Welkom op de Hondsrug

Nieuw!

Hondsrugtrail

De Hondsrug is een uniek en authentiek gebied in Drenthe.
Het landschap is van ongekende waarde en zelfs toegewezen
als UNESCO Global Geopark. Ontdek de ongerepte natuur en
de grote afwisseling van landschappen. Dit is gegarandeerd
een bijzonder gebied om te paardrijden!

Ontdek het nieuwe digitale knooppuntennetwerk voor ruiters en
menners op De Hondsrug. De trail
loopt van Tynaarlo tot Emmen en
biedt honderden kilometers aan routes
voor dagtochten en meerdaagse
trektochten. Rijd van boswachterij
naar boswachterij en laat je verrassen!
Meer informatie over de trail,
start- en overnachtingslocaties op
drenthe.nl/hondsrugtrail

Beleef de eeuwenoude geschiedenis
Kies voor één van de routes in de boswachterijen van Exloo en Odoorn en beleef de
eeuwenoude geschiedenis van de Hondsrug. Je komt langs highlights, zoals hunebedden
en pingoruïnes.

Ruiterroutes
Hondsrug

Gebiedsregels

voor ruiters & menners:

Het ontstaan van het bos

Meer weten
over de Hondsrug?
Neem dan een
kijkje bij het
Hunebedcentrum
in Borger.

Ooit waren grote delen van de Hondsrug bedekt met oerbos.
Door menselijke activiteiten was daar aan het eind van de 19e eeuw
weinig van over. De bossen die je nu ziet tussen Borger, Buinen, Odoorn en Exloo werden
in de jaren ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw aangelegd, met verschillende doeleinden:
houtproductie, het vastleggen van stuifzand en ook als werkverschaﬃng. Natuur en
recreatie waren nog niet een doel. Pas sinds de jaren ‘70 streeft Staatsbosbeheer naar
een natuurlijker bosbeheer, zodat de bossen een aantrekkelijker karakter krijgen.
Geniet van jouw rit door deze prachtige bossen!

• Rijd alleen daar waar het is toegestaan.
• Je bent te gast, respecteer de omgeving.
• Laat geen afval achter, ook geen mest
op de parkeerplaats.
• Waarschuw andere gebruikers tijdig
en vriendelijk.
• Passeer elkaar en andere gebruikers
in stap.
• Denk aan je eigen veiligheid en
draag een cap.
• Gebruik, daar waar aangegeven, de berm.

Disclaimer De informatie in deze ﬂyer is met zorg samengesteld door Recreatieschap Drenthe en uitsluitend bedoeld als
informatiebron. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. In de gebieden waar de routes langs
gaan gelden de regels van de terreineigenaren.

Kijk voor meer informatie, maneges met buitenritten, accommodaties en het downloaden van de routes op drenthe.nl/hondsrugtrail

Boswachterijen Exloo en Odoorn

Themaroutes Hondsrug - Exloo, Buinen en Odoorn
Beleef de highlights van de Hondsrug via deze bewegwijzerde ruiterroutes. Kies uit 8 of
13 kilometer, met naar wens uit te breiden naar 22 kilometer. Let op: deze laatste ‘lus’ is
niet-bewegwijzerd. Download de routes (GPX- of PDF) via drenthe.nl/paardrijden.

Dit ga je zien
De nummers corresponderen met de nummers aan de routes op de kaart.
1. Stormbos
Het Stormbos is ontstaan in de beruchte
novemberstorm van 13 november 1972. Na
de storm heeft Staatsbosbeheer besloten
de schade in dit bos niet op te ruimen.
De omgewaaide bomen die verder zijn
gegroeid geven een bijzonder beeld. Het
doet denken aan een wildernis! In de herfst
is het stormbos bijzonder door de vele
paddenstoelen.

3. Prinses Beatrix-eik / De Buinerkeet
De Prinses Beatrix-eik werd in 1938 geplant
ter gelegenheid van de geboorte van prinses
(later koningin) Beatrix.

4. Vliegtuigmonument
Een monumentale steen die gedenkt aan
de Liberator bommenwerper die hier in de
Tweede Wereldoorlog neerstortte, waarbij
alle bemanningsleden omkwamen.
5. Hunebed Exloo D30
Dit is een van de hunebedden waarvan er
in Drenthe 52 staan. Hunebedden werden
gebouwd als grafmonumenten door het
Trechterbekervolk tussen 3400 en 3000
voor Christus. Vanaf de route rijd je
eenvoudig naar dit hunebed.

2. Pingoruïnes
In de bossen tussen Ees, Buinen en Exloo
liggen veel pingoruïnes, ook wel gletsjerkuilen genoemd. Omdat ze hoog op de
Hondsrug liggen zijn ze meestal droog.
De pingoruïnes zijn ontstaan in de laatste
ijstijd door het groeien van ijslenzen in
de bevroren ondergrond.

7. Keitjeswegen door het bos
Bij het ontginnen van de uitgestrekte
woeste gronden van Drenthe kwamen
duizenden zwerfstenen tevoorschijn; deze
werden apart gehouden en gebruikt om er
de kilometerslange keienwegen mee aan te
leggen. In de Drentse bossen liggen nog vele
kilometers van deze keienwegen. Men noemt
ze hier ook wel ‘ﬂintenwegen’. Ze waren
onder andere bedoeld om het hout dat vrij
kwam uit de aangeplante bossen makkelijker
te kunnen afvoeren.
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Na je buitenrit ben je van
harte welkom in een
van de gezellige brinkdorpen
op de Hondsrug!

1

3

5
4

In lang vervlogen tijden diende de Buinerkeet
als schuilplaats voor ossen die de boeren
gebruikten bij de bewerking van het land.
In de tweede helft van de vorige eeuw
werd het gebouwtje steeds populairder
als rustpunt voor ﬁetsers en wandelaars.
Totdat het gebouwtje het doelwit was van
brandstichters. Dankzij de Lionsclub is het
in ere hersteld en nog steeds een geliefde
pleisterplaats.

6. Poolshoogte uitkijktoren
In 1934, bij de tweede ontginningsfase van
dit gebied, werd in opdracht van boswachter
Meelker een heuvel van 13 meter hoogte
opgeworpen. De ‘klus’ werd verricht vanuit
de werkverschaﬃng. De arbeiders moesten
dit met schop en kruiwagen doen. Vanaf de
top kon de omtrek goed in gaten gehouden
worden: men kon er ‘poolshoogte nemen’.
Op de top werd een uitkijktoren gebouwd.

Kijk
informatie,buitenritten,
maneges met
buitenritten, accommodaties
downloaden
de routes
op drenthe.nl/hondsrugtrail
Kijkvoor
voor meer
meer informatie,
accommodaties,
evenementen en en
hethet
downloaden
van van
de routes
op drenthe.nl/paardrijden
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Trailerparkeerplaats
Let op: Parkeren op afspraak.
• Trailerparkeerplaats Hippisch Centrum Exloo
Valtherweg 27A | Exloo | 06 46 740 445
• Trailerparkeerplaats Manege Chevaux
Voorbosweg 10 | Buinen | 0599 212 957
Restaurant Poolshoogte met paardenpleisterplaats
Boswachter Meelkerlaan 5 | Odoorn

Bewegwijzerde ruiterroute
Niet-bewegwijzerde ruiterroute
(GPX of PDF op
drenthe.nl/paardrijden)
Hondsrugtrail
(digitaal men- en ruiterknooppuntennetwerk)

