
Historische rondwandeling Norg-Zuidvelde-Westervelde (7,5km)

Startplaats:
Parkeerplaats bij de Hervormde kerk (Sint-Margaretakerk), Brink 2, 9331AA, Norg

Informatie:
Vanaf de authentieke Brink in Norg gaat de route langs oude boerderijen, over zandpaden door de 
velden, langs grafheuvels en langs het Norgerholt, een van de oudste bossen van Nederland.

Routebeschrijving:
1) Loop vanaf de Brink, kijkend in de richting van de kerk, rechts langs de kerk en ga aan het 
einde van de weg rechts (op de weg Achter de Kerk). Einde weg links en meteen weer rechts 
(Schoolstraat). Hou op de kleine brink links aan (Steeg). Aan weerszijden ziet u authentieke 
boerderijen. Het oude dorpsgezicht is hier goed bewaard gebleven. Vervolg rechtdoor.

2) Verlaat het dorp via het zandstenen-pad/zandpad. Eerste splitsing rechts. Tweede splitsing 
rechts. Derde splitsing linksaf. Vierde splitsing even rechts en meteen weer links. De vijfde 
splitsing linksaf. Dat pad brengt u richting het volgende dorp, Zuidvelde.

3) Steek bij het dorpje de asfaltweg over en vervolg over het zandpad. Ga rechtdoor op de 
Reeweg. Steek einde weg de doorgaande weg over en ga rechtsaf over het fietspad. U ziet hier 
de oude schuren en monumentale boerderijen die in Zuidvelde het dorpsgezicht bepalen.

4) Ga linksaf bij de brink en daarna rechtsaf, om de brink heen. Op de splitsing rechtsaf en even 
later linksaf (we vervolgen aan de andere kant van de brink).

5) Ga aan het einde van het zandpad op de splitsing linksaf. In het bosje aan uw rechterhand zijn 
diverse grafheuvels zichtbaar.

6) Loop door tot u bij de klinkerweg (in Westervelde) bent. Ga daar rechtsaf. Vervolg deze weg 
geruime tijd, tot het einde van de bebouwde kom.

7) Ga daar linksaf het zandpad in langs hunebed D2. Volg het zandpad. Ga op de splitsing linksaf. 
U loopt nu langs het Norgerholt, een van de oudste bossen in Nederland (vermoedelijk 9e eeuw). 
Volg het pad rond het hele ven. 

8) Neem na het ven de eerste afslag links.

9) Sla aan het eind van het zandpad op de klinkerweg rechtsaf. Neem het tweede pad rechts (het 
zandgruis pad). Dit pad gaat over in een klinkerweg. Hou daar twee keer rechts aan. Ga via de 
Brinkstraat terug naar het centrum van Norg.
Nog een keer de doorgaande weg oversteken en u bent terug op de Brink, bij verschillende 
horecagelegenheden.
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