
Bos en
Weideroute
Afstand: 37 kilometer

Doe 
je gratis 

mee?

Blijf fit en veilig 
doortrappen in Drenthe!

Fietsen is heerlijk! Door te fietsen blijf je 
langer gezond, zelfstandig en in contact 
met andere mensen. Doortrappen Drenthe 
helpt, motiveert en inspireert je om zo lang 
mogelijk en veilig te kunnen blijven fietsen. 
Er zijn verschillende leuke fietsroutes bij jou 
in de buurt waar je aan mee kunt doen. 
Zo blijf je fijn, fit en veilig fietsen tot je 
100ste!

Route- 
informatie
Deze fietsroute is onderdeel van het 
programma Doortrappen Drenthe. Doel 
van Doortrappen is om iedereen zo lang 
mogelijk fit, veilig en met plezier te 
laten fietsen.

De route start bij knooppunt 40 in 
Borger. Maar door het gebruik van het 
fietsknooppuntennetwerk kun je de route 
bij elk knooppunt starten. 

De route loopt langs de 
volgende knooppuntnummers: 

40 – 41 – 88 – 47 – 44 – 13 – 12 – 60 – 
62 – 04 – 09 – 20 – 26 – 24 – 22 – 40

Deze Bos en Weideroute is te 
combineren met de Veendorpenroute.
Vanaf knooppunt 41 stap je over richting 
knooppunt 43 van de andere route. 
En bij knooppunt 44 schakel je weer 
terug naar deze route.

Let op! Deze route brengt je langs 
diverse kruisingen waar het verkeer 
hard kan rijden. Kijk altijd goed uit en 
stap af als dat nodig is.

Op de kaart vind je iconen van 
koffiekopjes. In deze dorpen is horeca 
te vinden. Hiervoor moet je af en toe 
afwijken van de route, maar dat is het 
helemaal waard! 

Veel fietsplezier!

Borger-Odoorn
Borger-Odoorn is een van de 200 
Cittaslow-gemeenten ter wereld. Deze 
gemeenten hebben meer aandacht voor de 
kwaliteit van leven, zowel voor de inwoners 
als voor de gasten die hen bezoeken. 
De gemeente Borger-Odoorn vindt het 
belangrijk dat zij volop kunnen genieten 
van de omgeving, want die heeft veel 
moois te bieden. Via deze fietsroutes wordt 
het makkelijker om de omgeving op een 
leuke manier te verkennen. En het mooie 
is dat je dan gelijk werkt aan een betere 
conditie.



Ontstaan Hondsrug

De Hondsrug is zo’n 150.000 jaar 
geleden ontstaan toen het landijs vanuit 
Scandinavië oprukte. Onder dit kilometer- 
dikke pak ijs ontstonden smeltwaterrivieren 
en werden twee ruggen gevormd waarvan 
de Hondsrug met een lengte van 70 
kilometer de grootste is. Deze ruggen 
zijn uniek in Europa en alleen in Canada 
is een vergelijkbare landschapsvorm te 
vinden. Deze ruggen zijn destijds gevormd 
van keileem en vormen de basis van de 
Hondsrug.

Naast de ruggen lagen hele diepe dalen 
uitgesleten door smeltwaterstromen. 
Tijdens de laatste ijstijd, toen Nederland 
was veranderd in een poolwoestijn met 
ijzige poolwinden, werden deze dalen 
opgevuld met zand afkomstig van de plek 
die wij nu kennen als de bodem van de 
Noordzee. Dit hele proces vormde het 
beekdallandschap en de Hondsrug naar 
hoe wij die nu kennen. Met aan de oostkant 
van de Hondsrug het Hunzedal en aan de 
westkant de Drentsche Aa én de bovenloop 
van de Overijsselse Vecht. 

In het Hondsruggebied zijn naast de ruggen 
en dalen nog vele andere sporen van de 
geologische geschiedenis te zien en te 
beleven.

C          LOFAR
          telescoop en 
          de antennes

Dit natuurgebied is bijzonder, want hier 
bevindt zich het hart van de grootste 
radiotelescoop ter wereld. Deze 
radiotelescoop heeft de naam LOFAR 
gekregen, dit staat voor Low Frequency 
Array, en deze radiotelescoop bevat twee 
soorten antennes. Deze antennes liggen 
verspreid over een groot deel van Europa. 
Deze zijn zichtbaar in het landschap als 
groepjes ‘buizen’ met een ontvanger 
en als platte ‘dozen’ met ingebouwde 
antennes. Al deze antennes scannen 
gezamenlijk onafgebroken de sterrenhemel. 
De radiogolven worden opgevangen en 
in de grijze kast die midden in het veld 
staat, versterkt en doorgestuurd naar 
een supercomputer in Groningen. Deze 
computer maakt van de verzamelde data 
kaarten die worden bestudeerd door 
astronomen. 

A
          Pingoruïnes

Een geologische bijzonderheid die ook 
terug te vinden is in Drenthe betreft de 
pingoruïnes. Hoewel deze kraters soms 
wel en soms niet zijn gevuld met water, 
is de ontstaanswijze dezelfde.
Tijdens de laatste ijstijd was de bodem 
permanent bevroren. Grondwater dat 
toch een weg naar het oppervlakte 
zocht bevroor hier direct. Zo ontstonden 
er groeiende (ijs)bergen die in het Inuit 
(taal van de Eskimo’s) pingo’s worden 
genoemd. Het ijs duwde de grond weg 
waardoor er aardwallen werden gevormd.  
Aan het einde van de ijstijd smolt het ijs, 
maar de aardwal rondom de krater bleef 
liggen. Deze kraters dragen nu de naam 
pingoruïne; overblijfsel van de groeiende 
ijsberg.

D   

          Staatsbossen

Tussen 1915 en 1950 werden er in Drenthe 
bossen aangelegd op woeste gronden als 
stuifzand en heidevelden. De aanleg werd 
veelal gedaan door werklozen die via 
werkgelegenheidsprojecten aan de slag 
konden. Dit werd gefinancierd door de 
overheid omdat de werkloosheid in die tijd 
een groot probleem was.

Het spitten van de heidegrond was een van 
de belangrijkste activiteiten. Dit werk was 
erg zwaar. Ook na de aanleg zorgden de 
exploitatie en het onderhoud van het bos 
voor ruime werkgelegenheid. Dit duurde 
tot eind jaren ‘50 van de 20e eeuw, er werd 
anders over arbeid gedacht en het werk in 
het bos werd specialistischer.  
Tegenwoordig hebben de Staatsbossen 
veelal een recreatieve functie gekregen.  
Er zijn wandelpaden, speelveldjes, picknick-
terreinen, ruiterpaden, spartelvijvers en 
recreatiewegen aangelegd, zodat iedereen 
kan genieten van de prachtige natuur. 

B

         Voorste Diep

Dit landschap heeft een unieke ontstaans- 
geschiedenis. De Hondsrug werd gevormd 
tijdens de een-na-laatste ijstijd. Tegen 
het einde van deze ijstijd smolt het ijs en 
verzamelde zich aan de westkant van de 
Hondsrug veel smeltwater. Dit water brak 
door de Hondsrug en zo ontstond een diep 
doorbraakdal op deze plek ten zuiden van 
Borger. Het dal werd het stroomdal van het 
Voorste Diep dat in de jaren twintig van 
de vorige eeuw werd gekanaliseerd. Maar 
de beek heeft recent haar oorspronkelijke 
meandering (kronkelende loop) weer terug 
gekregen omdat het grondwater in droge 
zomers op peil moet worden gehouden en 
in natte tijden dit gebied als wateroverslag 
fungeert om overstromingen elders tegen 
te gaan.
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