Norg-Veenhuizen (20km)

Startplaatsen: u kunt de wandeling beginnen in Norg of Veenhuizen
Startplaats 1: (de parkeerplaats op de) Brink in Norg (begin bij punt 1.)
Startplaats 2: de parkeerplaats van het gevangenismuseum in Veenhuizen (begin bij punt 11.)
Korte beschrijving:
Deze circa 20,6 km lange rondwandeling voert u over de es van Norg en Westervelde naar
gevangenisdorp Veenhuizen. Onderweg loopt u langs het stroomdal van de Slokkert, een
prachtig stiltegebied. Door dat gebied kan niet meer, dat is vogelbroed en -rustgebied
geworden.
Geniet van de rust en weidsheid en de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen.
Uitgebreide routebeschrijving:
Startplek 1 - Norg
1. Loop vanaf de parkeerplaats op de Brink in Norg weg van de kerk over het schuine pad door
het groen richting de doorgaande weg (de weg naar Assen).
Ga daar linksaf.
Neem vlak voor het "einde 30" bord de afslag rechts, langs een bedrijvenpand (Hubo).
Deze verharde weg gaat over in een zandpad. Ga aan het eind, op de splitsing, linksaf.
2. Negeer verderop het zijpad en ga op het kruispunt, voor het bosje (het oerbos Norgerholt)
rechtsaf.
Volg het pad helemaal om het vennetje heen. Hou dus op de splitsing links aan.
3. Neem verderop het eerste pad rechts. Daarna linksaf richting hunebed D2.
4. Ga op de splitsing met de doorgaande klinkerweg rechtsaf, brinkdorp Westervelde binnen.
Volg de klinkerweg door het dorp heen. Na de bocht naar links heet deze weg Hoofdweg.
5. Ga voor het einde-kom-bord van Westervelde rechtsaf het zandpad in. Kort daarna: eerste
afslag links.
6. Volg dit pad tot een kruispunt (ongeveer 250 meter nadat u tussen hekken door bent
gelopen). Ga daar linksaf.
De Slokkert is een smal beekje, dat sinds kort weer in grote lussen door het beekdal slingert.
Het gebied kenmerkt zich door de weidsheid en de stilte.
De Stiltewandeling Westervelde is nog wel toegankelijk door
dit gebied.
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7. Ga op de doorgaande (klinkerweg) tussen Westervelde en Veenhuizen rechtsaf richting
Veenhuizen.
Omdat het stroomdal van de Slokkert niet meer toegankelijk is moet de route helaas ca. 1km.
langs deze weg.
Hou rekening met het verkeer. Loop indien mogelijk in de berm.
7b. Ga na ca. 1km over deze weg rechtsaf het fietspad op.
Volg dit fietspad ca. 500 meter en ga na het bos rechtsaf (loop over het pad tussen bos en
weiland door).
U komt bij een kanaal met twee bankjes. Ga daar linksaf en daarna al gauw weer
rechtsaf over de houten slagboom. Ga in het bosje op het kruispunt rechtsaf.
8. Even later betreedt u de begraafplaats van Veenhuizen, ook wel "Het Vierde Gesticht"
genoemd.
Veel van de bewoners van Veenhuizen eindigden na hun verblijf in een van de drie Gestichten
in "het Vierde Gesticht", de plek waarvan echt geen ontsnapping meer mogelijk was.
Ga op het middenpad van de begraafplaats rechtsaf.
Nadat u de begraafplaats hebt verlaten via de witte hekken: linksaf over de Eikenlaan.
Op de kruising met de Kerklaan: rechtdoor lopen, het onverharde deel van de Eikenlaan
volgen.
9. Op de plek waar de weg weer geasfalteerd is: links afslaan. U loopt richting de achterkant
van het gevangeniscomplex Esserheem dat nog in gebruik is. Vlak voor de poort daarvan gaan
we rechtsaf.
10. Dit paadje slingert richting de ijshut of ijskoepel.
Ga voor deze ijskoepel rechtsaf.
Daarna op de doorgaande verharde weg linksaf.
U ziet hier al de kenmerkende huizen met stichtelijke opschriften.
Op de splitsing gaan we rechtsaf. U loopt nu om het bekende gevangenismuseum heen (het
voormalige Tweede Gesticht).
Startplek 2 - Veenhuizen
11. Bij het Tourist Info Punt met opschrift "Veenhuizen boeit" is het startpunt vanaf de
Veenhuizen-kant.
Loop van daar richting de ingang van het gevangenismuseum bij de witte hekken en toren met
klok.
Voor wandelaars die in Norg begonnen zijn is dit: de weg om het gevangenismuseum met de
bochten mee naar links volgen.
Het gevangenismuseum is gehuisvest in de overblijfselen van het Tweede Gesticht. Er staan
nog 3 van de 4 vleugels overeind maar u krijgt hiermee een goed beeld van hoe zo'n
dwanggesticht er destijds uitzag. Het gevangenismuseum besteedt ook aandacht aan de
vroege historie van Veenhuizen.
Dit museum is een bezoek meer dan waard.
12. Ga ter hoogte van de ingang van het museum rechtsaf; neem de weg langs de linkerkant
van het kanaal.
Volg deze weg ca. 800 meter tot het eind. Ga op de splitsing linksaf, over het fietspad langs de
doorgaande weg en het Veenhuizerkanaal (ook wel Kolonievaart).
13. Na ca. 300 meter is er de mogelijkheid om te pauzeren bij Maallust, een brouwerij waar
bijzondere bieren worden gebrouwen.
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De route vervolgt weer over het fietspad langs het kanaal.
We passeren hierbij o.a. het grote witte huis dat in de volksmond de naam Klein Soestdijk
kreeg, vroeger de directeurswoning van de Maatschappij van Weldadigheid.
14. Ga de eerste weg links (Kerklaan). U komt langs de achtkantige Koepelkerk.
Ga na de parkeerplaats (aan uw linkerhand) linksaf op de zandweg tussen bomenrijen met
fietspad ernaast.
Neem daarna de eerste afslag rechts.
15. Neem de eerste afslag links (een pad aan de rechterkant langs een vaart).
Aan deze vaart kunt u een oude turfpraam zien die door de verpleegden (de bewoners van de
Gestichten) werd gebruikt bij de turfwinning in het veen.
Hou daarna bij de gebouwen rechts aan.
Ga na de brandweergebouwen op de klinkerweg rechtsaf, weer rond het Gevangenismuseum.
Loop via deze weg naar de achterkant van het museum en ga daar rechtsaf op de
Hospitaallaan.
16. Ga linksaf over het pad na de parkeerplaats, vlak voor restaurant Bitter en Zoet.
Steek verderop de asfaltweg over en ga achter de bomenrij rechtsaf.
Ga aan het einde van het zandpad schuin rechtdoor over de Oude Norgerweg.
U kunt deze weg geruime tijd volgen. Negeer zijpaden.
De Oude Norgerweg gaat over in een zandpad.
17. In het bos ziet u links een bruggetje en een informatiepaneel over het Spaanse
(Spaansche) Kerkhof. U kunt hier even van de route af gaan, een kijkje nemen en rond het
Spaanse Kerkhof lopen.
Vervolg daarna weer over het brede zandpad door het bos.
18. Het zandpad gaat uiteindelijk weer over in een geasfalteerde weg. Ga op dit punt rechtdoor.
U steekt verderop het beekje de Slokkert weer over.
Ga daarna het eerste zandpad rechtsaf (dat is ca. 70 meter voor de kruising met een
asfaltweg).
19. Vlak nadat het pad naar links afbuigt: neem de afslag rechts.
Volg dit pad langs het natuurgebied De Slokkert. Ga op het eerste kruispunt van zandpaden
linksaf.
20. Ga op de kruising met de asfaltweg rechtdoor over het pad met fietspad ernaast
(Zandvoort). Buiten de kom van Westervelde gaat dit pad over in een onverhard pad.
Volg dit pad ongeveer 1,5 kilometer totdat u bij een geasfalteerde weg komt, dit is het vervolg
van de weg Zandvoort. Ga hier rechtsaf.
21. Hou aan het eind op de splitsing met de Klinkenkampweg links aan en ga meteen weer
rechts (het vervolg van de weg Zandvoort).
22. Ga de tweede afslag rechts (Brinkstraat).
Volg deze weg tot het eind. Steek de doorgaande weg over en loop naar het eindpunt van deze
route: de parkeerplaats op de Brink in Norg met diverse horecagelegenheden.
Voor wie in Veenhuizen is gestart: vervolg de route bij punt 1.
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