Wandelroute Norger Esdorpenlandschap
Deze route komt uit 'Hou van Holland – Natuur' van uitgeverij Mo'media

Start- en eindpunt: Café Norgerhout Asserstraat 55, Norg
Afstand: 10 km
Beschrijving/markering: Volg de blauw-gele paaltjes.
Saksische boerderijen, glooiende velden en een oeroud bos. Tijdens een wandeling door het
Norger Esdorpenlandschap kom je het allemaal tegen.
Routebeschrijving
Deze rondwandeling start aan de overkant van Café Norgerhout iets buiten Norg. Volg de
blauw-gele paaltjes. Je loopt door het eeuwenoude bos Norgerholt. Behalve loofbomen staan
hier opvallend veel hulstbomen. De stugge hulsttakken werden vroeger gebruikt door
schoorsteenvegers. In het voorjaar groeien hier lelietjes-van-dalen, varens en bosmuur. In het
bos broeden maar liefst zeventig verschillende vogelsoorten.
Steek aan het einde van het bos de weg over en volg het fietspad rechts. Neem na ongeveer
driehonderd meter het zandpad links. Je hebt vanaf hier mooi zicht op de essen (akkers). Loop
door tot de Asserstraat. Boven in de schuur zit een uilenkast voor kerkuilen, die zich graag
schuilhouden in boerenschuren. Je loopt langs de brink van Zuidvelde. Vroeger werden op dit
centrale veldje bomen geplant voor hout. Elk groepje bomen was van een andere eigenaar en
dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. De heide is hier al sinds 1930 ontgonnen. Er
werden bossen aangeplant voor de houtproductie. Zo ontstond het Tonckensbos, een soort
sprookjesbos.
Het pad gaat verder door het beekdal van de Slokkert A. De beek is zelf op deze wandeling niet
te zien, hij loopt helemaal links aan het einde van de velden, parallel aan het pad. Om meer
afwisseling in de graslanden te creëren, laat Natuurmonumenten hier Schotse zwarte Gallowayrunderen grazen. Lopend langs de eindeloze velden zie je nog enkele houtwallen, een soort
voorloper van het prikkeldraad. De wallen hielden niet alleen het vee tegen, de boer kon ook
hout sprokkelen. Let ook even op het uitzicht: tot in de verte zie je niets anders dan natuur.
Een fenomeen dat helaas steeds zeldzamer wordt in Nederland.
Ga bij de T-splitsing aan de bosrand rechtsaf en bij het kruispunt links. Loop rechtdoor langs de
Westervelder Es. Praktisch aan de wandeling ligt ’t Olde Hof, een mooie verbouwde boerderij
waar je kunt blijven overnachten. In het Voorhuis heb je maar liefst drie eigen slaapkamers en
een keuken, het Achterhuis is iets kleiner, maar heeft wel een sauna.

Wandel het schelpenpad op en ga na een kilometer rechtsaf, aan het die linksaf en loop naar
de plas, die is ontstaan door turfwinning. Na een rondje om deze plas wandel je naar het
eindpunt waar je op het terras of in de serre van Café Norgerhout kunt uitrusten.
Jaarmarkt
Sinds 1574 vindt in het centrum van Norg vier keer per jaar de Norgermarkt plaats. Ooit
bedoeld voor vee en paarden, maar tegenwoordig wordt er rondom het paardengebeuren van
alles georganiseerd: van rommelmarkt tot dansvoorstelling.
Lekker eten
Uit eten kan bij De Jufferen Lunsingh of in het dorpje Norg. Midden in het dorp, aan de Brink,
zitten een paar restaurants bij elkaar. Naar Karsten (nr.6) ga je voor een goede familiehap,
Italiaans restaurant Monte Giove (nr.8) serveert pizza’s, pasta’s en andere mediterrane
lekkernijen en voor een ouderwets goede ossenhaas, sliptongen of saté zit je goed bij Het
Wapen van Norg (nr.4). wie gaat voor iets meer exquise gerechten, kan naar De Vlindertuin in
Zuidlaren, het enige restaurant met Michelinster in Drenthe.
Gevangenisdorp
Dat het dorp Veenhuizen, praktisch aan de wandelroute gelegen, ooit een kolonie voor
dwangarbeid was, is terug te zien aan de opschriften op de gevels van de huizen: Werk is
Leven, Werklust en Bitter en Zoet. Arme gezinnen vanuit de steden kwamen naar Veenhuizen
voor een soort heropvoeding. Daarnaast waren er drie gestichten waar mensen onder dwang
een nieuwe levenswijze werd opgelegd. In het gevangenismuseum kom je meer te weten over
de geschiedenis van het gevangenisdorp, dat overigens nog steeds drie gevangenissen heeft. Na
afloop is Theetuin Zunneschien (Hospitaallaan 2) een leuke plek om neer te strijken voor koffie
of thee met een plak zelfgebakken cake.
Zwemmen
Duik na de wandeling op een warme dag het koele water in. bijvoorbeeld dat van zwemplas
Ronostrand, vlakbij Norg, in het gehuchtje America.
Adressen
Restaurant-Café Norgerhout
Asserstraat 55, Norg
0592-612 359
B&B ’t Olde hof
Oldehofweg 5-7, Westervelde
0592-612 733

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

