
 

 

Route Exloo – Valthe – Gasselternijveen     STROOMAFWAARTS 

 
lengte: circa 28 km 
startpunt: gemeentehuis Exloo 
eindpunt: parkeerplaats bij Vakantiepark Hunzepark in Gasselternijveen 
 
 Deze route volgt het Achterste Diep, een van de bronrivieren van de Hunze tot de 

plek waar het diepje samenstroomt met het Voorste Diep. 
 
1 Start bij de schaapskooi tegenover het gemeentehuis in Exloo. Kijk naar het gemeentehuis en loop 

naar links (Hoofdstraat). 
Neem eerste straat links (Schoolstraat). 
Ga bij T-splitsing met Zuiderhoofdstraat rechtsaf. 
 

[A]  Bebinghehoes   Het voormalig cultuurhistorisch museum  Het Bebinghehoes bevind zich in een van 
 de oudste  boerderijen in het centrum  van Exloo. De boerderij stamt uit 1722.  
 De naam is afkomstig van de eerste bewoners van het pand, de familie Bebinghe.  
 
2 Neem na ruim 150 meter het keienpad linksaf, Meerweg. 

Ga bij T-splitsing met Polweg rechtsaf. Weg gaat over in een zandweg over de Zuideres. 
 Negeer de dwarswegen. 
 
3 Ga op T-splitsing rechtsaf. 
 Neem eerste pad linksaf, boskavelnummer 7 langs bosrand tot het stenen kunstwerk Mental Map aan 

de bosrand. 
 
4 Neem bij het beeld rechtsaf het keienpad. 
 Neem na de bocht het eerste bospad linksaf naar hunebed en loop daarna hetzelfde pad terug naar het 

beeld. Loop links langs het beeld over het fietspad. 
 Neem na zo'n 50 meter het eerste pad rechts langs de rand van het Hunzebos. (klaphek) 
 Ga op T-splitsing linksaf. (aansluiting met Drenthepad) 
 Neem eerste weg rechts, links ligt vakantiepark Hunzebergen. 
 
[B]  Hunzebos  Overtollig water uit het bos wordt nog steeds naar de Zoersche Landen afgevoerd via het 
 zogeheten smeltwaterdal. Het dal heeft zich hier duizenden jaren geleden in de IJstijd gevormd. In 
 extreem natte periodes is er zelfs een echte 'waterval' in het Hunzebos. 
 
5 Ga links, daarna rechtsaf een lange veldweg (Schaapskuilweg) op. 

De weg wordt na enige honderden meters verhard. 
 Alle zijwegen negeren. 

 
6 Bij de kruising met een doorgaande weg rechtdoor. Loop Valthe binnen. 

 Ga bij de kruising met de Hoofdweg rechtdoor (einde aansluiting Drenthepad). 
 Ga daarna eerste zandweg linksaf (Langhietseweg). Bij de eerste kruising kunt u rechtsaf 
(Hunebedweg)  twee hunebedden bekijken. Keer vervolgens terug naar de kruising en ga rechtsaf. 
Zijweg naar rechts negeren. Bij de volgende kruising (rechts staat een boerderij) linksaf, u loopt 
wederom Valthe binnen. 
 

[C] Station Valthe  In 1905 legde de Noordooster-Lokaalspoorweg de spoorlijn Emmen-Stadskanaal aan. 
 Het station van Valthe was een van de vele stations op dit traject. In 1938 werd de personenlijn 
 opgeheven. Gelukkig is het stationnetje van Valthe bewaard gebleven. 
 
7 Ga bij een pleintje, het Perron, rechtdoor (Vlintweg). U volgt het oude tracé van de Noordooster-

Lokaalspoorweg. 
 Steek de doorgaande weg over en ga rechtdoor. 
 Na ruim een kilometer rechtsaf en direct linksaf fietspad verder langs de Exloërweg (in noordelijke 
richting). 

 



 

 

8 Even voor de ingang van vakantiepark Hunzebergen staat rechtsaf aan de overkant van de weg het 
bord Zoersche Landen van Het Drentse Landschap. Hier de weg oversteken en het pad tussen de 
bosjes volgen. (uitkijken voor brandnetels!) 
 Ga schuin links aanhoudend bij een splitsing helemaal door tot aan een brede sloot. 

 Neem verharde weg linksaf tot het Achterste Diep. 
 Het diep over de linkeroever een eind volgen (water rechts). 
 Zijwegen negeren. Na zo'n 2 kilometer bij bocht naar rechts rechtdoor lopen langs de linkeroever van 

de kleine stroom. 
 
[D]  Zoersche Landen  In de Zoersche Landen ligt één van de bronnen van de Hunze. Het is een nat 

natuurgebied. Het Drentse Landschap legde er onder andere een steilwand aan voor 
oeverzwaluwen en ijsvogels. In 2012 zijn hier ook bevers uitgezet. Her en der zijn hun sporen 
zichtbaar. 

 
9 Steek de doorgaande weg met fietspad over (Oude Dijk). 

 Ga rechtdoor naast/over hek en volg de rivier langs de rechter oever. 
 
10 Steek de verharde weg Nieuwe Dijk over. Houd het water aan de linkerhand. 
LET OP: Van 15 maart tot 15  juni is het Lofargebied niet toegankelijk i.v.m. de vogelbroedtijd! 
 Ga dan linksaf op de Nieuwe Dijk, vervolgens de eerste weg rechts (Regenhamsdijk, wordt verderop 

Beeksdijk), deze volgen tot Osdijk, hier linksaf. U bent weer op de route. 
 
[E]  Lofar-telescoop   Hier in het dal van het Achterste Diep wordt in het kader van het Lofar-project 

(Low Frequency Array) de grootste radiotelescoop ter wereld gebouwd. Er komen rond het 
Achterste Diep 4500 kleine antennes te staan. Samen met zo'n 20 duizend andere antennes in wijde 
boog er omheen krijgt de Lofar-telecoop een diameter van maar liefst 350 kilometer… 

 
11 Volg de rivier ruim 3 km. langs de rechter oever. Ga de verharde weg (Osdijk) linksaf. 
 Loop ongeveer een kilometer tot T-splitsing (Exloërweg). Sla rechtsaf. 
 
12 Loop onder het viaduct door. 
 Na het viaduct direct eerste weg rechtsaf langs Hotel Hartlief/El Zorro, met aan de rechterkant het 

Spoordok. Loop rechts om het water heen en ga door één van beide klaphekken.  
 Volg het natuurgebiedje tot het klaphek aan de andere zijde. Ga linksaf en volg de rivier langs de 

rechter oever. 
 In het natuurgebiedje grazen runderen. Wilt u deze niet tegenkomen of als er jongen zijn dan kunt u 

ook de weg volgen. Sla bij de afrit linksaf, houd het water links.  
 
[F]  Spoordok Buinen  Sinds kort heeft Buinen zijn oude haventje terug. In dit zogeheten Spoordok 

werden met een hijskraantje goederen overslagen van het schip in de trein en omgekeerd. 
 
13 Ga bij kruising met verharde weg (Koedijk) rechtsaf. 
 Bij kruising met Achterste diep linksaf de linkeroever volgen. 
 U loopt enkele kilometers langs het Achterste Diep. 
 
14 Ga bij kruising met verharde weg rechtdoor. 
 Bij volgende kruising met verharde weg (blauwe brugleuning) het diep oversteken en nu de rechter 

oever volgen. Hier komen het Voorste en het Achterste Diep samen en gaan ze verder als Hunze. 
 
15 Loop door tot de verharde weg (Hambroeksdijk) bij de brug over de Hunze en ga rechtdoor door het 

klaphek. U betreed een vogelbroedgebied. Ga direct rechtsaf en blijf langs de omheining over de kade 
lopen tot het volgende klaphek (± 800 m) 

 Ga door het klaphekje en direct linksaf. Pad volgen tot aan gemaaltje.  
 
16 Bij gemaaltje rechts door klaphek. Vervolgens weer over de kade langs de omheining verder lopen. In 

bocht naar links klaphekje negeren, doorlopen richting molen en daar rechts door klaphekje. 
 Ga voor P van vakantiepark Hunzepark 200 meter  voorbij de molen en dan linksaf of vervolg het 

Hunzepad aan de overzijde van de (pas op! drukke ) weg.  
 
 
 



 

 

[H]  Molen De Juffer  Sinds 1969 staat aan de oever van de Hunze  korenmolen De Juffer. Opvallend is 
dat deze ronde molen op de houten kap na helemaal van steen is. De voorganger van De Juffer stond aan de 
Hoofdstraat in het dorp  
 
 

Route Gasselternijveen – Valthe – Exloo    STROOMOPWAARTS 

 
lengte: circa 24 km 
startpunt: parkeerplaats bij Vakantiepark Hunzepark in Gasselternijveen 
eindpunt: gemeentehuis Exloo 
 
16 Ga vanaf P van vakantiepark Hunzepark rechtsaf de Hunzelaan op. 

Loop langs de molen, over de brug en dan rechtsaf, door klaphekje. U betreed een vogelbroedgebied! 
 Ga direct naar links en loop langs de omheining over de kade, deze maakt bocht naar rechts. (klaphek 
negeren)  
 

[H]  Molen De Juffer  Sinds 1969 staat aan de oever van de Hunze  korenmolen De Juffer. Opvallend is 
dat deze ronde molen op de houten kap na helemaal van steen is. De voorganger van De Juffer stond aan de 
Hoofdstraat in het dorp 

 
15 Ga bij het gemaaltje door het klaphek en vervolgens linksaf over het pad richting bebouwing. 

Aan het eind van het pad rechtsaf door klaphekje en vervolgens weer langs de omheining over de kade 
tot volgend klaphek links. (± 800 m) Steek de weg (Hambroeksdijk) over en ga verder over  de 
linkeroever. 
 Ga na zo’n 400 meter op verhard weggetje (Moekmaatsdijk) de brug over. 
 Vervolg de route nu op de rechteroever. (Water links)  

 
14 Bij de volgende kruising met een verharde weg moet u rechtdoor. 
 Enkele kilometers rechtdoor lopen langs het Achterste Diep tot aan verharde weg, Koedijk. 

 Bij de verharde weg rechtsaf. 
 
13 Ga voor de kruising met het Kanaal Buinen-Schoonoord linksaf en volg de linkeroever. 
 Ga aan het eind van het pad rechtdoor de weg over, rechtdoor langs bosje, en rechtsaf door klaphek. 

Loop het natuurgebiedje door richting Buinen. U komt uit bij de herstelde haven. 
 In het natuurgebiedje grazen runderen. Wilt u deze niet tegenkomen of als er jongen zijn dan kunt u 

ook de weg volgen.  
 
[F]  Spoordok Buinen  Sinds kort heeft Buinen zijn oude haventje terug. In dit zogeheten Spoordok 

werden met een hijskraantje goederen overslagen van het schip in de trein en omgekeerd. 
 
12 Ga bij Hotel Hartlief linksaf onder het viaduct door. 
 Ga na zo’n 400 m. linksaf (Osdijk). 
 
11  Na het passeren van een weggetje naar rechts volgt na zo’n 450 m. het Achterste Diep. 
 Ga daar rechtsaf en houd het water aan de rechterhand. 

Volg de rivier ruim 3 km. langs de linker oever.  
LET OP: Van 15 maart tot 15  juni is het Lofargebied niet toegankelijk i.v.m. De vogelbroedtijd! 
 Ga dan op de Osdijk de eerste weg rechts (Beeks dijk, wordt verderop Regenhamsdijk), deze volgen 

tot Nieuwe Dijk, hier linksaf. Na 300 meter rechtsaf op de linkeroever. U bent weer op de route. 
 

[E]  Lofar-telescoop   Hier in het dal van het Achterste Diep wordt in het kader van het Lofar-project 
(Low Frequency Array) de grootste radiotelescoop ter wereld gebouwd. Er komen rond het 
Achterste Diep 4500 kleine antennes te staan. Samen met zo'n 20 duizend andere antennes in wijde 
boog er omheen krijgt de Lofar-telecoop een diameter van maar liefst 350 kilometer… 

 
10 Steek de verharde weg (Nieuwe Dijk) over, blijf de linker oever volgen.  
  
9 Steek de doorgaande weg met fietspad over (Oude Dijk). 

Ga rechtdoor en volg de rivier nu langs de rechter oever. 
 



 

 

[D]  Zoersche Landen  In de Zoersche Landen ligt één van de bronnen van de Hunze. Het is een nat 
natuurgebied. Het Drentse Landschap legde er onder andere een steilwand aan voor 
oeverzwaluwen en ijsvogels. In 2012 zijn hier ook bevers uitgezet. Her en der zijn hun sporen 
zichtbaar. 

 
8 Loop enkele kilometers langs het water. Ga bij de verharde weg rechtdoor. Na zo'n 100 meter gaat u 

rechtsaf de Zoersche Landen in. Volg het natuurpad tot de verharde weg.  
Steek de verharde weg over en ga op het fietspad linksaf richting Valthe. 

 Fietspad gaat over in asfaltweg, Vlintweg. U volgt het oude tracé van de Noordooster-Lokaalspoorweg. 
 Doorgaande weg oversteken en rechtdoor Valthe inlopen. 
 
[C] Station Valthe  In 1905 legde de Noordooster-Lokaalspoorweg de spoorlijn Emmen-Stadskanaal aan. 

Het station van Valthe was een van de vele stations op dit traject. In 1938 werd de personenlijn 
opgeheven. Gelukkig is het stationnetje van Valthe bewaard gebleven. 

 
7 Ga bij Het Perron rechtdoor het dorp uit via de Stationstraat. Deze asfaltweg wordt steeds smaller en 

gaat uiteindelijk over in een zandweg. Op de volgende kruising rechtsaf (rechtdoor staat een 
boerderij)(Langhietsweg). Op volgende kruising loopt u even linksaf om de twee hunebedden te 
bekijken. Ga daarna terug en op de kruising linksaf, Langhietseweg. Eerste zandweg rechtsaf, terug 
naar Valthe. Ga rechtdoor de Schaapskuilweg in, aansluiting met Drenthepad. 

 
6 Steek de doorgaande weg over en loop rechtdoor. 

Weg vervolgen tot vakantiepark Hunzebergen. 
 
5 Ga hier links (de huisjes zijn nu aan de rechterhand) en neem direct daarna het pad rechtsaf. Neem 

het zandpad linksaf, einde aansluiting met Drenthepad. Neem eerste pad rechtsaf (wildrooster) langs 
bosrand en smeltwaterdal. Loop rechtdoor tot aan fietspad en ga daar linksaf. 

 
[B]  Hunzebos  Overtollig water uit het bos wordt nog steeds naar de Zoersche Landen afgevoerd via het 

 zogeheten smeltwaterdal. Het dal heeft zich hier duizenden jaren geleden in de IJstijd gevormd. In 
 extreem natte periodes is er zelfs een echte 'waterval' in het Hunzebos. 

 
4 Loop langs het beeld Mental Map en volg met de linkerbocht mee het keienpad tot afslag linksaf naar 

hunebed. Keer terug naar het beeld en ga nu bij het bankje ertegenover noordwaarts langs de bosrand. 
Ga op T-splitsing bij boskavelnr. 7 rechtsaf. 

 
3 Neem eerste weg linksaf. Negeer de kruisingen van zandwegen. Zandweg gaat over in verharde weg, 

Polweg. Blijf rechtdoor lopen. 
Neem eerste weg linksaf, aanduiding richting fietsknooppunt 20 (Meerweg). 
 

2 Bij kruising met de Zuiderhoofdstraat rechtsaf. Neem eerste straat linksaf, Schoolstraat. Even 
verderop aan de rechterkant de Brink met Schaapskooi met informatiecentrum. 

 
[A]  Bebinghehoes   Op de hoek van de Zuiderhoofdstraat / Schoolstraat staat het voormalig  
 cultuurhistorisch museum  Het Bebinghehoes. Dit is een van de oudste  boerderijen in het centrum  

van Exloo. De boerderij stamt uit 1722. De naam is afkomstig van de eerste bewoners van het pand, 
de familie Bebinghe.  

 
1 Eerste weg rechtsaf. Na 60 m. eindpunt bij de ingang van de Schaapskooi tegenover het 

gemeentehuis.  


