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111  Start 
• Vanaf het horecabedrijf aan de 

Asserstraat 55 in Norg gaat u richting 
Westervelde (zie ANWB-wegwijzer). U 
volgt het smalle bospad links van de weg.

• U neemt het eerste pad linksaf en op de 
T-splitsing van paden gaat u linksaf.

• U komt op de doorgaande weg uit. Steek 
die over en ga verder op het fietspad 
rechtsaf.

2  Eeuwenoud pad op de es
• Aan het eind van het bos verlaat u het 

fietspad en gaat u linksaf de zandweg op.
• Op de driesprong gaat u linksaf en blijft 

deze zandweg volgen tot aan de 
bebouwde kom van Norg.

• Hier aangekomen slaat u linksaf het 
Groene Wegje in.

Knapzakroute 
Westervelde-
Norg K27
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunt
Dinercafé Norgerhout
Asserstraat 55, 9331 JB Norg

Lengte route 17 km
In twee delen te splitsen:
• Norg-Zuidvelde nr. 1-11 en van 15-16           

(9,5 km).
• Westervelde (9,5 km) nr. 1-2 en van 9-16 

door via het fietspad van 2 naar 9 te lopen.

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden  
Toegestaan mits aangelijnd.



• Waar het Groene Wegje een bocht naar 
links maakt, gaat u rechtdoor over een 
klinkerpad en komt u uit op een 
doorgaande weg.

3  Voor de wind op de es van Norg
• Tegenover de molen gaat u rechtsaf 

richting het centrum van Norg.
• Ter hoogte van de brink passeert u een 

witte villa aan uw linkerhand. De tuin 
van deze voormalige 
burgemeesterswoning is vrij 
toegankelijk.

• Meteen daarna gaat u linksaf de 
Brinkstraat in.

• Direct na huisnummer 16 houdt u op 
de driesprong rechts aan en even later 
slaat u rechtsaf.

• Bij het Westeind, de doorgaande weg, 
gaat u rechtsaf.

• Vervolgens gaat u linksaf de Brink op 
richting Donderen.

4  Margarethakerk van Norg
• U passeert de kerk.
• Blijf de doorgaande weg een eindje 

volgen om daarna rechtsaf de 
Oosterstraat te nemen.

• Op de driesprong gaat u linksaf de 
Pompstraat in.

5  Keuterijtjes van Norg
• Direct daarna rechtsaf de Esweg 

inslaan.
• Na de bocht naar rechts neemt u op 

het brinkje het pad linksaf tegenover 
de Steeg. Het pad maakt een bocht 
naar rechts en even later naar links.

• Aan het eind van het pad gaat u op de 
T-splitsing linksaf. Het zandpad wordt 
een verharde weg.

• Waar dit weggetje linksaf gaat, gaat u 
rechtdoor een zandpad op.

6  Gebroken levens
• Op de volgende kruising gaat u 

rechtsaf. U komt op een zandweg, de 
voormalige Asserweg, met links 
ernaast een fietspaadje. U passeert het 
monument. 

• Op de kruising van zandwegen gaat u 
rechtsaf.

• Op de volgende kruising van 
zandwegen blijft u rechtdoor gaan.

• Op de volgende driesprong moet u 
linksaf.

7  Peesterweg
• U komt op een geasfalteerde weg uit. 

Hier gaat u rechtsaf.
• Na ruim 100 meter slaat u rechtsaf een 

graspad in. Op dit pad moet u links 
aanhouden.

• Aan het eind van het pad gaat u 
rechtsaf de geasfalteerde weg weer 
op.

8  Aan de rand van het Zuidveld
• Deze weg volgt u tot het bord 

Voorrangsweg 200 M. Daar neemt u 
linksaf het zandpad.

• Op de driesprong met de verharde weg 
houdt u links aan.

9  Geschiedenis van een boerderij
• Steek aan het eind van de weg de 

voorrangsweg over en neem het 
fietspad rechtsaf tot aan de brink van 
Zuidvelde.

• Ga op de brink linksaf. (Het bordje 
doodlopende weg geldt niet voor 
wandelaars.) 

• Neem het eerste pad rechts.
• Op de driesprong gaat u rechtsaf en 

daarna houdt u links aan bij de 
paddenstoel richting Donderen.

• U volgt de zandweg met links een 
fietspaadje.

10  Grafheuvels in het Tonckensbos
• Op de driesprong gaat u rechtdoor en 

volgt het fietspaadje.
• Vervolgens slaat u het eerste pad 

rechts in. 
• Neem dan het eerste pad linksaf in de 

richting van een oude boerderij in de 
verte.

11  Theekoepel
• Vlak voordat u het privéterrein zou 

oplopen, gaat u op een kruising van 
paden linksaf.

• Aan het einde van dit pad slaat u 
rechtsaf en volgt u het fietspaadje. 

• Op de splitsing houdt u rechts aan en 
passeert de theekoepel van het Huis te 
Westervelde.

• Bij het witte hek steekt u recht de weg 
over. Vervolg de route over het 
zandpad.

• Daarna neemt u het eerste pad links.
• Verderop gaat u door een houten 

hekwerk en volgt het pad rechtdoor.

12  Hooiland in de Tempelstukken
• Op de kruising met een klinkerstraat 

gaat u rechtsaf. U loopt over het 
zandpad, de Broekdijk, het 
natuurgebied de Slokkert in.

• U houdt de Broekdijk aan, ook als die 
iets naar rechts afbuigt en even later 
weer naar links gaat.

13  De Slokkert
• De Broekdijk maakt een scherpe bocht 

naar rechts.
• U blijft dit zandpad volgen en na een 

tijdje verlaat u natuurgebied de 
Slokkert.

• Op het eind gaat u op de T-splitsing 
van zandpaden rechtsaf.

• U volgt dit zandpad tot aan de verharde 
weg.

14 De Steeg
• Op de verharde weg aangekomen gaat 

u rechtsaf.
• Op de eerstvolgende driesprong moet 

u weer rechtsaf. Dit is de Steeg.
• De Steeg komt tegenover het Huis van 

Westervelde uit. Daar gaat u linksaf.
• Bij het bordje dat het einde van het 

dorp Westervelde aangeeft, gaat u 
linksaf richting het hunebed.

15  Gaten in het hunebed
• U passeert het hunebed en blijft de 

zandweg volgen.
• De zandweg maakt een aantal scherpe 

bochten.
• U houdt op de splitsing na het vennetje 

rechts aan.

16  Van voren af aan...
• Aan de andere kant van het vennetje 

gekomen loopt u met het pad mee 
linksaf omhoog en gaat langs de 
bosrand verder.

• Op de kruising steekt u over en blijft 
langs de bosrand lopen.

• Via dit pad komt u weer bij het 
startpunt terug.


