


Deze tocht voert u voor het grootste deel langs de oostkant van de Hondsrug
van Coevorden naar Groningen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd het
glooiende landschap van deze oostkant te laten zien. Bij Emmen in de
Emmerdennen komt u langs Haantjebak/Haantjeduinen het hoogste punt van
de Hondsrug en heel Drenthe. In de bossen van boswachterij Odoorn hebt u
bij Poolshoogte vanaf uitkijktoren een mooi uitzicht over de omgeving. Ook
komt de route komt in Borger langs het Hunebedcentrum met naast het
museum het Oertijdpark en een Keientuin.

De etappes zijn in beide richtingen beschreven, heen pijltje naar rechts (→)
en terug pijltje naar links (←).
De totale afstand bedraagt ca. 103km.

Tip voor de wandelaar.

Als de tekst van de route soms niet helemaal duidelijk is, dan kunt u de tekst
even verder doorlezen voor de volgende aanwijzingen. Ook kan het eventueel
helpen de tekst van de route in tegengestelde richting te lezen.



Etappes:

Begin Eind Km

Coevorden Dalen 6
Dalen Holsloot 6,5
Holsloot Emmen 12,5
Emmen Weerdinge 6,5
Weerdinge Valthe 5
Valthe Odoorn 5,5
Odoorn Boswachterij Odoorn 5,5
Boswachterij Odoorn Eesergroen 4
Eesergroen Borger 7
Borger Drouwen 7
Drouwen Gieten 6
Gieten Annen 10,5
Annen Noordlaren 9
Noordlaren Haren 8
Haren Groningen 7



Coevorden (treinstation) – Dalen ca. 6km

→ Vanuit station naar rotonde lopen en rechtsaf de Friesestraat in. Doorlopen
tot plein in het centrum en linksaf richting het kasteel van Coevorden na ca.
50 naar links en direct weer naar rechts over de houten vlonder naar het
kasteel. Voor de ingang van het kasteel rechtsaf en dan de eerste weg
linksaf. Einde weg rotonde oversteken en rechtdoor het park in. In het park
naar rechts en direct weer links aan houden, het water aan de linkerhand
houden. Pad langs het water volgen tot einde, park verlaten en linksaf. Direct
voor de brug weer linksaf het fietspad langs het kanaal volgen. Bij de
volgende brug rechtdoor de weg langs het kanaal volgen. Meteen na het
viaduct linksaf het graspad langs de hoger liggende verkeersweg volgen.
Waar de sloot begint naar rechts aanhouden en direct daarna rechts naar de
stuw in het Drostendiep. Trapje naar beneden en op verharde weg linksaf.
Weg volgen tot kruising en rechtdoor, Oude Coevorderweg. Doorlopen tot
einde en hier naar links het spoor oversteken, deze weg blijven volgen. Einde
weg rechtsaf, de Bente. Deze weg die later overgaat in Hoofdstraat, ca. 1km
door Dalen blijven volgen. Na de kerk doorlopen tot hnr. 15, hier is het
eindpunt van de etappe. (Er is rechts gelegenheid om te parkeren,
Binnenweg)

← Vanaf Hoofdstraat 15 de weg door Dalen volgen. Hoofdstraat gaat
verderop over in de Bente. Na ca. 1km linksaf richting Huttenheugte , Oude
Coevorderweg. Over het spoor rechtsaf, dit blijft de Oude Coevorderweg. Op
kruising rechtdoor Achterloo. Ca. 100m na de bocht naar links bij de stuw in
het Drostendiep, trapje omhoog, naar rechts en om het water weer naar
links. Nu het pad volgen langs de hoger gelegen verkeersweg. Einde pad op
verharde weg rechtsaf langs het kanaal. Bij de brug rechtdoor over fietspad
langs het kanaal. Bij de volgende brug rechtsaf en meteen weer rechtsaf het
park in. Het water aan uw rechterhand houden en doorlopen tot Y-splitsing
voor een beeld, hier links aan houden en het park verlaten. Via rotonde
rechtdoor de stad in. Bij bordje kasteel Coevorden rechtsaf naar de ingang
van het kasteel. Voor de ingang naar links over de houten vlonder. Aan het
einde linksaf en direct weer rechtsaf het plein op. Op het plein rechtsaf
richting het station. Einde straat bij rotonde is het station, het eindpunt van
de etappe.





Dalen – Holsloot ca. 6,5km

→ Vanaf Hoofdstraat 15 weg vervolgen en bij ANWB-wegwijzer rechtsaf
richting Dalerveen, Emmerweg. Bij de volgende wegwijzer richting Emmen
aanhouden. Na plaatsnaambord einde Dalen eerste weg rechtsaf, Galgaten.
Deze weg met een bocht naar links ca. 3km volgen. Aan het einde van de
weg in Den Hool linksaf. Door het dorp lopen en einde dorp na hnr. 1b
rechtsaf, Everlang. Deze weg volgen en vervolgens eerste weg naar links,
richting Hoogeveen. Einde weg voor kanaal linksaf en doorlopen tot brug. De
brug oversteken en linksaf langs het kanaal, Vleddersweg. Doorlopen tot de
volgende brug, hier is het eindpunt van de etappe. (Over de brug rechts is
gelegenheid om te parkeren.)

← Voor de brug linksaf langs het kanaal, Vleddersweg. Doorlopen tot
volgende brug, deze oversteken en direct weer linksaf. Na viaduct rechtsaf,
Schoolstraat. Einde weg rechtsaf, Everlang, deze weg tot einde volgen. Hier
linksaf door den Hool. Vervolgens eerste weg rechtsaf. Deze weg ca. 3km
blijven volgen. Na hnr. 4 rechts aanhouden, Galgaten. Einde weg linksaf,
Emmerweg. Deze weg door Dalen blijven volgen tot kruising met de
Hoofdstraat, alle afslagen negeren. Hier linksaf richting Coevorden,
Hoofdstraat. Na ca. 50m bereikt u bij hnr. 15 het eindpunt van deze etappe.
(Er is links gelegenheid om te parkeren, Binnenweg)





Holsloot – Emmen (treinstation eindhalte) ca. 12,5km

→ Bij de brug rechtsaf, Ermerstraat. Deze weg ca. 3km volgen tot einde in
Achterste Erm, hier op fietspad linksaf. Na ca. 100m de verkeersweg naar
rechts oversteken. Meteen in de bocht naar rechts staat straatnaambord
Wienbargsteeg. Deze bochtige weg langs de bomenrand ca. 1,5 km blijven
volgen. Aan het eind met links viaduct Wienbargsteeg, rechts afslaan. Einde
weg linksaf, Zandzoom. Na brug over de Sleenerstroom, eerste weg rechtsaf,
dit blijft de Zandzoom. Na ca. 1km eerste verharde weg linksaf. Daarna op
rotonde linksaf. Op de volgende rotonde rechtdoor via fietspad over viaduct.
Onderaan het viaduct op kruispunt van beton rechtsaf. Betonpad gaat direct
over in onverhard bospad. Dit pad ca. 1km volgen en op vierde kruising van
brede bospaden, einde bos, linksaf. Op Y-splitsing rechts aanhouden en
doorlopen tot fietspad, hier linksaf. Vervolgens na ca. 200m de weg naar
rechts oversteken, Zuideind. Eerste weg rechtsaf, Huizingsbrinkweg. Via brug
over kanaal, links aanhouden en direct rechts, Huizingsbrinkweg. Deze
bochtige weg ca. 800m tot einde volgen, alle afslagen negeren. Einde weg
rechtsaf, doorlopen naar verkeerslichten en vierbaansweg oversteken, links
aanhouden en direct weer rechts. Deze weg volgen tot verkeerslichten en
rechtdoor de Ermerweg oversteken. Bij de volgende verkeerslichten ook
rechtdoor de Van Schaikweg oversteken. Nu de weg door Emmen blijven
volgen, alle afslagen negeren. Na de kerk aan uw linkerhand, tweede straat
rechtsaf, Stationsstraat. Op de volgende kruising rechtdoor en doorlopen tot
treinstation, eindpunt van de etappe.





← Vanuit station rechtdoor de weg volgen naar het centrum van Emmen. Op
kruising met de Kolhoopstraat rechtdoor en op de volgende kruising linksaf.
Nu de weg door het centrum van Emmen volgen, de kerk aan uw rechterhand
passeren, alle afslagen negeren. Bij de verkeerslichten rechtdoor de Van
Schaikweg oversteken. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor de
Ermerweg oversteken en de Noordbargerstraat volgen. Einde straat bij
verkeerslichten vierbaansweg oversteken, naar rechts en direct weer links.
Doorlopen tot de Huizingsbrinkweg, hier linksaf en direct rechts aanhouden.
Deze bochtige weg ca. 800m blijven volgen tot kanaal. Voor het kanaal naar
links aanhouden, brug oversteken, naar links en direct rechts aanhouden,
Huizingsbrinkweg. Einde weg linksaf, Zuideind. Einde weg verkeersweg
oversteken en op fietspad linksaf. Eerste pad rechtsaf richting bos. In het bos
op Y-splitsing links aanhouden. Vervolgens op viersprong rechtsaf. Dit
bospad ca. 1km blijven volgen, alle afslagen negeren. Waar betonpad begint
naar links het fietspad volgen die over het viaduct gaat. Na viaduct op
rotonde rechtdoor en vervolgens bij de volgende rotonde rechtsaf. Doorlopen
tot de kruising met de Zandzoom, hier rechtsaf en deze weg tot einde
volgen. Einde weg linksaf dit blijft de Zandzoom. Na brug over de
Sleenerstroom, eerste weg rechtsaf. Weg volgen en voor viaduct
Wienbargsteeg linksaf. Deze bochtige weg langs de bomenrand ca. 1,5 km
volgen. Einde weg verkeersweg oversteken en op fietspad linksaf. Eerste weg
rechtsaf richting Holsloot. Deze weg door Achterste Erm ca. 3km volgen tot
de brug in Holsloot, eindpunt van de etappe. (Over de brug rechts is
gelegenheid om te parkeren)





Emmen (treinstation eindhalte) – Weerdinge ca. 6,5km

→ Vanuit het station in Emmen linksaf en direct weer linksaf over het spoor
de linkerkant van de Boslaan volgen. Na de kruising met de Dennenlaan over
het meest linkse pad het bos in gaan, half verhard fietspad. Na passeren
hunebed D45, asfaltweg oversteken, rechtdoor, en meteen linksaf bospad in.
(Een route langs alle hunebedden kunt u gratis downloaden via(Een route langs alle hunebedden kunt u gratis downloaden via(Een route langs alle hunebedden kunt u gratis downloaden via
www.Hunebedpad.nl))) Nu eerste bospad rechtsaf en dit pad steeds blijven
volgen, alle afslagen negeren. Na ca. 1km ziet u links
Haantjebak/Haantjeduinen het hoogste punt van de Hondsrug en heel
Drenthe. Pad blijven volgen en na meertje aan de linkerkant, tweede brede
bospad linksaf slaan tussen de stenen 15 en 28. Dit pad steeds rechtdoor
volgen tot fietspad, hier rechtsaf. Fietspad steeds rechtdoor tot einde volgen.
Aan het eind verharde weg, Emmerhoutstraat, oversteken en rechtsaf. Direct
eerste weg linksaf, deze verharde weg met een bocht naar links blijven
volgen. Verharde weg gaat over in landweg en later weer in verharde weg,
steeds rechtdoor. De verharde blijven weg volgen. U passeert de molen en
slaat aan het eind scherp linksaf, Nieuwstraat. Doorlopen tot einde weg met
rechts de school en links het dorpshuis. Hier is het eindpunt van deze
etappe. (via de Nieuwstraat loopt ook de wandeling over de oude spoorlijn(via de Nieuwstraat loopt ook de wandeling over de oude spoorlijn(via de Nieuwstraat loopt ook de wandeling over de oude spoorlijn
Emmen – Stadskanaal. Gratis te downloaden viaEmmen – Stadskanaal. Gratis te downloaden viaEmmen – Stadskanaal. Gratis te downloaden via www.Hunebedpad.nl)

← De route via de Nieuwstraat vervolgen en aan het einde rechtsaf,
IJsspoorweg. De molen passeren en steeds de verharde weg, die overgaat in
een doodlopende weg, blijven volgen. Verharde weg gaat over in landweg en
later weer in verharde weg, steeds rechtdoor. De weg eindigt met een bocht
naar rechts. Nu rechtsaf en direct daarna bij P-64478/001, linksaf richting
Emmen. Na ca. 1km, na de smalle bosstrook aan uw linkerhand, linksaf pad
langs deze bosstrook richting het bos. Ook in het bos steeds rechtdoor.
Einde pad bij de stenen 15 en 28. rechtsaf. U passeert rechts een meertje en
Haantjebak/Haantjeduinen het hoogste punt van de Hondsrug en heel
Drenthe. Het bospad nog ca. 1km volgen, alle afslagen negeren. Aan het eind
linksaf en direct weer rechtsaf, asfaltweg oversteken en rechtdoor. Fietspad
blijven volgen, kruising met Dennenlaan oversteken en rechtdoor via de
Boslaan naar spoorwegovergang. Spoor oversteken en rechtsaf naar station,
het eindpunt van deze etappe.
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Weerdinge – Valthe ca. 5km

→ Einde Nieuwstraat rechtsaf en daarna linksaf de Dorpsstraat door
Weerdinge volgen. Vervolgens de eerste weg rechtsaf, Meerbosweg, richting
Klijndijk/Odoorn. Deze weg die na geruime tijd overgaat in een betonweg en
daarna in een veldkeienweg blijven volgen. Eenmaal op de veldkeienweg
neemt u het tweede pad rechtsaf. Dit pad blijven volgen en na de
hunebedden aan uw linkerhand steeds rechtdoor tot in Valthe. Nu rechtsaf de
weg door Valthe volgen tot aan het plein, tevens eindpunt van de etappe.

← Einde Vlintweg rechtsaf. Doorlopen tot hnr. 35, hier linksaf richting
hunebedden. Deze landweg langs de hunebedden volgen tot veldkeienweg
en hier linksaf. Deze weg die overgaat in beton en daarna in asfalt, rechtdoor
tot einde volgen. Aan het eind linksaf en doorlopen tot ANWB-wegwijzer, hier
rechtsaf richting Emmerschans. Doorlopen tot eerste weg links, Nieuwstraat.
Hier is het eindpunt van de etappe.





Valthe – Odoorn ca. 5,5km

→ Pal voor het plein linksaf, Vlintweg. Einde Vlintweg de weg oversteken en
op fietspad linksaf. Op rotonde rechtsaf over fietspad richting Odoorn.
Halverwege na hnr. 9 rechtsaf richting Eppiesbergie. Nu steeds rechtdoor ook
na einde betonpad. Ca. 40m voor hek en bij bordje, Bergjesweg, linksaf. Dit
smalle pad tussen akkerrand en natuurgebied volgen. Het pad gaat met een
bocht naar links over in een breder pad. Op Y-splitsing rechts aanhouden.
Vervolgens op kruising rechtdoor de verharde weg Odoorn in volgen. Na de
school rechts aanhouden, de Goorns. Einde weg linksaf via voetpad. Bij
ANWB-wegwijzer 2745-2 de weg oversteken en voetpad volgen. Pad naar
rechts aanhouden en bij P-23331 linksaf, Hoofdstraat oversteken richting
Schoonoord. Het begin van de Schaapstreek is tevens eindpunt van deze
etappe.

← Einde Schaapstreek, Borgerderweg oversteken en bij P-23331 rechtsaf
voetpad volgen. Direct links aanhouden en na ca. 20m de weg naar rechts
oversteken en bij ANWB-wegwijzer richting Exloo. Voetpad langs de weg
volgen en bij de tweede weg rechtsaf, de Goorns. Deze weg links langs de
school volgen en rechtdoor het dorp verlaten. Op Y-splitsing links
aanhouden. Oosterveldweg. Weg met een bocht naar rechts over smal pad
tussen natuurgebied en akkerrand volgen. Aan het eind rechtsaf, Bergjesweg.
Nu steeds rechtdoor tot einde, weg oversteken en op fietspad linksaf.
Doorlopen tot rotonde en hier over fietspad linksaf, richting Valthermond. Na
ca. 1,3km, weg naar rechts oversteken, Vlintweg. Doorlopen tot einde
Vlintweg, eindpunt van de etappe.





Odoorn – Boswachterij Odoorn (uitkijktoren Poolshoogte, Boswachter
Meelkerlaan 5) ca. 5,5km

→ Op Schaapstreek rechtdoor en vervolgens het fietspad volgen. Na het
viaduct fietspad naar rechts blijven volgen. Na ca. 1km ligt aan uw linkerhand
de ijsbaan. Ca. 200m na de ijsbaan rechtsaf tussen de stenen 35 en 29.
Bospad  volgen en tussen de stenen 34 en 28 door het Schapenpark
betreden. Rechtdoor het Schapenpark oversteken en na het verlaten hiervan,
via wildrooster, het bospad volgen tussen de stenen 13 en 14. Eerste brede
bospad linksaf tussen de stenen 13 en 8, richting Poolshoogte. Op
viersprong linksaf tussen de stenen 13 en 12. Eerste pad rechtsaf richting
Poolshoogte. Pad volgen langs uitkijktoren en doorlopen tot parkeerplaats,
het eindpunt van de etappe.

← Vanaf parkeerplaats pad volgen richting uitkijktoren, deze passeren en
rechtdoor het bos in gaan. Na ca. 200m eerste brede bospad linksaf. Eerste
pad rechtsaf tussen stenen 8 en 13. Volgende brede bospad rechtsaf tussen
stenen 13 en 14. Einde pad rechtdoor en via wildrooster het Schapenpark
betreden. Het Schapenpark steeds rechtdoor oversteken en via wildrooster
weer verlaten. Weer rechtdoor gaan tussen de stenen 29 en 35 tot fietspad
en hier linksaf. Het fietspad onder viaduct door volgen tot plaatsnaambord
van Odoorn. Nu rechtdoor tot einde weg, tevens eindpunt van de etappe.





Boswachterij Odoorn (uitkijktoren Poolshoogte, Boswachter Meelkerlaan 5) – 
Eesergroen (Dorpsstraat 2, Lucy’s Inn) ca. 4km 

→ Van parkeerplaats doorlopen naar weg met naastliggend fietspad, op 
fietspad linksaf. Eerste bospad rechtsaf richting Oorlogsmonument. Dit pad 
tot einde volgen, bosrand, hier linksaf. Doorlopen tot T-kruising, hier 
rechtsaf. Dit pad met een bocht naar links volgen. Vervolgens pal voor de 
volgende bocht naar links een smal pad naar rechts het bos in volgen. Na een 
open plek met een ven aan de rechterkant, het pad naar links volgen. Via een 
klaphek het pad blijven volgen tot u op een grasland uitkomt, hier rechtsaf. 
Nu het grasland rechtdoor tot einde volgen en via een klaphek weer verlaten. 
Op verharde weg rechtsaf. Eerste weg linksaf, Saksveldweg. Volgende weg 
weer linksaf, Witkoelenweg. Weg tot einde volgen en linksaf. U bent nu bij 
Lucy’s Inn, eindpunt van de etappe. 

← Vanuit Lucy’s Inn linksaf en direct rechtsaf, Witkoelenweg. Weg tot einde 
volgen en rechtsaf, Saksveldweg. Eerste weg rechtsaf, Middenweg. Na smalle 
bosstrook aan de linkerkant het daaropvolgend grasland, bij bord Hondsrug 
Boswachterij Odoorn, via een klaphek betreden. Nu rechtdoor het grasland 
op met eerst bomen en daarna een meer open terrein aan de rechterhand. 
Ca. 125m na de volgende bomen aan uw rechterhand het pad naar rechts 
volgen en direct links aanhouden. Dit pad volgen en daarna via een klaphek 
rechtdoor. Voor een open plek met ven het pad naar rechts volgen. Einde pad 
op breed bospad linksaf. Dit pad volgen en daarna op T-kruising bij steen nr. 
16, linksaf langs de bosrand. Eerste pad rechtsaf, doorlopen tot einde en op 
fietspad linksaf. Daarna eerste afslag rechtsaf richting parkeerplaats 
Poolshoogte, tevens eindpunt van de etappe. 





Eesergroen (Dorpsstraat 2, Lucy’s Inn) – Borger ca. 7km

→ Vanuit Lucy’s Inn rechtsaf. Na ca. 500m bij voormalige haventje het smalle
fietspad aan de linkerkant van het water volgen. Eerste pad rechtsaf via dam
over het water. Doorlopen tot einde en dan linksaf langs hnr.4. Vervolgens de
Weg voor de Kampen volgen. Weg gaat over in Fleermaatsweg en later in
Brink. U wandelt Westdorp in en gaat op viersprong bij hnr. 3 rechtdoor,
richting brug. Voor de brug rechtsaf over fietspad langs het kanaal. Bij de
volgende brede brug en P-22421 rechtdoor langs het kanaal richting Ees. In
Borger over de volgende brug linksaf. Nu rechtdoor de weg door Borger
volgen tot rotonde en kerk in het centrum, het eindpunt van de etappe.

← Bij de kerk op rotonde rechtdoor richting Ees. Einde Borger de brug
oversteken en rechtsaf langs kanaal richting Westdorp. Bij de volgende brug
en P-22421 rechtdoor langs kanaal richting Schoonloo. Daarna bij volgende
brede brug en P-22546 linksaf richting Odoorn. Na ca. 100m rechts
aanhouden, Brink. Op viersprong rechtdoor richting Eesergroen. U wandelt
Westdorp nu uit en blijft deze weg volgen, alle afslagen negeren. Aan het
eind na de bocht bij hnr. 4 direct rechtsaf. Doorlopen tot kanaal en over de
dam linksaf het smalle fietspad volgen. Fietspad tot einde bij voormalig
haventje volgen en hier op de weg linksaf. Na ca. 500 m bereikt u aan de
linkerkant Lucy’s Inn het eindpunt van de etappe.





Borger – Drouwen ca. 7km

→ Bij de kerk rechtsaf, Torenlaan. Na ca. 300m linksaf, Bloemdijk. Einde weg
rechtsaf, Ambachtsstraat. Eerste weg rechtsaf, Marslandenweg. Doorlopen
tot Y-splitsing met links parkeerplaats Hunebedcentrum, hier rechtsaf smal
pad volgen tot kanaal. Voor kanaal linksaf en bij de sluis rechtdoor het pad
langs het kanaal volgen. Bij de volgende sluis het smalle fietspad volgen,
gaat na ca. 50m met een bocht naar links. Einde fietspad direct rechtsaf een
landweg volgen. Weg volgen tot verharde weg, hier linksaf en direct weer
rechtsaf. Eerste verharde weg linksaf. Bij P-24895/001 rechtdoor de
Hoofdstraat door Drouwen volgen. Op Y-splitsing rechts aanhouden,
Alinghoek. Weg volgen en op kruising van meerdere wegen richting
Alinghoek hnrs. 12,14 etc. Doorlopen tot parkeerplaats links in het bos en
rechts restaurant/camping Alinghoek. Hier is het eindpunt van de etappe.

← Vanaf parkeerplaats rechtsaf de verharde weg volgen. Op kruising van
meerdere wegen min of meer rechtdoor langs hnr. 9, richting fietsknooppunt
43. Op Y-splitsing links aanhouden, de Hoofdstraat door Drouwen. Bij P-
24894/001 richting Buinen. Ook bij P-24895/001 richting Buinen
aanhouden. Vervolgens de tweede weg rechts. Einde weg linksaf en direct
weer rechtsaf een landweg in. Op kruising met verharde weg linksaf het
fietspad volgen. Bij de sluis, het fietspad gaat hier naar links, rechtdoor het
pad langs het kanaal volgen. Bij de volgende sluis rechtdoor het fietspad
langs het kanaal volgen. Eerste pad rechtsaf. Einde pad linksaf en links
aanhouden, Marslandenweg. Weg tot einde volgen en hier linksaf. Eerste weg
linksaf, Bloemdijk. Aan het einde van deze weg rechtsaf, Torenlaan. Deze
weg volgen tot de kerk het eindpunt van de etappe.





Drouwen – Gieten ca. 6km

→ Vanaf parkeerplaats rechtsaf de route ca. 25m terug volgen en dan
rechtsaf het bos in. Dit bospad blijven volgen alle afslagen negeren. Einde
pad linksaf en na ca. 50m weer rechtsaf. Ook dit pad blijven volgen en alle
afslagen negeren. Einde pad rechtdoor de verharde weg op, Olde hof. Einde
weg rechtsaf en vervolgens eerste weg linksaf, J.Hugeslaan. Einde weg linksaf
en op rotonde rechtdoor richting Gieten. Na ca. 100m schuin naar rechts,
halfverharde weg, Esweg. Op Y-splitsing links aanhouden en rechtdoor de
veldkeienweg die overgaat in een asfalweg volgen. Einde weg linksaf. Voorbij
hnr.1 direct na fietspad rechtsaf het onverharde pad volgen. Einde pad bij P-
23547 aan de Grote Kamp is het eindpunt van deze etappe.

← Bij P-23547 aan de Grote Kamp linksaf het smalle pad langs de sloot
volgen. Op kruising met tweede asfaltweg linksaf. Daarna eerste weg
rechtsaf, Looweg. Weg gaat aan het eind over in een veldkeienweg.
Vervolgens op Y-splitsing rechts aanhouden. Einde weg linksaf en op
rotonde rechtdoor richting Drouwen. Eerste weg rechtsaf, J.Hugeslaan. Einde
weg rechtsaf. Vervolgens tweede weg linksaf, Olde Hof. Einde weg rechtdoor
het bospad op. Na ca. 500m rechtdoor het smalle pad volgen, de zandkuil
rechts houden. Dit pad blijven volgen en alle afslagen negeren. Einde pad
linksaf en daarna eerste smalle pad rechtsaf. Ook dit pad blijven volgen en
alle afslagen negeren. Einde pad en bos op verharde weg linksaf. Na ca. 25m
is links een parkeerplaats tegenover restaurant/camping Alinghoek. Hier is
het eindpunt van de etappe.





Gieten – Annen ca. 10,5km

→ Vanaf P-23547 de Grote Kamp volgen richting Gieterveen. Bij P-23546
rechtsaf richting Gieterveen. Fietspad volgen en bij bord Gieten het pad naar
rechts aanhouden. Einde pad rechts en direct weer links, de Bonne. Einde
fietspad rechtsaf richting Gieterveen en nu rechtdoor de Hondsrugweg
volgen. Einde weg rechtsaf, Oude Wildervanksterweg. Einde deze weg linksaf,
Spekstoep. Na hnr. 16 rechtsaf, fietspad, Zwartel. Daarna op T-kruising
rechtsaf. Vervolgens aan het einde linksaf en direct weer rechtsaf de tunnel
door. Na de tunnel direct rechtsaf richting Annen. Weg gaat met bocht naar
links over in fietspad met zandweg. Bij P-00571/001 rechtdoor richting
Annen. Aan het eind linksaf, Vijzelweg. Eerste fietspad rechtsaf richting
Annen. Op kruising rechtdoor, Koebroeken. Einde weg rechtsaf, ’t Wit. Eerste
weg linksaf, dit blijft ’t Wit. Op kruising met P-69883/001 rechtdoor. Steeds
deze weg blijven volgen en aan het eind na het bord Annen, linksaf. Deze
weg volgen en alle afslagen negeren. Einde weg linksaf en daarna eerste weg
rechtsaf, de Wolden. Deze weg langs de brink tot einde volgen. Dit is ook het
eindpunt van de etappe.

← Voor de brink linksaf, de Wolden. De weg langs de brink tot einde volgen
en dan linksaf, Spijkerboorsdijk. Eerste weg rechtsaf, de Hullen. Daarna
tweede weg rechtsaf, nog steeds de Hullen, richting Gieten. Deze weg blijven
volgen ook bij P-69883/001. Einde weg rechtsaf, ’t Wit. Vervolgens eerste
weg linksaf, Koebroeken. Op kruising rechtdoor, weg gaat over in fietspad.
Aan het einde linksaf en daarna rechtsaf, fietspad met zandweg, Vijzelweg.
Bij P-00571/001 rechtdoor richting Gieten. Einde fietspad verharde weg
langs snelweg volgen. Doorlopen tot tunnel en hier linksaf richting Gieten.
Na de tunnel direct linksaf en weer rechtsaf, fietspad volgen. Het eerste
fietspad naar links volgen. Einde fietspad linksaf, asfaltweg volgen. Eerste
weg rechtsaf, Oude Wildervanksterweg. Volgende weg linksaf, Hondsrugweg.
Tweede afslag linksaf, fietspad, de Bonne. Einde pad rechtsaf en direct weer
linksaf, Meulenpad. Pad gaat bij bord Gieten over in zandpad met fietspad.
Fietspad tot einde volgen en hier linksaf. Links aanhouden en de Grote Kamp
volgen tot in de bocht met P-23547, eindpunt van de etappe.





Annen – Noordlaren ca. 9km

→ Einde brink/de Wolden rechtsaf, Brink. Deze weg door Annen blijven
volgen. Bij rotonde rechtdoor. Vanaf hier het fietspad volgen richting
Zuidlaren. Na ca. 3,5km, na de verkeerslichten eerste weg linksaf,
Winkelakkers. Daarna eerste zandpad rechtsaf. Doorlopen tot kruising met
de Voorkampen en hier rechtdoor de Oude Groningerweg volgen. Op de
volgende kruising rechtdoor het midden van de brink oversteken tot de
ANWB-wegwijzer. Vanaf de ANWB-wegwijzer weg volgen richting
Hoogezand. Na de kerk linksaf, Kerkbrink. Eerste weg rechtsaf, Esweg. Deze
weg ook buiten het dorp blijven volgen, later zandpad. Einde weg in Midlaren
links aanhouden en de doorgaande weg door Midlaren volgen. Doorlopen tot
tweede weg rechts en ANWB-wegwijzer, hier rechtsaf richting Onnen. Deze
weg volgen, Noordlaarderweg gaat later over in  Lageweg. De Lageweg
volgen tot kerk en haventje in Noordlaren. Hier is ook het eindpunt van de
etappe.

→ Langs de kerk Noordlaren via de Lageweg verlaten, later Noordlaarderweg.
Einde weg bij P-20644 linksaf de weg door Midlaren volgen. Bij hnr.50 aan
de rechterkant van de weg (nu ook camping) naar rechts aanhouden, Esweg.
Weg gaan buiten Midlaren over in zandpad en later weer in verharde weg.
Weg tot einde in Zuidlaren volgen en hier linksaf. Doorlopen tot einde, weg
oversteken en rechtsaf. Nu de doorgaande weg volgen tot de brink en ANWB-
wegwijzer. Vanaf de ANWB-wegwijzer de brink in het midden oversteken en
aan het eind rechtdoor de weg oversteken tussen huisnummers 8 en 10. Op
kruising met Emmalaan wegen rechtdoor oversteken. Weg gaat over in
zandpad. Einde zandpad linksaf. Daarna einde weg rechtsaf, Hogeweg. Deze
weg via voet/fietspad ca. 3,5km volgen tot de brink in het dorp Annen,
tevens eindpunt van de etappe





Noordlaren – Haren ca. 8km

→ Vanaf kerk en haventje weg vervolgen langs ANWB-
wegwijzer richting Onnen. Na ca. 2,5km bij hnr. 27 linksaf 
Appelbergenweg. Weg gaat over in onverharde weg. Ca. 50m 
na hnr. 4 smal pad naar rechts nemen langs het Grote Veen. 
Vervolgens eerste pad rechts, smal pad langs bosrand. Einde 
pad linksaf op breder zandpad. Op splitsing links 
aanhouden. Einde pad rechtsaf, Onneresweg. Weg tot einde 
volgen en op verharde weg rechts aanhouden. Eerste weg 
links, Mottenbrink. Einde Mottenbrink op kruising linksaf de 
doorgaande weg door Onnen en later het fietspad langs deze 
weg volgen. Het fietspad volgen tot de spoorwegovergang in 
Haren. Spoor oversteken en direct rechtsaf, fietspad. Fietspad 
gaat over in straatweg, Middelhorsterweg. Na ca. 1km tweede 
weg rechts, Oude Middelhorst. Voor spoorwegovergang 
linksaf, Nieuwe Stationsweg. Nu doorlopen tot treinstation 
Haren, het eindpunt van de etappe.

← Vanuit station linksaf de weg langs het spoor volgen. Einde weg 
rechts en vervolgens eerste weg links, Middelhorsterweg. Deze weg 
ook na de kruising met de Molenkampsteeg blijven volgen. De 
Middelhorsterweg gaat aan het eind over in een stukje fietspad 
langs het spoor. Einde fietspad naar links het spoor oversteken en 
rechts aanhouden richting Onnen. Deze weg steeds blijven volgen 
richting Onnen. Na ca. 1,3km in Onnen rechtsaf, Mottenbrink. Einde 
Mottenbrink in bocht rechtsaf en direct na bord Onnen de 
halfverharde weg naar links aanhouden, Onneresweg. Na ca. 1km 
linksaf, Koelenbergsteeg. Op splitsing rechts aanhouden. Daarna 
direct na bosrand eerste smalle pad naar rechts volgen. Einde pad 
voor het Grote Veen smal pad naar links volgen langs het Grote 
Veen. Einde pad linksaf op breder zandpad, Appelbergenweg. 
Doorlopen tot einde weg en dan op fietspad rechtsaf. Fietspad 
volgen tot haventje en kerk in Noordlaren, tevens eindpunt van de 
etappe.





Haren – Groningen (Stadhuis op de Grote Markt) ca. 7km

→ Vanuit station rechtdoor de Nieuwe Stationsstraat in. Einde straat rechtsaf
en direct weer rechtsaf, Oosterweg. Deze weg tot einde volgen, de Kerklaan
oversteken en op fietspad rechtsaf. Fietspad blijven volgen en na ca. 700m
de Esserweg oversteken en rechtdoor fietspad volgen Esserhaag. Esserhaag
gaat over in Saaksumborg, hierna eerste weg linksaf. Vervolgens eerste weg
linksaf Goeman Borgesiuslaan. Einde weg bij verkeerslichten rechtsaf richting
centrum Groningen, Velengde Hereweg, later Hereweg. Ook na viaduct steeds
rechtdoor. Einde weg rechtdoor brug en kanaal oversteken. Het Hereplein
rechtdoor oversteken en na het plein tweede straat rechts, Prinsenstraat. Dan
eerste straat links, Eerste Drift. Einde straat rechts en vervolgens eerste
straat links, Kleine Gelkingestraat, later Gelkingestraat. Einde straat
oversteken naar het stadhuis op de Grote Markt, eindpunt van de etappe.

← Vanuit stadhuis rechtsaf de Gelkingestraat in, later Kleine Gelkingestraat.
Einde straat rechtsaf en direct weer linksaf, Eerste Drift. Eerste straat rechts,
Prinsenstraat. Einde straat links en nu rechtdoor naar de Herebrug. Brug
oversteken en rechtdoor de Hereweg in. Ook na viaduct steeds rechtdoor de
Hereweg volgen, later Verlengde Hereweg. Doorlopen tot kruising met
Goeman Borgesiuslaan, Van Ketwich Verschuurlaan en verkeerslichten, hier
linksaf. De Goeman Borgesiuslaan volgen, alle zijstraten negeren en aan het
eind rechtsaf, Saaksumborg. Eerste weg rechtsaf Saaksumborg die overgaat
in fietspad Esserhaag. Aan het einde kruising met Esserweg rechtdoor
oversteken. Als fietspad en Kerklaan samenkomen eerste weg linksaf,
Oosterweg. Weg met een bocht naar rechts tot het einde volgen. Vervolgens
linksaf Stationsstraat en direct weer linksaf Nieuwe Stationsstraat. Nu
doorlopen tot het station het eindpunt van de etappe.







Samenstellers:
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