
Landelijk lopen in Langelo, 9 kilometer

Startplaats: De parkeerplaats tegenover paviljoen/ camping de Norgerberg, Langeloërweg 63, 
9331 VA Norg

Korte beschrijving: De route begint door een stukje heuvelachtig bos en vervolgt door de 
velden waar rust en stilte overheersen. Op de helft komt u door het es- en brinkdorp Langelo. 
Aan het eind volgt weer een mooi stukje bos met kronkelende paden door naaldbos.

Routebeschrijving:
De route begint in de buurt van de rode stip op de kaart en gaat rechtsom.

1) Vanaf de parkeerplaats begint u de route door de eerste vier paaltjes van de gemarkeerde 
route van het IVN Norg te volgen door de Langeloërduinen.
Ga bij paaltje 4 niet rechtsaf richting 5, maar vervolg het pad rechtdoor.
Neem even later het bredere pad naar rechts over het heuveltje.
Wanneer u bij een meer open plek komt gaat u linksaf en pakt de IVN-route op bij paaltje 17.
Vervolg dit pad rechtdoor. U passeert de markegrens-steen van Langelo.

2) Aan het einde van het bos gaat het zandpad over in een fietspad. Even verderop (waar het 
fietspad linksaf buigt en een fietspad naar rechts gaat) neemt u het brede zandpad naar rechts. 
Blijf dit brede zandpad volgen en hou links aan, de grote bocht om het stuk veen heen.

3) Ga aan het eind van dit zandpad rechtdoor over de verharde weg, langs de wegwijzers en de 
Schaapkampenweg in. Ga bij het bordje van het Jacobspad het zandpad links in (dat is het 
eerste pad links). Volg dit pad geruime tijd. Het kronkelt door de weilanden.
Aan het eind van het zandpad gaat u op de asfaltweg linksaf.

4) Even later loopt u het brinkdorp Langelo binnen. Hou op de Schoolbrink links aan en ga op 
de splitsing daarna ook links.
Hou bij de volgende splitsing weer links aan, de Hoofdweg in richting Norg.
Langs de Hoofdweg staan verschillende authentieke (gerestaureerde) boerderijen.

5) Neem na ongeveer 200 meter de Westerstraat, dat is de eerste straat rechts.
Hou op de volgende brink (de Westerbrink) rechts aan en ga aan het einde van de weg
linksaf, het fietspad op.
Het fietspad brengt u langs de gasopslag van de NAM. Dit is die een van de drie complexen in
Nederland die dienen om altijd voldoende gas te kunnen leveren, bijvoorbeeld in tijden van extra
vraag of nood. Het complex staat in Langelo omdat de bodem daar erg geschikt is voor het 
opslaan van gas.

6) Na de gasopslag vervolgt u het smalle fietspad rechtdoor ruim 800 meter lang.
Ga daar het zandpad naar links (met einde 60-bord).

7) Neem op de viersprong het fietspad rechtdoor en ga na zo'n 150 meter linksaf het
eerste bospad in bij het gele bordje van het Norger esdorpenlandschap.



-- Het deel dat nu komt is lastiger uit te leggen. Hier zijn meerdere paadjes die door het bos 
slingeren. Hou zoveel mogelijk rechtdoor aan, dan komt u weer bij de doorgaande weg. ---

8) U bent het bospad ingegaan bij het gele bordje.
Op de eerste splitsing houdt u rechts aan.
Op de volgende splitsing houdt u links aan.
De splitsing daarna houdt u ook links aan.
Verderop vervolgt u op een iets breder bospad.
Dit pad volgt u en u houdt rechts aan op de splitsing.
De splitsing daarna houdt u weer links aan.
De paden kronkelen door het bos, over een breder pad. Als het goed is hebt u op een 
gegeven moment de camping Norgerberg aan uw rechterhand.
Vervolg de paden dan zoveel mogelijk rechtdoor tot u bij de asfaltweg komt.
Steek die over.
Ga aan de overkant van de weg rechtsaf over het fietspad.
Een paar honderd meter verderop bent u weer bij het beginpunt.

Landelijk lopen in Langelo (9 km)                          

Route en beschrijving: © Fokko van der Leest & Karin van der Leest
Overname alleen na toestemming.

Deze en andere routes in de omgeving zijn gratis te verkrijgen via http://wandelenrondroden.nl

http://wandelenrondroden.nl/

	Dia 1
	Dia 2

