
Door de geschiedenis rond Noordlaren (7,5km)

Startplaats:
Bij OBS de Rieshoek, Zuidlaarderweg 63, 9479 PR Noordlaren.
Parkeer op de parkeerplekken of in de berm aan de zijkant van de weg.
Vlakbij het startpunt bevind zich een bushalte.

Informatie:
Tussen de velden van de Noordlaarderes door, gaat deze route langs het enig overgebleven 
Groningse hunebed (G1), door het Noordlaarderbos en over natuurgebied de Vijftig Bunder. Wie 
dat laatste gebied te oneffen vind, kan dat deel afsnijden. De route wordt daarmee naar schatting 
1 km korter. Op verschillende plekken in het gebied lopen Schotse hooglanders.

Routebeschrijving:
Ga vanaf de startplek langs de Zuidlaarderweg in de richting
Zuidlaren (langs de molen). Sla, na ongeveer 500 meter vanaf het start-
punt, rechtsaf de “Weg langs het Hunnebed” in.
Volg het brede zandpad. In de bocht ziet u de restanten van het enig
overgebleven hunebed in de provincie Groningen, G1 genummerd. Alle
andere hunebedden in Nederland staan in de provincie Drenthe.
Hou na het hunebed het schelpenpad aan.
U komt langs het huis de Oal Jobs' Stee, waar heel sympathiek een plekje is ingericht om even te 
zitten en wat te drinken (neem wat kleingeld mee).

Blijf de loop van het schelpenpad volgen tot u bij een driesprong van brede zandpaden komt.
Ga daar rechtsaf en ongeveer 50 meter later linksaf, het eerste deel van het Noordlaarderbos in.
Ga het wildrooster over en volg het smalle pad.
Dit wildrooster ligt hier niet voor niets. U kunt hier de Schotse Hooglanders tegenkomen die hier 
grazen. Hou hier rekening mee. Het zijn gemoedelijke beesten, maar ze zijn groot en kunnen 
onvoorspelbaar reageren. Hou honden dus aan de lijn en kom niet tussen de grote koeien en hun 
jongen in, dan is er geen probleem.
Ze zijn een verrijking van het landschapsbeeld, om van te genieten.

Ga ca. 150 meter na het wildrooster, linksaf (dus niet rechtsaf over 
het tweede wildrooster).

Volg dit pad en ga op de klinkerweg/ asfaltweg (de Tolhuisweg) 
rechtsaf. Vijftig meter later is er het pad dat natuurgebied de Vijftig 
Bunder in gaat. 

Wie liever niet in oneffen gebied loopt kan hier afsnijden door de Tolhuisweg te 
volgen en verderop de route weer op te pakken (zie blauwe lijn op de routekaart).

Let op: de bordjes zijn verwarrend. Bij de ingang staat “honden niet toegestaan”. Bij 
het verlaten van het gebied staat “honden aangelijnd toegestaan”. Wij gaan ervan 
uit dat aangelijnd is toegestaan.

Ga linksaf het natuurgebied Vijftig Bunder in. Ook in dit gebied lopen 
Schotse Hooglanders en er zijn restanten van karrensporen.
Volg het smalle pad met de bocht mee naar rechts en neem daarna 
de eerste afslag links (op de plek waar een routeplaatje staat van 
Natuurmonumenten).
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Volg het pad tot door een geul en ga (weer bij een routepaaltje) rechtsaf.
Ga, na het verlaten van het gebied de Vijftig Bunder, op het brede
zandpad rechtsaf. Ga aan het eind rechtdoor over de verharde weg
(Westertseweg).
Dit is de plek waar de afkorting via de Tolhuisweg weer opgepakt
kan worden.

Volg deze weg ook na de S-bocht en neem het eerste bospad rechts, door het Noordlaarderbos.

Negeer zijpaden, volg dit pad tot het eind. Ga daar, op het brede zandpad bij het witte huis, 
linksaf.
Ga de eerste afslag rechts, de “Weg naar de Kerkduinen” in. U loopt weer over de 
Noordlaarderes terug naar het dorp Noordlaren.
Ga op de Zuidlaarderweg linksaf, terug naar het startpunt.

Wellicht is het leuk om nog even in Noordlaren rond te kijken en wat te eten of drinken na deze 
mooie 7,5 kilometer op en over de grens van de provincies Groningen en Drenthe.

In het dorp staat onder meer de Bartholomeüskerk, waarvan het oudste deel 
dateert uit het laatste deel van de 12e eeuw, vooral de toren heeft nog een 
aantal romaanse kenmerken.

Een andere mooie plek om iets te nuttigen is aan het Zuidlaardermeer, 
bijvoorbeeld bij Landalpark De Bloemert of bij Meerzicht. Rij om deze 
gelegenheden te bereiken in de richting Zuidlaren en neem de afslag van uw 
keuze naar links.
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