Welkom op de Hondsrug

Hondsrugtrail

De Hondsrug is een uniek gebied dat grotendeels in Drenthe ligt. Het strekt zich uit
van de stad Groningen tot aan het historische Coevorden. Het vriendelijk glooiend
karakter en zijn grote variatie aan landschappen vindt zijn oorsprong in de IJstijd.
De vele hunebedden, grafheuvels, pingoruïnes, zandverstuivingen, beken, bossen en
heidegebieden maken de Hondsrug tot een zeer aantrekkelijk gebied. In het noordelijk
deel van de Hondsrug vind je Nationaal Park Drentsche Aa. Een eeuwenoud landschap
met kronkelende beekjes, kleurrijke hooilanden en esdorpen.

Digitaal men- en ruiterknooppuntennetwerk

Gebiedsregels

voor ruiters & menners:
• 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.

UNESCO Geopark
Het landschap van de Hondsrug is internationaal
zo bijzonder dat het de UNESCO Geoparkstatus
heeft. Wereldwijd zijn daar er slechts 147 van,
in Nederland is de Hondsrug het enige gebied
met deze status.

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe | Staatsbosbeheer | Het Drents Landschap
Nationaal Park Drentsche Aa | Gemeente Aa en Hunze | Gemeente Coevorden
Gemeente Borger-Odoorn | Gemeente Emmen | Gemeente Tynaarlo
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

Legenda

De Hondsrugtrail

Digitaal men- en
ruiterknooppuntennetwerk

Overnachten met je paard
Neem gerust je eigen paard of pony mee naar Drenthe en kies naar wens een vakantiemanege,
camping, B&B, hotel of vakantiepark voor jouw verblijf. Vele ondernemers bieden faciliteiten
voor ruiters, zoals stallen, paddocks en weidegang. Kijk voor meer informatie en adressen op
drenthe.nl/hondsrugtrail.

Paardrijden en mennen op de Hondsrug is
zo fantastisch, dat er in de afgelopen jaren
een speciaal digitaal knooppuntennetwerk
is gerealiseerd.

Maneges, buitenritten en ponykampen

De trail in het veld biedt van Tynaarlo tot
Emmen honderden kilometers aan routes,
waarbij de diverse boswachterijen met
elkaar verbonden zijn.

Geen eigen paard of pony? Geen probleem! Diverse stalhouderijen en maneges verwelkomen
je graag voor een georganiseerde buitenrit of zelfs ponykamp of ruitervakantie. Ook voor de
verhuur van pony’s of paarden kun je hier terecht. Kijk voor meer informatie en adressen op
drenthe.nl/hondsrugtrail.

Plan
digitaal
je route

Ruitervoorde
opgeheven
Let op: de ruitervoorde
in het Schipborgse
Diep is opgeheven.
Het is daar niet meer
toegestaan te paard
door de beek te gaan.

Stel zelf je dagtocht óf meerdaagse trektocht samen
Werkwijze:
• Ga naar drenthe.nl/hondsrugtrail.
• Klik op ‘Plan je route’.   
• Je wordt hier doorgeleid naar de knooppuntenplanner van buitenrijden.nl.
• In het scherm verschijnt het knooppuntennetwerk.
• Kies voor het 2e tabblad ‘Route maken’.
• Zoom in naar de boswachterij of de regio op de Hondsrug waar je wilt rijden.
• Klik op de knooppunten waar je langs wilt gaan en stel zo je eigen route samen.
• Download je route in een PDF of GPX-bestand (onderaan de pagina).
Via de online knooppuntenplanner kan je onderweg ook gebruikmaken van een locatiewijzer.
Schakel hiervoor ‘Locatievoorzieningen’ in op je smartphone. Op het scherm kan je vervolgens
op de knooppuntenkaart je locatie volgen met een bolletje.

Bewegwijzerde
ruiterroutes
Wil je liever een bewegwijzerde route
volgen? In de Boswachterij Exloo én
in het Bargerveen zijn bewegwijzerde
ruiterroutes.
Kijk op drenthe.nl/hondsrugtrail
voor startlocaties en meer informatie.

Kijk voor meer informatie, maneges met buitenritten, accommodaties en het downloaden van de routes op drenthe.nl/hondsrugtrail
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Knooppunt
Eindpunt route bij hippisch bedrijf
Kijk voor startlocaties met
trailerparkeerplaatsen op
drenthe.nl/hondsrugtrail

