
Het Groninger Landschap. Mooi dichtbij.

WANDELROUTE
Hunzedal-Hondsrug

Het Hunzedal is het dal van de rivier de 
Hunze. Oorspronkelijk meanderde de 
Hunze door het moeras ten oosten van de 
Hondsrug. De Hondsrug is een overblijfsel 
uit de voorlaatste ijstijd: een 70 kilometer 
lange zandrug, ontstaan door stromend 
water onder het landijs en strekt zich uit van 
de stad Groningen tot Emmen. Tijdens deze 
wandeling ervaar je de geschiedenis van het 
landschap door een duidelijk hoogteverschil 
tussen deze twee gebieden. Het Hunzedal 
fungeert als belangrijk leefgebied voor 
onder andere de zeearend, otter, bever en 
diverse bijzondere vogelsoorten.

Wandelroute 12 of 7,5 kmca. 2-3 uur
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Wandelroute Hunzedal-Hondsrug

Start route 
Kerk Noordlaren
Meester Koolweg, 9479 TD Noordlaren
Routebeschrijving via Google maps.

• Lengte route 12 km of 7,5 km
• Honden toegestaan mits aangelijnd
• Alternatieve routes worden grijs getoond
• Voor rolstoelgebruikers is de route van 

punt 1 t/m 6 en terug naar 7 toegankelijk 
(6 km)

• OV: www.9292.nl, 0900 - 9292
• GPS: 53°07’18.9”N 6°40’06.9”E

Printen
Wilt u deze route printen, kies dan in 
Adobe acrobat > printen > meerdere  > 
pagina’s per vel > 2 op 2.

Stichting Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren
Telefoon (050) 313 59 01
info@groningerlandschap.nl

2

https://goo.gl/maps/NtBRGrbEWYK2
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1  Start kaart

• De start is op de parkeerplaats bij 
het haventje naast de kerk van 
Noordlaren.

•  Volg eerst de route naar wandel-
knooppunt (wkp) 29 en ga links 
langs het haventje over de Meester 
Koolweg en het Noordlaardervaartje 
de Oostpolder in. 

De Bartholomeuskerk bevat nog diverse 
romaanse kenmerken. Het oudste deel 
dateert uit de 12de eeuw. In de kerk 
overwinteren verschillende soorten 
vleermuizen.
De haven van Noordlaren is ooit gegraven 
om voldoende bluswater te hebben bij een 
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eventuele grote brand. In de tweede helft 
van de 19e eeuw functioneerde een 
beurtveer tussen Noordlaren en Groningen. 
Het eerste huis aan de linkerkant aan de 
Meester Koolweg is het voormalig veerhuis 
en herinnert aan die tijd. Meester Kool was 
een Noordlaarder schoolmeester, die een 
belangrijke rol speelde in de ruilverkaveling 
van de hooilanden in de Oostpolder aan 
het begin van de 20ste eeuw.

2  Hooilanden kaart

• Na een paar honderd meter kom je 
over een vaste brug en zie je aan de 
linkerzijde een rijksmonument; 

• het voormalig stoomgemaal. 

Deze is sinds 1939 in bedrijf als elektrisch 
gemaal en pompt water uit de Oostpolder 
naar het Zuidlaardermeer. Het oude 
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gemaal is in het Openluchtmuseum in 
Arnhem herbouwd. Van oudsher zijn de 
Oostpolder en de Onnerpolder hooilanden 
en echte weidevogelgebieden. Landelijk 
neemt het aantal weidevogels drastisch af 
en Het Groninger Landschap neemt 
maatregelen om dat in de Oost- en 
Onnerpolder te voorkomen. Zo wordt er 
met lage dichtheid aan vee geweid en zijn 
maaidata afgestemd op het broedseizoen.

3  Uitkijktoren kaart

• Houdt bij de splitsing rechts aan 
naar de uitkijktoren voor het mooie 
uitzicht over het meer.

Op de dijk staan een aantal waterwinput-
ten, waar diep grondwater uit gewonnen 
wordt voor de productie van drinkwater. 
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https://youtu.be/dG6_OuCBG8Q


• Ga daarna door het hek over de dijk 
óf terug over het fietspad en rechtsaf 
door de polders richting wkp. 29.

In de brede rietkragen rondom het 
Zuidlaardermeer zijn veel rietvogels te zien. 
Ook de roerdomp verschuilt zich tussen 
het riet. Je hebt veel geluk als je hem ziet, 
maar zijn geluid is onmiskenbaar.
Dit is een prachtig stukje natuur voor 
vogelliefhebbers. In het voorjaar zie je hier 
weidevogels zoals de grutto, tureluur, kievit 
en watersnip. In de winter zijn hier vaak 
grote groepen brand- en kolganzen te 
vinden. 
Behalve traditionele veenweides, zijn vanaf 
het Zuidlaardermeer tot aan het 
Winschoterdiep zogenaamde zomer-
polders aangelegd. Deze staan ’s winters 

ROERDOMP
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tot de vroege zomer onder water en zijn 
een paradijs voor veel bijzondere 
vogelsoorten, zoals geoorde fuut, klein 
waterhoen, witwangstern, kemphaan, 
watersnip en steltkluut. Daarnaast zijn de 
Oost- en Onnerpolder een belangrijk 
waterbergingsgebied. Dankzij deze polders 
houdt de stad Groningen bij hevige 
waterval de voeten droog. 

4  Oostpolder kaart

• Sla linksaf bij punt 4 en loop over de 
Osdijk naar punt 5.

Tijdens de wandeling door het Hunzedal 
heb je kans om overvliegende zeearenden 
te zien. In het Hunzedal heeft zich in 2017 
een paartje zeearenden gevestigd, die 
sindsdien elk jaar in het gebied broedt. 
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5  Petgaten kaart

• Bij punt 5 rechtdoor.
• Op de Lageweg (wkp. 72) linksaf  

over het fietspad en rechtsaf de 
Kampsteeg in.

Deze petgaten zijn een overblijfsel van 
vroegere turfwinning. Nu overnachten er 
o.a. veel grote zilverreigers. Deze kan je 
zien tijdens een avondwandeling. Ook zit 
hier een grote broedkolonie aalscholvers.

6  Kampsteeg kaart

• Loop via de Kampsteeg naar de 
Zuidlaarderweg, en sla daar rechtsaf.

• Je kunt hier ook teruglopen naar het 
startpunt in Noordlaren.

BEVERS
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Hier loop je vanaf het Hunzedal de flank van 
de Hondsrug op. De Zuidlaarderweg was in 
de Middeleeuwen als karrenroute een 
belangrijke verbinding tussen Groningen en 
Coevorden. De weg liep in noordelijke 
richting door Appelbergen via Haren en de 
Hoge Hereweg naar Groningen.

7  Besloten Venen kaart

• Sla bij de Blankehoeve (horeca) 
linksaf de Beslotenveenseweg in.

• Neem na 250 m de  zandweg links 
(Duinweg). Op driesprong rechts 
aanhouden.

• Daarna op het kruispunt rechtsaf de 
Pollseweg op en streek het kruispunt 
over en loop op de Pollselaan door 
tot aan het bruggetje.

De Besloten Venen zijn een doorbraakdal 
dwars door de hoge Hondsrug, ontstaan in 
de voorlaatste ijstijd. Het is een oude 
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verbinding tussen het beekdal van de 
Drentse Aa en de Hunze. Ze grenzen aan 
de noordoostkant van het Noordlaarderbos.

8  Pollselaan kaart

• Daarna omdraaien en teruglopen en 
op de kruising rechtsaf de 
Westertseweg in. Na 150 meter links 
bij het bord Noordlaarderbos het 
bospaadje nemen.

Tussen 2015 en 2016 werd het beekdal weer 
uitgegraven en het waterpeil verhoogd 
zodat de ecologische verbindingszone 
tussen de Drentsche Aa en de Hunze werd 
hersteld en de nieuwe beek ook buiten 
haar oevers kan treden.

9  Noordlaarderbos kaart

• Loop door over het grotere bospad 
en neem het 3e bospad (als je het 
weiland ziet) daarna rechtsaf en loop 
naar het Galgenbergje.

Het Noordlaarderbos is het grootste bos 
van de provincie Groningen. Het heeft een 
bewogen geschiedenis. Oorspronkelijk was 
dit gebied een heideveld en was het plan 
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de woeste gronden in cultuur te brengen 
voor de landbouw. De landbouwcrisis in de 
tweede helft van de 19e eeuw deed anders 
besluiten: bomen werden aangeplant om 
hout te leveren voor de mijnschachten in 
Limburg. 

Het Noordlaarderbos is nu leefgebied van 
de das. In het voorjaar hoor je hier een 
kakofonie van roffelende spechten. 

10  Galgenbergje kaart

• Loop langs (of over) het Galgen-
bergje en sla op de viersprong  
linksaf en loop door naar de bosrand 
(Duinweg). 

• Op de Duinweg linksaf.
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Het Heilig Bergje of Galgenbergje is een 
gemeentelijk archeologisch monument. 
Het is een oorspronkelijk natuurlijke 
stuifheuvel midden in het Noordlaarderbos. 
De naam is ontleend aan de mogelijke 
functie, namelijk een plaats voor preken of 
een galg voor terechtstellingen. Langs de 
heuvel lopen Middeleeuwse karrensporen.

11  Noordlaarder Es kaart

• Sla na 100 m rechtsaf de Weg naar de 
Kerkduinen in.

In de prehistorie had stuifzand veel vat op 
de woeste gronden. Kerkduinweg was de 
oorspronkelijke naam van deze weg, maar 
werd verlaten omdat deze suggereerde dat 
er een kerk aan deze weg stond.  
De Noordlaarder Es is een golvend 
bouwland zover het oog reikt. Vandaag de 
dag zijn delen van de es in eigendom bij 
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twee grote landbouwfamilies en enkele 
particulieren. 
Voor de ruilverkaveling 1972/1974 zag de 
Noordlaarder Es er heel anders uit. Toen 
was het een lappendeken met talloze 
langgerekte perceeltjes.

12  Molen de Korenschoof kaart

•  Al snel  zie je  de molen van 
Noordlaren, de Korenschoof met 
links de begraafplaats en daarachter 
de bekende IJsbaan van Noordlaren. 

In 1848 werd deze pel- en roggemolen 
gebouwd. Tijdelijk werd de molen 
uitgebreid als schors- of barkmolen. Uit 
fijngemalen eikenschors kon toen looizuur 
worden gemaakt voor leerlooierijen. De 
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molen werd in 1940 eigendom van de 
gemeente Haren, nu Groningen, en wordt 
bediend door een vrijwillige molenaar. 
Rond de Korenschoof is er aandacht voor 
de molenbiotoop. Dat wil zeggen dat bij 
bebouwing in de omgeving rekening 
wordt gehouden met een goede windvang 
voor de wieken van de molen. Dit is 
gerealiseerd door de schuren achter de 
boerderij onder architectuur met een 
gedraaid dak te bouwen.

• Steek na de molen de schuin links de 
Zuidlaarderweg over en via de 
Kerkstraat terug naar het startpunt 
bij de kerk. Lopend over de 
Kerkstraat ervaar je tot slot het 
hoogteverschil van de Hondsrug en 
het omliggend polderland.
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Stichting Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap wil inspireren 
om eropuit te trekken en volop te 
genieten van natuur, landschap en 
erfgoed. Wandel- en fietspaden, 
bebording en kijkhutten maken de 
terreinen aantrekkelijk voor het publiek. 
Ook jij kunt er voor zorgen dat ook onze 
kinderen en kleinkinderen er van kunnen 
blijven genieten.

Word daarom ook donateur!
Donateur zijn van Het Groninger 
Landschap geeft niet alleen een goed 
gevoel, maar levert je bovendien voordeel, 
kortingen en toegang tot exclusieve 
activiteiten op. Als je nu donateur wordt 
krijg je bovendien van ons een prachtig 
welkomstcadeau!

Bel 050 313 59 01 of mail ons!

Volg ons op
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mailto:info%40groningerlandschap.nl?subject=Ik%20word%20donateur
https://www.facebook.com/hetgroningerlandschap
https://twitter.com/gr_landschap
http://www.smartmobiletour.nl

