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Afstand
Provincie
Plaats
Vertrekpunt

: 11 km
: Drenthe
: Norg
: De Brink, Norg
: P voor de Kerk

Bijzonderheden

: 70% onverhard
: Landerijen, bos, open

RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
ri. = Richting

-- Een landelijke route over de akkers van ‘de Essen’ rondom Norg en Peest.—

Vertrek vanaf de P voor de Sint Magareta Kerk in het centrum van Norg. Hier is
voldoende horeca voor een kop koffie bij de start, of een drankje na afloop.
Als u met uw gezicht naar de kerk staat gaat u rechts bij de kerk langs ‘de Brink’. Aan het
einde gaat u RA ‘Achter de Kerk’ . Einde LA ‘Pompstraat’ en gelijk RA ‘Schoolstraat’. Op
de Y splitsing LA ‘Steeg’. Op de kruising ‘Esweg’ oversteken en RD zandpad. Einde RA,
pad gaat met een bocht naar links. Einde RA, bij de splitsing LA , dit pad gaat met een
bocht naar rechts. Aan het einde LA.
Achter u een prachtig uitzicht op Norg met de
molen ‘de Hoop’ met de rode wieken.
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In de bocht links aanhouden. Op de Y splitsing ook
links aanhouden. U passeert 2 x de tafel en
stoeltjes( zie foto). 1 x op het pad langs het weiland
en 1 x verderop aan de rand van het bosje. Op de
kruising RD. Doorlopen tot het bos.

In het bos gaat u op de kruising RA. Gelijk weer RA, klein paadje. Eind LA, en gelijk weer
LA. Kruising RD de verharde weg oversteken. Ri ‘Westerveen’. Einde bij het hek LA . U
passeert het oorlogsmonument met het gedicht van Jannie Boerema. Het pad vervolgen
en voorbij het huis in de bocht het pad LA. Deze vervolgen totdat u in Peest komt bij
‘Restaurant de Jagershof’ ( Dit restaurant is beperkt open zie hun website).
Bij de grote weg RA fietspad, gelijk daarna de weg oversteken en LA ‘Holligtenweg’.
Eerste pad RA , gaat met een bocht naar links. Op de kruising LA. Volgende kruising RA.
Eerste pad LA, is vlak na het weiland er staat een oranje bordje met ‘Peestermaden’.
Einde van dit pad, na de afsluitbalk RA. Voorbij het bankje LA het kleine paadje. Einde
van dit pad RA.
RD/Rechts aanhouden op de volgende Y splitsing(bocht). RD/Links aanhouden op de
volgende Y splitsing(bocht). LA in de bocht. Einde pad RA. Bij het fietspad LA. Doorlopen
tot de verharde grote weg. RA klein stukje Fietspad. De weg oversteken fietspad ri de
‘vakantiehuizen Oosterduinen’. RD blijven lopen totdat het bordje ‘Mezenlaan’ ziet hier
LA( links en rechts staan vakantiehuisjes. Op de Y splitsing LA en gelijk RA. Op de Y RA
ri huisje RZ35(zie bordje op de boom). Kruising RD Z35 blijven volgen. Y splitsing LA.
Einde pad LA ( staat een bordje links ‘vak Z). U loopt nu op de ‘Grote Kampweg’. Einde
LA fietspad. RA bij bordje ‘Schapendrift’ . U loopt nu langs de voetbalvelden van ‘VV
GOMOS’. Op de kruising LA ‘Kerkepad’ langs de begraafplaats.

Op de kruising RA ‘Kerkhofsdrift’. Daarna het
onverharde pad LA, aan de rechterkant ziet u de
molen ‘Noordenveld’. RD lopen totdat u bij de
verharde weg komt. Hier LA en LA en u staat weer
op ‘de Brink’ in Norg.
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Einde van de route
Plaats een reactie op de site Wandelvanuit.nl
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
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