjekanaal werd halverwege de 19e 

eeuw gegraven om de turf vanuit Zuid-

oost-Drenthe naar de Drentsche Hoofd-

vaart te brengen. De kanaalgravers hadden 

er een zware taak aan om zich een weg 

door de Hondsrug te banen. Dit is terug 

te zien aan de hoge kanaaloevers. Vroeger 

was het een druk bevaren kanaal, met 

hoog beladen turfschepen. 

 Volg de weg via Wezeperbrug tot in 

Schoonoord. 

Rechts zie je twee grote stoelen staan, van 

de reuzen Ellert en Brammert die volgens 

de legende, stammend uit 1600, in deze 

omgeving op roverspad waren. 

 Ga rechtsaf de brug over. Hou bij de 

splitsing rechts aan richting Sleen.

Je passeert rechts het hunebed ‘De Pape-

loze Kerk’.

12   Nabershof

Het Nabershof is het cultuurhistorisch 

centrum van Emmen, gevestigd in een 

Saksische boerderij uit het jaar 1681. Je 

kunt er het boerenleven uit voorgaande 

eeuwen ervaren. 

13   Langgraf D43

Het langgraf dat hier op de es van Emmen 

ligt is het enige langgraf in Nederland. 

Eigenlijk zijn het twee kleine hunebedden 

achter elkaar binnen een 40 meter lange 

krans van grote stenen. 

 Om de route weer op te pakken rij je 

vanaf de parkeerplaats naar rechts en 

sla je linksaf bij de stoplichten richting 

Weerdinge. Je rijdt door het dorp Weer-

dinge. Sla bijna aan het einde van het dorp 

linksaf richting Valthe/Odoorn. 

Onderweg kun je genieten van de prachti-

ge vergezichten die de Hondsrug te bieden 

heeft. Aan de linkerkant heb je uitzicht 

op de hoogtes van de Hondsrug en aan je 

rechterzijde kijk je het lage veengebied ‘de 

Monden’ in. 

In Valthe lag in de 17e en 18e eeuw de 

Valtherschans. Deze schans diende ter 

bescherming van Noord-Nederland, toen 

11   Papeloze Kerk D49

Na een korte wandeling kom je bij het 

hunebed de Papeloze Kerk. Deze heet 

zo omdat hier tijdens de reformatie (16e 

eeuw) geheime protestantse kerkdiensten 

werden gehouden. Bij deze hagenpre-

ken was geen Paap (katholieke priester) 

aanwezig. 

 Vervolg de route in zuidelijke richting 

op de N376 tot Noord-Sleen. Neem in dit 

dorp op de rotonde de derde afslag rich-

ting Emmen. 

Je rijdt door de buurtschap Westenesch. 

Dit is een oud buurtschap ten westen van 

Emmen met een beschermd dorpsge-

zicht. Een es is een hooggelegen akker op 

zandgrond aan de rand van een dorp. Het 

is een van de es-randdorpen met monu-

mentale boerderijen.

 Blijf de weg volgen tot aan de stoplich-

ten in Emmen en sla linksaf. Ga bij de 

stoplichten rechtsaf richting Weerdinge. 

Wanneer je een bezoek wilt brengen aan 

het Nabershof ga dan bij de stoplichten 

rechtdoor en blijf de weg volgen totdat 

je aan de linkerkant het Nabershof ziet 

liggen. Hier ligt ook het unieke hunebed 

‘Langgraf’.



het Mondengebied nog moeras was. 

 Volg in Valthe de doorgaande weg 

(S-bocht) tot aan de rotonde. Sla linksaf 

(Hondsrugweg) richting Odoorn. 

14   Eppiesbergje  

Eppiesbergje is één van de vele grafheu-

vels op de Hondsrug. Het is vernoemd 

naar de voormalige eigenaar die zich heeft 

verhangen. Uit onderzoek bleek dat deze 

heuvel al als graf diende rond ca. 2500 

v.Chr. Het werd lange tijd gebruikt als 

begraafplaats waardoor hij telkens werd 

opgehoogd. Ook zijn er urnen gevonden.

 Blijf de weg volgen tot de kerk van 

Odoorn. Ga op de T-splitsing rechtsaf naar 

Exloo.

15   Margarethakerk

Deze kerk heeft door de jaren heen veel te 

verduren gehad en heeft vele branden niet 

overleefd. Het koor van de kerk is sinds de 

12e eeuw nagenoeg onveranderd gebleven. 

Het meest bijzondere van het kerkgebouw 

zijn de bewerkte zwerfstenen, waaruit de 

muur is opgebouwd. 

Onderweg kun je Drentse heidekoeien 

zien grazen. Ook vind je hier het natuur-

gebied ‘De Leewal’.

16   De Leewal en het Hunzebos

De Leewal is een natuurgebied dat in 

het najaar helemaal paars kleurt door de 

bloeiende heide. De Leewal is een raadsel-

achtige steile wal die door het landschap 

kronkelt. In het Hunzebos is een bijzonder 

verschijnsel te bewonderen; het droogdal. 

In de Weichsel-ijstijd was de bodem per-

manent bevroren. Het smeltwater, van de 

winter en de regen van de lente en zomer, 

liep van de Hondsrug af en ging het 

Hunzedal in. Hierdoor zijn beekvormige 

dalen ontstaan die nu droogdalen worden 

genoemd. 

 Vervolg de weg tot in Exloo. 

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn 

bevindt zich midden in het centrum. Er 

tegenover ligt de Schaapskooi van Exloo.

17   De Schaapskooi van Exloo

De grootste trekpleister van Exloo is de 

schaapskudde. De kooi ligt midden in het 

dorp. Regelmatig neemt de herder zo’n 

250 Drentse Heideschapen mee door het 

dorp naar het schitterende natuurgebied 

‘Molenveld’ en weer terug. Het levert iede-

re keer weer een prachtig plaatje op.

 Sla rechtsaf op de T-splitsing en rij 

Exloo uit. Ga na ongeveer 3 kilometer 

linksaf richting Buinerveen.

 Je bent nu in het Drentse Mondengebied. 

18   Drentse Monden

De Drentse Monden zijn veenkoloniën die 

vanaf de 17e eeuw zijn ontstaan tijdens 

het afgraven van het hoogveen ten oosten 

van de Hondsrug. De vele kanalen dienden 

voor de afwatering en het per trekschuit 

afvoeren van turf (gedroogd veen) en later 

de oogsten. Langs de kanalen ontstonden 

koloniën en streekdorpen waar veenar-

beiders en bedrijven zich vestigden. De 

meeste kanalen zijn gedempt en zijn we-

gen geworden. Vandaar de karakteristieke 

langgerekte lintdorpen. Op de afgegraven 

gebieden werd zand vermengd met het 

veen. Zo ontstond een vruchtbare bodem 

(dalgrond). Het Mondengebied is nu een 

belangrijk landbouwgebied, waar ook veel 

duurzame energie wordt geproduceerd in 

wind- en zonneparken.

 Vervolg de weg tot net voor het bord 

Buinerveen en sla linksaf (Osdijk). Neem 

de tweede afslag links (Beeksdijk). 

Je rijdt nu door het LOFAR-gebied. 

19   LOFAR

LOFAR is een lage frequentie radiotele-

scoop die samengesteld is uit duizenden 

radioantennes. Het centrale punt bevindt 

zich op een terp tussen Exloo en Buinen 

en staat in verbinding met radiotelesco-

pen in andere Europese landen. Het ligt 

in een uniek moerasachtig natuurgebied 

met vele soorten planten en dieren. Het 

moeras is ontstaan door het kwelwater 

van de Hondsrug, waardoor er bijzondere 

planten groeien. 

 Neem de eerste afslag rechts (Velddijk), 

daarna rechtsaf de Exloërweg op. Neem in 

Buinen de eerste weg links (Voorbosweg). 

Je rijdt nu de Zuideres van Buinen op. 

Onderweg naar het hoogste punt van de 

Zuideres zie je de prachtige glooiingen die 

het Hondsruggebied zo kenmerken. Met 

aan de linkerzijde de mooie heide van het 

Buinerveld. 

 Blijf de verharde weg volgen. Na een 

bocht naar rechts ga je bij de paddenstoel 

(Buinen 1,6 kilometer) linksaf. Let op! 

Verderop steek je een drukke weg over. Ga 

aan het einde van de weg linksaf. Ga met 

de bocht mee en draai rechtsaf de N374 op 

richting Borger.

Onderweg heb je nog een laatste blik op 

de Hondsrug. Aan de linkerzijde liggen 

nog twee hunebedden ‘De Borger Twee-

ling’ (D28 en D29). 

 Bij het vervolgen van de weg kom je bij 

de derde rotonde weer aan bij het TIP in 

Borger.



Laat je tijdens deze autoroute meevoeren 

door het wisselende en rijke landschap van 

de Hondsrug. Vanwege de unieke geschiede-

nis van de Hondsrug is het gebied benoemd 

tot UNESCO Global Geopark, het eerste van 

Nederland. De in de laatste ijstijd ontstane 

ruggen zijn nog steeds goed zichtbaar. De 

Hondsrug kent vele hoogteverschillen, die 

je tijdens het rijden van deze route vanuit 

verschillende oogpunten zult ervaren. 

De hoge ligging van de Hondsrug zorgde 

ervoor dat de mens zich hier ging vestigen. 

De in de ijstijd hier gebrachte zwerfstenen 

werden door de bewoners voor verschillende 

doelen gebruikt, zoals het bouwen van de 

vele hunebedden die de Hondsrug rijk is. 

Het grootste hunebed van Nederland, de 

D27, ligt in Borger.

De autoroute neemt je mee door kleine dorp-

jes en over landweggetjes. Voorzichtigheid 

is geboden, ook voor overstekende schapen 

en ander overstekend wild. Onderweg kom 

je langs diverse hunebedden. Deze zijn 

aangegeven met wit-groene bordjes.  Niet 

alle hunebedden zijn even goed bereikbaar 

met de auto. Na een korte wandeling zijn zij 

alle te bereiken. Daarnaast maak je tijdens 

deze route kennis met typisch Drentse 

kenmerken, zoals zanddorpen, veengebieden, 

heidevelden, bossen, es- en brinkdorpen en 

schaapskuddes. 

Gedurende de route zijn er veel bezienswaar-

digheden. Voor je start  vanuit het TIP in 

Borger: loop eerst nog even een rondje om de 

Willibrordkerk met haar ‘Duivelsrooster’. Op 

de kaart en in de routebeschrijving zijn de 

verschillende bezienswaardigheden aange-

geven met een 1 . Hier kun je even de auto 

uit om iets te bekijken, je te laten informeren 

of te genieten van het uitzicht. 

Rij voorzichtig, denk a.u.b. aan medewegge-

bruikers en overstekende dieren en neem je 

afval mee. Hou je aan de snelheid en pas deze 

aan waar nodig.

De gehele route van 98 km is in één 

keer te rijden, of kies ervoor om alleen 

het noordelijke (48 km) of zuidelijke 

deel (65 km) te rijden. Uitgangspunt is 

altijd Borger. In Schoonloo kies je voor 

de gehele route of voor alleen de noor-

delijke route. Dit alles wordt in een 

apart kader op bladzijde 8 duidelijk 

aangegeven. Ook staat daar vermeld 

welke route je aflegt als je alleen de 

zuidelijke route wilt rijden.

Hondsrug Drenthe 

Hondsrug Roadtrip

Deze autoroute is ontwikkeld door de vrijwilligers 

van het Tourist Info Point in Borger. 
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