
Fietsroute  |  € 3,00

5   Eesergroen   (––)

In 1930 werd de Zijtak van het Kanaal Bui-

nen-Schoonoord gegraven naar het ontgin-

ningsdorpje Eesergroen. Het dorp ontstond in 

1882 toen het Eeserveld ontgonnen werd en 

de eerste pioniers zich hier vestigden. 

6   Schapenpark

Tussen knooppunt 6 en 38 ligt het Schapen-

park. Het ontstond in november 1972 toen 

zware najaarsstormen hier de helft van het 

bos tegen de vlakte maaiden. Bij wijze van 

experiment besloot Staatsbosbeheer er geen 

nieuw bos aan te leggen. Er kwam een raster 

om het terrein en het werd het domein van 

een flinke groep Drentse heideschapen. De 

dieren hebben ervoor gezorgd dat het Scha-

penpark zich kon ontwikkelen tot een prachtig 

heidelandschap met aan de noordkant het 

kunstwerk ‘Ode aan de Zon’. 

Als je een kijkje in het Schapenpark neemt, 

zal het je opvallen dat de rechte bospaden van 

vroeger er nog steeds liggen, compleet met de 

oude genummerde vakstenen op de hoeken. 

7   Poolshoogte 

Rijd bij knooppunt 6 even door op de alterna-

tieve route naar Poolshoogte, een heuvel met 

uitkijktoren in boswachterij Odoorn. In 1943 

werd in opdracht van Boswachter Meelker 

een heuvel van 13 meter opgeworpen. Zijn 

zoon heeft de heuvel ontworpen en ook de 

naam Poolshoogte bedacht. Het maken van de 

heuvel werd in die tijd met schop en kruiwa-

gen gedaan en om die reden door journalisten 

beschreven als de ‘Bloedberg’ van Exloo door 

de bloedblaren die het harde werken oplever-

den. De top van de heuvel ligt op 38 meter 

boven NAP. Naar de top leiden twee paden die 

een zogeheten dubbele helix vormen. Vanaf de 

top kon de boswachter zijn boswachterij goed 

in de gaten houden: men kon er “poolshoogte 

nemen”. De Poolshoogte biedt een fantastisch 

uitzicht over de wijde omgeving.

8   Hoogteverschillen op de es 

Als je de zandweg over de Zuideresch van 

Exloo volgt, zie je nog steeds de droogda-

len als ribbels in het landschap liggen. De 

hoogteverschillen tussen de esgronden boven 

op de Hondsrug en het land beneden in het 

Hunzedal zijn voor Drentse begrippen fors te 

noemen. Op de es sta je op ongeveer 25 meter 

boven NAP en beneden bij het Achterste diep 

op minder dan 10 meter boven NAP.

9   Droogdal

Recht voor je en op de open strook links kun 

je het geologische verschijnsel droogdal mooi 

zien. Droogdalen ontstonden in de koud-

ste perioden van de Weichsel-ijstijd toen de 

bodem permanent bevroren bleef. Als de 

temperaturen ‘s zomers boven nul kwamen, 

kon het dooiwater de bodem niet in. Het water 

vormde diepe dalen vanaf de Hondsrug door 

steeds laagjes bovengrond weg te spoelen. Na 

de ijstijd verdween de vorst uit de bodem. Het 

regenwater kon weer in de bodem wegzakken 

en het dal kwam droog te staan. Vandaar de 

term droogdal.

10   Lofar-gebied 

De route tussen knooppunt 13 en 44 voert u 

door het Lofar-gebied. Hier bouwde Astron in 

2010 het Lofar-antennesysteem in het Hunze-

dal, een supertelescoop bestaande uit honder-

den kleine antennes. Het Drentse Landschap 

heeft in het gebied rond de antennevelden 

een groot natuurontwikkelingsproject ge-

realiseerd tussen het Achterste Diep en de 

Hondsrug. Overal in het Lofar-gebied borrelt 

het kwelwater vanuit de Hondsrug omhoog. 

Binnen de kortste keren heeft zich hier een 

uniek moerasgebied met tal van bijzondere 

nieuwkomers ontwikkeld.

11   Zuideresch Buinen   (––)

Rijd een stukje over de hoge Zuideresch van 

Buinen. Bij de tweede paddenstoel, waar je 

naar links gaat, ligt aan je rechterhand het 

Buinerbosch. Het is een restant van wat eens 

het Buinerholt was. De boeren van Buinen 

haalden er het hout vandaan dat ze nodig had-

den. Veel bomen in het Buinerbosch hebben 

niet één, maar verschillende stammen. Het 

wijst erop dat de bomen regelmatig gekapt 

werden waarna ze opnieuw uitliepen.

12   Noorderesch Buinen   (––)

Als je vanuit Buinen de Noorderesch oprijdt, 

zou je bij het bankje even moeten stoppen om 

van het uitzicht over de Hondsrug genieten. 

Je kijkt over het doorbraakdal (het Kanaal 

Buinen-Schoonoord) heen richting Borger en 

Bronneger. Erosiedalen lopen over de flanken 

van de Hondsrug naar beneden.
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Deze fietsroute laat je veel elementen zien die de Hondsrug zo uniek maken. Van de 

hoge zandgronden met de bossen en een schapenpark tot de lage veengronden waar de 

hoogteverschillen van de Hondsrug goed zichtbaar zijn. Het droogdal laat een stukje uit 

de ijstijd zien terwijl het Lofargebied met moderne technologie het heelal afspeurt.

Startlocatie
Borger

Route lengte
39 kilometer

1   Kanaal Buinen-Schoonoord

Het Kanaal Buinen-Schoonoord werd tussen 

1926 en 1929, voornamelijk met handkracht 

gegraven door werklozen in het kader van de 

Werkverschaffing. 

Het Kanaal Buinen-Schoonoord werd aange-

legd in het beekdal van het Voorste Diep. 

De beek vond destijds zijn weg via het door-

braakdal door de Hondsrug tussen Buinen en 

Borger. Het Voorste Diep is een van de twee 

bovenlopen van de Hunze.

2   Flessenhals

Ten oosten van het schelpenpaadje heeft het 

Drentse Landschap het project Flessenhals 

gerealiseerd. Het project dankt zijn naam 

aan de smalle doorgang van het water, een 

zogenaamde Flessenhals,  dat ontstond door 

de aanleg van een recreatiepark en de nieuw-

bouw in Borger. Het 30 hectare grote gebied is 

recentelijk veranderd in bloemrijke hooilan-

den waardoor het gereconstrueerde Voorste 

Diep stroomt. 

3   Mandelanden   (––)

Met het graven van het Kanaal Buinen- 

Schoonoord verdween het Voorste Diep en 

verloren de Mandelanden hun karakter als 

natte hooilanden. Vanaf 2011 werd samen met 

het waterschap begonnen om van het Voorste 

Diep weer de snelstromende meanderende 

bovenloop van de Hunze te maken. Sneller dan 

iemand had durven dromen, werden de Man-

delanden weer de bloemrijke schraallanden 

van vroeger. Voor je linksaf het schelpenpad 

naar de alternatieve route op gaat, kun je even 

doorrijden naar de kijkheuvel.

 
4   Voormalig veengebied   (––)

Dit deel van de route komt door het voormalig 

veengebied tussen de Hondsrug en de Rug van 

Rolde. In het boerenland aan weerszijden van 

de weg ligt de oorspronkelijke bovenloop van 

het Voorste Diep. Het is van zo’n slechte kwa-

liteit dat sommige eigenaren de grond zelfs 

braak laten liggen en zo de natuur de kans 

geven zich over het gebied te ontfermen.


