Fietsroutes vanuit camping
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Route 4: Norg (circa 31 km)
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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door zijn variatie van
verschillende soorten fietspaden. Zo rijdt u lekker op
een glad geasfalteerd pad en zo slaat u af en rijdt u
via een grindpad door de weilanden heen.
Deze route leidt u naar de gezellige plaats Norg en
die, wat u zult ervaren, in een mooie bosrijke
omgeving is gesitueerd.
Start.
U start de route door bij het verlaten van de camping
rechtsaf te slaan, de Bakkenveense weg op en rijdt u
richting knooppunt (knp) 68. Al snel verlaat u de
Bakkenveense weg door rechtsaf te slaan naar een
grindpad en fietsend door de weilanden de route
vervolgd.

Vanaf dit knp rijdt u nog heerlijk in het bos en komt u
aan het einde van het fietspad in Norg en slaat u rechtsaf
richting knp 87.
Of voordat u dit doet kunt u de weg oversteken en bij de
locale ijszaak een lekker Italiaans ijsje eten. Het is maar
wat u wilt.
Vanaf de ijszaak rijdt u verder richting knp 87 en komt u
door de gezellige dorpskern van Norg. U treft er van
allerlei leuke winkeltjes aan, maar ook uitstekende
restaurants in de nabijheid van de oude kerk, waar u
lekker op een terras kunt lunchen en van het bruisende
dorpsleven van Norg kunt genieten.
Op Woensdag treft u tegenover restaurant “Het Wapen
van Norg” een viskraam aan waar u heerlijke (verse)
gebakken vis kunt nuttigen of mee kan nemen naar de
camping. Op andere dagen staat de viskraam om de
hoek.
U vervolgt u uw route door vanuit het centrum via het
zeer oude bos het “Noger-Holt” richting knp 80 te
fietsen.

Aan het einde van dit onverharde pad slaat u linksaf
en rijdt u een klein stukje op een separaat fietspad
naast de N979. U vervolg de route richting knp 68 door
de N979 over te steken waarna u op de Schansweg
rijdt.

Let u wel op dat u de juiste route neemt door het volgen
van de landelijke fietsroute aanwijzingen. Knp 80 ligt in
het dorpje Westervelde waar u heerlijk kan lunchen of
dineren bij “De Jufferen Lunsingh” Een culinaire
aanrader!

Halverwege de Schansweg ziet u links de
Zwartendijksterschans liggen. De schans is
oorspronkelijke gebouwd in 1563 en maakte deel uit
van de Friese waterlinie en is de moeite waard om
even te bezoeken en de historie ervan te ontdekken.

Mocht u toch onverhoopt de aanwijzingen richting knp 80
hebben gemist dan houdt u gewoon knp 93 aan want dat
is het volgende knp na knp 80.

U vervolgt de weg richting knp 68 en eenmaal links
afgeslagen fietst u over een rustige asfaltweg richting
Amerika.
Bij knp 68 slaat u rechtsaf het rustieke bospad op en
rijdt u richting knp 65. Aan het einde van dit
beschutte fietspad heeft u knp 65 bereikt en rijdt u
over een stokoude klinkerweg richting knp 70.
Vanaf hier laat u de lokale wegen achter u en vervolgt
u de tocht via het nieuwe aangelegde betonnen
fietspad richting knp 94.
Halverwege dit traject vindt u links de
aardgasinstallaties van de NAM en als u het leuk vindt
kunt de picknick plaatst bezoeken waar u over deze
installaties een uitleg vindt.
Vanaf knp 94 fietst u door de bosrijke omgeving van de
Langeloerduinen en zet u koers naar knp 48.

Vanaf knp 93 rijdt u via een grindfietspad door de
landerijen richting knp 88. U passeert aan uw linkerhand
een grondwatermeter die aangeeft hoe het met het
grondwater peil is gesteld. Het is leuk om hier even te
stoppen en de uitleg van deze meter te lezen.
Hierna passeert u ook een waterwerk dat de
grondwaterhuishouding in dit gebied reguleert en treft u
daar waarschijnlijk vissers aan. Een leuke plaats om
eventueel te picknicken.U fietst door naar knp 88 en
vervolgens naar knp 86, wat u tegenkomt als u het links
gelegen fietspad van de rotonde neemt.
Vanaf hier rijdt u een klein stukje richting knp 65 maar in
het dorp “Een” neemt u de eerste afslag naar links en
fietst u de Vennootsweg op. Na korte tijd passeert u aan
uw linkerkant een in een serene omgeving liggende
oorlogsbegraafplaats waarna u vervolgens de
Vennootsweg helemaal uit fietst.
Aan het einde steekt u de N979 over en rijdt u rechtdoor
over het onverharde fietspad richting knp 11 en bent u
weer aangekomen op de camping De Drie Provinciën.
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De knooppunten en eventuele afwijkingen
Deze route kent een afwijking van de aaneengesloten
knooppunten.
Hieronder vindt u de route van knooppunt naar
knooppunt met de eventuele afwijkingen en
doorsteken.
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Knooppunt
11
68
65
70
94
48
87
80
93
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11

Afstand in KM
Start
5,6
1,0
1,4
3,5
3,9
1,9
1,8
2,5
1,2
0,9
0,5
7,7

* u vervolgt de route vanaf knooppunt 86 naar
knooppunt 65 en vrij snel (na ca 500 meter) slaat
u in het dorp “Een” linksaf de Vennootsweg op.
Deze route is bij uitstek geschikt om met een noord of
noord oosten wind te fietsen.
Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op
de terugweg wind mee als het mee zit.
Het totaal aantal kilometers van deze route is circa 31
kilometer

Download versie
U kunt de knooppuntenroute ook downloaden van
Route.nl en offline beschikbaar maken in uw app van
route.nl op uw smartphone of gps apparaat. Het
route.nl nummer is 1837141

Historische / Culturele achtergrondNorg heef als
esdorp in een lange geschiedenis. Al in het begin van
de middeleeuwen duikt Nurch of Norche op in
oorkondes. De oudste essen zijn op 650-750 na
Christus gedateerd.
Het nabijgelegen Norgerholt is een heel oud bos en
dateert vermoedelijk uit de 9e eeuw.
Na de komst van het christendom behoorde Drenthe
tot het bezit van de bisschop van Utrecht, die de
rechten en plichten van de inwoners van Drenthe voor
het eerst bij het landrecht van 1412 erkende. De
provincie werd toen verdeeld in zes dingspillen. Het
woord dingspil is samengesteld uit ding (= gerecht) en
spil (of spel) (= gebied) en betekent dus rechtsgebied.
Norg was destijds (net als omliggende dorpen Een, Een
West, Peest, Westervelde, Langelo, Zuidvelde en Huis
ter Heide) onderdeel van het dingspil Noordenveld,
met als hoofdplaats Vries.
Het dingspil Noordenveld was onderverdeeld in vier
kerspelen. Omdat Norg een kerk had, de
romanogotische Sint-Margaretakerk, werd dit de
'hoofdplaats' van het gebied dat eerst het kerspel Norg
heette en later de gemeente Norg werd.
Andere gemeentes die uit dit dingspil voortkwamen
waren Roden, Peize, Vries, Eelde en Zuidlaren.
Culinaire locaties
Restaurant “Het Wapen van Norg”
Bospaviljoen “Restaurant Norgerberg”
Hotel & Restaurant “De Jufferen Lunsingh”
Leuke locaties
Sint-Margaretakerk

De korenmolen De Hoop

die als enige molen in Nederland is uitgerust met
Bilauwieken.
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