Wandelroute Groot Norg (26km)
Startplaats:
Parkeerplaats bij de kerk aan de Brink 2, 9331 AA, Norg
Korte beschrijving:
Vanaf de Brink in het centrum van Norg gaat de route over de es naar Zuidvelde, langs de
grafheuvels in het Tonckensbosch en naar Westervelde en de weidsheid van beekdal de
Slokkert. Daarna via zandpaden naar een stukje van het mooie Norger bos en langs het
Schillenveen. Hierna gaat de route naar het stroomdal van het Oostervoortsche Diep en een
uitkijktoren, om te vervolgen richting het Noordsche Veld, een heideveld waar resten van
prehistorische overblijfselen zichtbaar zijn zoals celtic fields en grafheuvels. Via de zogenaamde
Hitlerring bij Peest gaat u terug naar Norg. Via Oud Norg met mooie oude boerderijtjes komt u
terug bij de Brink met de Catharinakerk en terrasjes.
Op ongeveer 2/3 van de route is er een pauzemogelijkheid bij Theehuis de Bosrand.
Routebeschrijving:
1) De route loopt met de klok mee.
Ga vanaf de parkeerplaats via het schuine voetpad over de Brink richting de doorgaande weg
(Asserstraat). Ga linksaf over het voetpad langs die weg.
250 meter later linksaf de Reeweg in.
Aan het eind van de Reeweg het dorp verlaten via het zandpad rechtdoor (het rechter zandpad
van de twee). U loopt nu over de es richting Zuidvelde.
Hou op de eerste splitsing rechts aan (bij het bankje).
Volg dit zandpad ruim 1 kilometer (negeer zijpaden).
Daarna de asfaltweg oversteken en het zandpad aan de overkant vervolgen.
2) Einde zandpad: rechtsaf op de Reeweg in Zuidvelde.
De doorgaande weg (Asserstraat) oversteken en aan de overkant op het fietspad linksaf en 20
meter later meteen rechtsaf, langs de Brink in Zuidvelde, waar regelmatig schapen grazen.
Hou rechts aan bij het bankje. Op de volgende splitsing linksaf (bij ANWB-paddenstoel
21552/001).
In het bosje hier zijn grafheuvels te zien.
U kunt hier kiezen voor het zandpad of het mooi door groen omgeven schelpenpad ernaast.
Vóór de doorgaande (klinker-)weg rechtsaf en na het kombord van Westervelde linksaf het
zandpad in.
Vlak daarna weer linksaf (ook een zandpad).
Na de houten hekken nog ongeveer 250 meter en dan:
3) Rechtsaf op het klinkerpad/zandpad het natuurgebied van beekdal de Slokkert in.
Dit (soms modderige) pad kunt u 3 kilometer lang volgen door dit ruime rustige gebied waar
Galloway runderen grazen. Het pad maakt een ruime boog door het gebied.
Vlak na het verlaten van het gebied (bij het wildrooster), op de splitsing linksaf.
Verderop links aanhouden en doorlopen tot de splitsing met het fietspad en zandpad.
4) Op die splitsing rechtsaf. Even later de asfaltweg oversteken en rechtdoor vervolgen aan de
overkant (zandpad/fietspad).
Einde zandpad de doorgaande asfaltweg oversteken en aan de overkant rechtsaf over het
fietspad.
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5) Na ruim 400 meter fietspad linksaf het brede bospad met houten slagboom in.
Volg dit pad door het bos heen. Verderop wordt pad smaller en soms iets onduidelijker. Hou
ongeveer een rechte lijn aan tot de andere kant van het bos.
Het gebied links van dit pad is gesloten tijdens het broedseizoen.

Bij de uitgang van het bos, op de splitsing met het zandpad, rechtsaf.
Na 1 kilometer het kruispunt met smalle asfaltweg oversteken.
Ca. 250 meter daarna de doorgaande weg Langelo-Norg oversteken en aan de overkant
rechtdoor vervolgen (Duinenpad).
6) Na bijna 400 meter Duinenpad, op de kruising met een fietspad: rechtdoor vervolgen over
het zandpad (met bord verboden toegang voor auto's en motorvoertuigen).
Na nog ca. 800 meter ziet u links het Schillenveen.
Verderop nemen we het brede zandpad rechtsaf.
Bij de vijfsprong met twee bankjes: linksaf richting Bunne en Groningen.
Op de splitsing (Achtersteweg): rechtsaf.
7) Vlak daarna linksaf (Osbroeksweg).
Na ca. 600 meter in de bocht rechtsaf het fietspad nemen (bij ANWB-paddenstoel 23384/001).
Hier komt u bij het Oostervoortsche Diep en de uitkijktoren. Volg het fietspad.
Op de eerste kruising rechtsaf (smalle asfaltweg – (bij ANWB-paddenstoel 24347/001).
Ga vlak voor de splitsing met de doorgaande weg linksaf over het houten bruggetje.
Volg het smalle pad door het bosje. Hou links aan, verderop een stukje langs het weiland. Ga
het brede pad rechts, richting Theehuis De Bosrand.
8) Bij Theehuis De Bosrand linksaf over het fietspad en 100 meter later rechtsaf, de weg
oversteken. Vervolg over het fietspad/ keienpad richting Peest en het Noordsche Veld.
Links ziet u een oude opslag van defensie, tegenwoordig voor andere dingen in gebruik.

Dit pad kunt u ruim 1 kilometer volgen, totdat u komt bij een grote parasol/paraplu (!) en het
heideveld Noordsche Veld.
Ga daar, vlak na de bocht naar rechts, linksaf het pad midden door het heideveld zodat u de
celtic fields en grafheuvels van dichtbij kunt zien.
Wie dit stuk wil overslaan loopt rechtstreeks naar 9 (zie kaart).
Noordsche Veld: geen toegang met honden!

Na het verlaten van het heideveld, na het wildrooster, meteen rechtsaf.
Volg dit pad tussen weiland en Noordsche Veld door. Ga op de splitsing rechts, terug naar het
Noordsche Veld. Het pad gaat langs een nat deel van het Noordsche Veld. Het pad kan soms
ook flink nat zijn.
9) Op de splitsing bij houten slagboom: linksaf.
Bij het kruispunt (met ANWB-paddenstoel 21631/001): rechtdoor.
Ca. 500 meter later, op de splitsing, linksaf.
Daarna eerste afslag rechts.
Dit pad nog ca. 600 meter volgen tot het asfalt-fietspad. Ga daar linksaf.
10) Steek de doorgaande asfaltweg Norg-Peest over. Aan de overkant van de weg rechtdoor
vervolgen langs de boerderij naar het Westerveen (“de Hitlerring” – let op de opvallende vorm
van de waterpartijen in het veen).
Volg het pad rechts om het veen. U passeert het oorlogsmonument.
Ga na het oorlogsmomument de eerste afslag rechts (bij het houten hek).
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Ga op de asfaltweg rechtsaf.
In de bocht het zandpad rechtdoor nemen.
Volg dit pad ca. 900 meter. U passeert nog een oorlogsmonument.
Ga 40 meter voor de doorgaande asfaltweg linksaf over het zandpad.
Neem de eerste afslag rechts. Via dit pad komt u in het karakteristieke oude deel van Norg
met de mooie boerderijtjes en brinkjes.
Volg De Steeg rechtdoor. Bij de school rechts (Schoolstraat). Einde Schoolstraat linksaf en
meteen rechtsaf het straatje “Achter de Kerk”.
Ga voor de Margaretakerk linksaf en u bent weer bij het beginpunt, de Brink in Norg.
We horen graag of u van deze route genoten hebt.
Laat uw reactie achter op de routepagina op onze website.
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