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De Slokkert, Langeloërduinen en Oosterveld
We maken een mooie wandeling in het noorden van Drenthe vanuit het brinkdorp Norg.
In het centrum van dit dorp staan nog authentieke boerderijen, een Romaanse kerk uit de
dertiende eeuw en twee korenmolens. We wandelen over zandwegen langs boerenland
in de richting van Westervelde en zwenken af naar de rand van het beekdal De Slokkert.
Natuurmonumenten werkt hier aan herstel van het fraaie beekdal. De route vervolgt door
bos met veel heuveltjes naar de rand van de Langeloërduinen. De duinen ontstonden
door intensieve beweiding met schapen en afplaggen van de hei en zijn nu bebost. Eerst
lopen we langs de rand met zicht op het weidse boerenland en verderop doorkruisen we
het bos van de Oosterduinen. Op het laatste stuk van de route wandelen we om het
Oosterveld heen, een afwisselend gebied met veel open plekken, drassige
natuurgraslanden en beekjes. Deze eeuwenoude es is omzoomd met houtwallen. Met
dank aan Fokko van der Leest die een eerste versie van de route heeft verkend en
aangepast, wandelenrondroden.nl.

versiedatum: 08-04-2016

Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte Westeind in Norg ga je linksaf in de richting van huisnummer 2
over het klinkerpad. Meebuigen naar rechts en verder over de klinkerweg, Zandvoort.
Doorlopen tot een kruising en hier even naar links en direct weer rechts, de Zandvoort
vervolgen. Op een kruising rechtdoor. Dan de Leeuwerikstraat naar rechts negeren en
kort daarna links aanhouden, een zandweg met naastliggend fietspaadje langs de rand
van het open veld. Aan je rechterhand eerst nog even de rand van de bebouwing van
Norg. Je passeert het bord 'einde Norg'. Op een kruising met aan je linkerhand een bank
ga je rechtdoor. Zijpaden negeren. Ter hoogte van een boerderij aan je rechterhand
wordt het een asfaltweg met grindpaadje. Je passeert het bord 'Westervelde'.
2. Op een kruising met de Oldenhofweg rechtdoor, een zandweg, Derde Dijk. Je
passeert het bord 'einde Westerveld'. Nu op een kruising van zandwegen rechtsaf. Deze
weg krap 900 meter helemaal uitlopen, met aan je linkerhand zicht op het beekdal De
Slokkert. Aan het eind linksaf. Deze weg met een bocht naar rechts blijven volgen.
Uitlopen tot het eind. Daar rechtsaf, zandweg met fietspad. Even daarna op een kruising
met een asfaltweg rechtdoor, zandweg met fietspad (nu aan je linkerhand). Deze
zandweg blijf je ca. 850 meter volgen tot je uitkomt bij een voorrangsweg.

3. Hier oversteken naar het fietspad en rechtsaf bij de fietswegwijzer. Even daarna
neem je het eerste pad scherp naar links het bos in. Je komt aan de rand van een
heideveldje op een driesprong. Daar ga je rechtsaf en even daarna loop je weer het bos
in. Je komt uit bij een driesprong voor een heuveltje. Hier ga je links en dit paadje blijf je
volgen tot je uitkomt bij de rand van het bos. Bij de bosrand ga je rechtsaf, een brede
zandweg. Na ca. 500 meter op een kruising bij een bankje met prullenbak rechtdoor. Nu
na ca. 800 meter op een kruising met een asfaltweg ook rechtdoor. Doorlopen tot een
voorrangsweg.

4. Die voorrangsweg (Langeloërweg) schuin oversteken naar zandweg met fietspad.
Duinenpad langs de bosrand volgen. Op een splitsing bij P-20227/001 ga je rechtdoor
over de zandweg. Je passeert een bord 'verboden voor auto's en motoren'. Steeds
rechtdoor en na ruim 700 meter op een driesprong met een pad naar rechts (aan je
rechterhand de rand van een grasland en aan je linkerhand een heideveld) ga je ook
rechtdoor. Je passeert een bord 'verboden voor auto's en motoren'. Verderop heb je zicht
op een ven aan je linkerhand. Even verder kom je op een driesprong en daar ga je
rechtsaf het bos in. Deze Voorsteweg blijf je 1,4 km steeds volgen tot je uitkomt bij een
voorrangsweg.

5. De Donderseweg oversteken naar het fietspad bij P-63308/002 en even rechtsaf. Nu
neem je de eerste bosweg linksaf. Je komt het bos uit en vlak daarna op een kruising
rechtdoor, fietspad aan je rechterhand . Even daarna passeer je een boerenschuur aan je
linkerhand. Deze zandweg met fietspad blijven volgen. Waar het fietspad bij een paaltje
met de nummers 47 en 48 naar links buigt tussen de graslanden door loop je rechtdoor
over de bosweg, nu met een grindfietspaadje naast je. Na ca. 400 meter neem je het
eerste pad schuin naar rechts, eerst nog even door het bos en daarna tussen de velden.
Doorlopen tot je uitkomt bij een klinkerweg.
6. Hier oversteken en over het fietspad linksaf. Met het fietspad meebuigen naar rechts
en al voor een kruising fietspad/asfaltweggetje scherp afslaan naar rechts, een zandweg
tussen de velden. Deze weg ruim 300 meter volgen tot een driesprong en daar hou je
links aan (paaltje met een rode kop). Even daarna meebuigen naar links, een grassige
weg tussen de akkers. Aan het eind ga je rechtsaf. Nu aan het eind van dit pad ga je
schuin rechtsaf in de richting van huizen en molen. Je komt uit op een klinkerweg,
rechtdoor. Op kruising met Esweg/Groene Wegje rechtdoor, Reeweg vervolgen. Je komt
uit bij de Asserstraat.
7. Hier oversteken, heel kort naar links en direct weer rechts richting Hubo. Na de Hubo
wordt het een onverharde weg. Aan je linkerhand zicht op de molen. Klinkerwegje naar
rechts negeren en de Heegkampweg vervolgen. Even daarna op een driesprong scherp
rechtsaf. Je komt uit op een klinkerweggetje voor huizen. Hier ga je rechtsaf. Met de
bocht mee naar links, nu Klinkenkampweg. Tegenover huisnummer 36 aan je linkerhand
ga je schuin rechts, een grindpaadje. Je komt uit op een klinkerweg, hier rechtdoor,
Boersma's Pad. Bij huisnummer 3 aan je rechterhand schuin rechts, klinkerpad. Aan het
eind even naar links en direct weer naar rechts, Zandvoort. Na de
appartementenboerderij 'Norger Erven' hou je schuin links aan, een klinkerpad in de
richting van de bushalte en parkeerplaatsen.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
bushalte Westeind in Norg.
Parkeren
Norg, vlak naast de bushalte bij de hoek Westeind, Zandvoort langs Westeind bij
informatiebord over oude brink.
Openbaar vervoer
bussen 18, 83 en 86 van/naar Assen en Groningen.
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
alleen aan het begin en eind van de wandeling in het centrum van Norg diverse
horecagelegenheden.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-norg/14906/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Dwalen door Drenthe. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-43-8. Voor wie goed
tegen de eenzaamheid kan, is dit de juiste wandelgids. Omdat Drenthe als één van de
laatste provincies tot ontwikkeling is gekomen is de provincie open en leeg gebleven. In
deze wandelgids beschrijft Rob Wolfs zeventien wandelingen waarin hij bewust de stille
plekken van Drenthe heeft opgezocht. Maar Drenthe is meer: er is een lange en rijke
archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. U komt hunebedden tegen, mooie
oude esdorpen, veenkoloniale overblijfselen en wandelt langs de mooie oude gebouwen
van de Maatschappij voor Weldadigheid. De gids is verkrijgbaar via de
(internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

