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Zuideres, Hunzebos en Molenveld
We maken een prachtige wandeling over de Drentse Hondsrug vanuit Exloo naar de rand
van Odoorn en weer terug. Exloo is een typisch Drents esdorp met een mooie dorpskern.
Op het eerste deel van de route lopen we over brede zandpaden van de licht glooiende
Zuideres en Achteres. Aan de rand van het Hunzebos gaat de wandeling langs een hoge
grafheuvel en verderop langs de rand van een langwerpig smeltwaterdal, waar schapen
en koeien grazen. Dit dal voerde in de laatste ijstijd het water af naar de rivier de Hunze.
We kruisen een heideveldje met lage eikenbosjes waar oude karrensporen het landschap
hebben vormgegeven. De tocht raakt via het Oosterveld aan de rand van Odoorn. Langs
de Schaangedennen en twee grafheuvels steken we over naar de Odoornerdennen en
het Odoornerzand. Hier lopen we over heuvelachtige heideveldjes met jeneverbessen.
Op het laatste deel van de wandeling komen we bij het uitgestrekte heideveld Molenveld.
Op het Molenveld loopt een herder met een kudde Drenthse heideschapen van de
schaapskooi in Exloo.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte volg je de Hoofdstraat in de richting van de driesprong bij DinerCafé Bussemaker. Hier volg je de Hoofdstraat verder rechtdoor. Op de kruising met de
Polweg/Groot Akkersweg ga je ook rechtdoor. Tegenover huisnummer 22 aan de
linkerkant van de weg neem je dan de eerstvolgende weg naar rechts, betonplaten. Op
de hoek van een hek aan je linkerhand neem je de eerste brede zandweg naar links
tussen de velden. Nu neem je het eerste pad naar rechts. Zijpaden negeren en 1,4 km
steeds rechtdoor tussen de velden. Aan het eind ga je rechtsaf, een keienweg met
fietspad langs de bosrand. Je passeert een grafheuvel aan je rechterhand. Paden naar
links negeren. Je passeert aan je linkerhand een smeltwaterdal met infobordje. Op de
hoek van dat dal ga je linksaf in de richting van houten hekken.
2. Je gaat door een klaphekje en passeert een bordje van Staatsbosbeheer 'Hondsrug
Hunzebos' en je loopt langs de rand van het open dal met aan je rechterhand een
strookje bos. Ruim 850 meter steeds rechtdoor tot je weer uitkomt bij een houten hek en
een veerooster. Je gaat hier over het veerooster en aan het eind rechtsaf. Aan je
linkerhand boerenland. Steeds rechtdoor langs de bosrand. Je komt uit op een keienweg.
Hier ga je linksaf. Na krap 400 meter neem je het eerste pad naar rechts in de richting
van een houten hek. Je passeert een bordje van Staatsbosbeheer, gaat door een
klaphekje en je volgt een graspaadje langs een strook lage eiken aan je rechterhand. Het
pad verspringt naar de andere kant van de strook bomen. Aan je rechterhand dan een
heideveld. Je passeert een infobordje over karrensporen. Op een driesprong bij een
paaltje met markering van het Nordic Walkingnet met dit paadje meebuigen naar rechts,
dwars over het stukje hei.
3. Aan de overkant meebuigen naar links. Je hebt dan aan je rechterhand weer eiken en
aan je linkerhand heide. Op een kruising met een tweesporig pad rechtdoor, het smalle
paadje vervolgen. Verderop passeer je een bordje 'Oosterveldweg'. Dan wordt het pad
breder. Je gaat door een klaphekje en je volgt het grassige karrenspoor rechtdoor tussen
de velden. Doorlopen tot een driesprong. Hier rechts aanhouden in de richting van de
rand van Odoorn. Pal voor de rand van de bebouwing rechtsaf, Tipweg. (Hier kun je ook
rechtdoor Odoorn inlopen voor horeca, zie de kaart.) Je loopt langs de achterkant van de
bebouwing. Het gaat over in betonplaten. Een weg naar links, Tweede Goorweg,
negeren. Hierna neem je het eerste grassige karrenspoor naar rechts tussen de velden.
Steeds rechtdoor tot hekken. Door klaphekje en rechtdoor langs de bosrand pad uitlopen.

4. Aan het eind van dit pad, voor de bosrand, linksaf. Even daarna op een viersprong bij
steen 6 rechtdoor. Na ca. 300 meter bij een paaltje met geel-rode pijl het eerste pad naar
links in de richting van een grote zwerfkei. Je passeert een strook bos aan je rechterhand
en daar ga je rechtsaf, een pad langs de bosrand. Je blijft de bosrand volgen tot je
uitkomt bij een houten hek. Je gaat door een klaphekje naar de weg. Even naar rechts en
alweer snel het eerste pad naar links het bos in langs een bordje 'Hondsrug
Odoornerdennen'. Een pad naar rechts negeren en doorlopen tot een kruising bij een
paaltje met rood schildje met witte pijl. Hier ga je rechtsaf naar de bosrand. Even daarna
op een kruising linksaf, ook paaltje met rood schildje en witte pijl. Het paadje gaat op en
neer over heuveltjes. Op een kruising in een dalletje rechtsaf, nog steeds paal met rood
schildje en witte pijl. Met het pad meebuigen naar links langs een bankje. Aan je
linkerhand een heideveld. Op een Y-splitsing links aanhouden (markering van rood
schildje met witte pijl gaat hier naar rechts). Je vervolgt het pad langs het heuvelachtige
heideveld. Je komt op een driesprong voor een veldje met jeneverbessen. Hier ga je
rechtsaf langs een bankje aan je linkerhand. Je blijft dit pad over de hei vervolgen tot een
duidelijke kruising. Daar ga je linksaf licht omhoog en direct daarna linksaf tussen twee
houten paaltjes door en direct weer rechts aanhouden, een breed bospad met aan je
linkerhand een rij beuken. Dit is een pad in de bosrand. Verderop loopt het pad enige tijd
langs de bosrand en de hei. Doorlopen tot een paaltje met blauw schildje met witte pijl.
5. Hier ga je schuin rechtsaf naar een bankje toe en bij het bankje rechtsaf langs een
bordje van Staatsbosbeheer 'Molenveld'. Je volgt het pad dwars over het heideveld. Op
een kruisinkje rechtsaf, paal met markering aan de achterkant. Dit bredere pad blijven
volgen in de richting van een bankje op een hoger gelegen stukje hei. Je passeert het
bankje aan je linkerhand. Verderop opnieuw een bankje passeren. Direct daarna op een
Y-splitsing links aanhouden, het brede pad in de richting van een paaltje met blauwe kop.
Even daarna op een kruising het meest linkse pad aanhouden in de richting van een
houten afsluitboom en grasland. Je passeert die afsluitboom en je volgt een breed
karrenspoor tussen de velden. Aan het eind linksaf. Nu neem je het eerste pad naar
rechts. Het gaat over in betonplaten en vlak daarna neem je het eerste pad naar links.
Eerst een klein stukje beton en dan weer onverhard in de richting van huizen. Op de
kruising aan de rand van bebouwing rechtdoor, asfaltweg, Veldakkersweg. Deze weg ca.
450 meter volgen tot de kruising met de Hoofdstraat. Hier ga je rechtsaf en je komt weer
terug bij de bushalte of bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/openbaar vervoer
Exloo, Bushalte Hoofdstraat 55, lijn 59 van/naar Emmen rijdt alle dagen.
Parkeren
Grote parkeerplaats achter de Hoofdstraat 60, 7875 AD Exloo (aan de linkerkant van het
gemeentehuis).
Lengte van de wandeling
13 km.
Horeca onderweg
In Exloo Diner-Café Bussemaker, http://www.bussemaker.nl/. In Odoorn van de route af
Café-Restaurant Boshof (500 meter), http://www.boshofodoorn.nl/ en
Pannekoekboerderij De Snoepert (900 meter), http://www.desnoepert.nl/.

Percentage verhard-onverhard
10%-90%.
Honden
Honden zijn niet toegestaan op deze wandeling.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-exloo-2/15484/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Dwalen door Drenthe. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-43-8. Voor wie goed
tegen de eenzaamheid kan, is dit de juiste wandelgids. Omdat Drenthe als één van de
laatste provincies tot ontwikkeling is gekomen is de provincie open en leeg gebleven. In
deze wandelgids beschrijft Rob Wolfs zeventien wandelingen waarin hij bewust de stille
plekken van Drenthe heeft opgezocht. Maar Drenthe is meer: er is een lange en rijke
archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. U komt hunebedden tegen, mooie
oude esdorpen, veenkoloniale overblijfselen en wandelt langs de mooie oude gebouwen
van de Maatschappij voor Weldadigheid. De gids is verkrijgbaar via de
(internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

