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TV Wandeling 024: Hondsrug (Dr)  

Deze rondwandeling volgt grotendeels het traject van Knapzkroute K61 en is voorzien van 

achtergrondinformatie door Jos van der Heide, beschreven in Lopend Vuur van april 2021. 

Een zeer landelijke route, veelal onverhard, van ruim 19 km met onderweg vele 

cultuurhistorische overblijfselen, waaronder hunebedden. De route kan bekort worden tot ±11 

km door in Valthe de bus terug naar het startpunt Weerdinghe te nemen. 

 

Start- en eindpunt: Snelbuffet Westerhof, Dorpsstraat 53 in Weerdinge.  

Lengte: 19,7 km, waarvan ca 85% onverhard. De route kan tot ± 11 km worden ingekort door 

in Valthe te eindigen. De route is niet gemarkeerd; gegeven afstanden zijn indicatief. 

Gedetailleerde kaart: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2257981 

Bereikbaarheid OV: NS-fiets vanaf station Emmen (3,7 km), Qbuzz 73 Emmen-

Stadskanaal, Qbuzz 74 Emmen-Groningen halte Holtweg. 

Horeca onderweg in Weerdinge, Oud-Valthe en Valthe-station. 

Aanvullende info op internet: <knapzakroutes.nl>, <eindjeomindrenthe.nl>  

en in Lopend Vuur, april 2021. 

 

Routebeschrijving 
1. Ga vanaf de Dorpsstraat de Buiskoolstraat in; gaat over in de Emmerhoutstraat. Links 

uitzicht over het Hunzedal. Na 350 m rechtsaf het Henk-Pieterpad in.  

2. Aan het eind van dit pad op de veldweg, de Gravenveldweg, rechts. Na 400 m op de 

viersprong links. Je loopt nu over het oude spoorwegtracé. 

3. Na 400 m (direct na de vennetjes, even voor de hoogspanningsleiding) rechts het pad in. 

Dit volgen naar de verkeersweg, de Weerdingerstraat (350 m). Deze oversteken en linksaf.  

4. Je komt in het Valtherbos. Direct na het begin daarvan de eerste zandweg rechts in. 

5. Na 400 m het eerste pad rechts in. Onder de hoogspanningsleiding door langs de bosrand 

en vlak voor het eind van dit pad (na ca 250 m) het bospad links in. 

6. Dit pad steeds rechtdoor volgen naar een heideveld met drie hunebedden (600 m). Het 

heideveld ongeveer recht oversteken langs twee van de hunebedden naar de bosrand. Daar 

links naar de hoek van het bos. 

7. Op de hoek rechtsaf. Op de tweede viersprong van brede zandwegen links (na ca 600 m). 

8. Op de eerstvolgende viersprong haaks naar rechts (na 300 m, op de hoek bij een open veld). 

Vlak voor het einde van het open veld (na 250 m) het voetpad schuin naar rechts in. 

9. Dit pad steeds rechtdoor blijven volgen tot het eind (na 700 m, op een brede zandweg met 

een T-kruising iets links); hier rechtsaf. 

10. Na 150 m linksaf het voetpad op; dan na 30 m het eerste pad rechts in.  

11. Dit voetpad steeds rechtdoor volgen tot het eindigt op een brede zandweg (na 450 m); 

negeer alle zijpaden. 

12. Links naar een vijfsprong (na 150 m); daar scherp naar rechts. 

13. Rechtdoor tot een viersprong van brede zandwegen (na 550 m, direct na een 

hoogspanningsleiding). Hier rechtsaf. 

14. Na 130 m links het voetpad op. Steeds rechtdoor, na 400 m een brede zandweg kruisen. 

Op 100 m na de kruising links van het pad het Onderduikershol. 

15. Het pad vervolgen. Na 250 m (in bocht naar links) schuin naar rechts en door de bosrand 

naar de veldweg (onverhard, met fietspad: de Westerweg). Linksaf naar Valthe. Je verlaat het 

Valtherbos en loopt verder langs de essen van Valthe. Voor het hunebed D43 (zie artikel 

Lopend Vuur) in de bocht het pad naar links over 200 m. volgen; zelfde weg terug.  

16. De Westerweg volgen, die na 350 m overgaat in de Brinkweg (verhard). Steeds rechtdoor 
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tot de T-kruising met de Schoolstraat. Je bent in Oud-Valthe. Op de kruising even links: 

horeca. 

17. Op de T-kruising rechtsaf en de Schoolstraat volgen over 400 m naar de Langhietsweg, 

afslag naar rechts. De hoofdroute gaat deze weg in. Onderweg aan je linkerhand de grote 

brink met enkele fraaie boerderijen. 

Optie: extra rondje Oud-Valthe. Hiervoor niet direct de Langhietsweg in, maar de 

Schoolstraat naar links vervolgen. Op de Hoofdstraat links en op de kruising met de 

Odoornerweg/Schoolstraat weer links. Over de Schoolstraat terug naar de Langhietsweg. Ca 

1 km extra, en je loopt een stuk dubbel. Maar wel mooi! 

18. Vervolg hoofdroute: de Langhietsweg in. Na 650 m ben je bij de eerste kruising, met de 

Oude Holesweg/Hunebedweg. De hoofdroute gaat hier linksaf en komt na een rondje langs 

het oude station van Valthe, uitzicht op het lagergelegen veengebied en horeca terug op dit 

punt. Om de wandeling 1,7 km in te korten: hier direct rechts afslaan de Hunebedweg in. 

19. De hoofdroute: op de kruising links (witte markering). Na 300 m de eerste weg rechts in, 

de Hoofdstraat (net binnen de bebouwde kom). Na 400 m de overweg van de voormalige 

spoorweg; op het oude tracé rechtsaf. (Horeca links).  

20. Volg het pad over het spoorwegtracé langs het oude stationsgebouw en tussen de bosjes 

door. Uiteindelijk ga je schuin naar rechts door de bosrand naar de veldweg langs de 

Holtesch. Daar linksaf naar de T-kruising met de betonweg, de Langhietsweg (250 m). 

21. Op de Langhietsweg rechtsaf terug naar de kruising met de Oude 

Holesweg/Hunenbedweg (450 m)  Naar links fraai uitzicht over de Kampervenen en verder! 

22. Op het kruispunt linksaf de Hunebedweg in. Volg deze over 600 m. Op 100 m van de 

kruising liggen rechts twee hunebedden, de Valther Tweeling. 

23. In de tweede flauwe bocht naar rechts (op 600 m van de kruising, waar het bos aan je 

linkerhand weer begint) het bospad links in. 

24. Aan het einde van dit pad (na 350 m) op de veldweg rechtsaf langs de bosrand naar de 

Weerdingerzandweg (na 350 m, een weg met kinderhoofdjes). 

25. Op de Weerdingerzandweg linksaf.  Deze weg over 700 m volgen tot vlak vóór het bordje 

‘Einde Beschermingsgebied Grondwater’; daar rechtsaf het bos in. 

26. Na 150 m het graspad links in; dan 1,0 km rechtdoor. Rechts in het bos diverse 

grafheuvels. 

27. Op de kruising met een breed pad met fietspad linksaf naar de Meerbosweg (na 350 m, 

asfaltweg).  Op deze weg rechtsaf. Je loopt langs het Meerbosch, een restant van de Drentse 

oerbossen met eiken, beuken en berken. 

28. Na 250 m de eerste weg links (langs een bosrand). Dan na 100 m links het graspad op. Dit 

pad volgen over 350 m. 

29. Op de T-kruising linksaf. Volg het pad langs de rand van de weilanden over 450 m (over 

de hekken, met de bocht mee). Aan het eind op de asfaltweg (Schapendrift) rechtsaf. 

30. Steek na 500 m de kruising met de Holtstraat recht over, de Duurkamperweg in. 

31. In de bocht direct na de kruising het voetpad links langs het huis in (de Jodensteeg). 

32. Aan het eind van het voetpad even links naar de verkeersweg, Viaductstraat (na 400 m). 

33. Op de Viaductstraat 200 m naar links; dan rechts de Bergweg in. In deze omgeving werd 

in 1904 het Echtpaar van Weerdinge gevonden. 

34. Na 100 m in de bocht van de Bergweg de veldweg naar rechts in (de Russchenlanden: een 

gebied genoemd naar de planten die hier grootschalig groeiden); deze 600 m volgen. 

35. Daar rechtsaf het graspad op. Aan het eind daarvan (na 400 m) kom je op een asfaltweg, 

de IJsspoorweg. Volg deze naar rechts tot de kruising met de Dorpsstraat (700 m). Je passeert 

de Weerdinger molen. 

36. Op de Dorpsstraat links en nog 150 m naar het startpunt. 


