
Wandeling  “ Westerveen”  afstand ca 3,75 km 

 

1. Start: driesprong Hoofdweg/Schaapdijk. 

2. Fietspad op richting Norg. 

3. Bij restaurant “De Jagershof” linksaf de parkeerplaats over en 

pad volgen. 

4. Eerst volgende weg rechts, U bent nu bij “Het Westerveen”. 

5. Derde weg rechts,  (dit is het eerste pad na het monument en de 

Kruizebank). 

6. Bij asfaltweg rechts. 

7. Asfaltweg volgen tot deze een scherpe bocht naar rechts maakt. Hier 

rechtdoor schelpenpad op. 

8. Bij viersprong rechtdoor. 

9. Na +  50 mtr eerste bospaadje rechts nemen. 

10. Aan het eind van dit pad moet U het fietspad en de straat oversteken 

en het schelpenpad volgen. 

11. Einde schelpenpad rechtsaf het asfaltfietspad volgen. 

12. Eerste pad links. 

13. Op viersprong rechts 

14. Pad gaat over in asfalt, dit volgen tot Hoofdweg 

15. Bij de Hoofdweg oversteken op fietspad links 

16. Driesprong Hoofdweg/Schaapdijk U bent weer bij de start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wandeling “Elbrink”  afstand ca 4 km 

 

1. Start: driesprong Hoofdweg/Schaapdijk. 

2. Schaapdijk op richting Appelscha/Veenhuizen. 

3. Eerste weg linksaf (Brinkweg) 

4. Einde weg rechts (Hoofdweg) 

5. Eerste weg links (Langelaan) 

6. Zandweg met schelpenpad volgen. 

7. Eerste pad links 

8. Einde pad rechts 

9. Bij viersprong met ANWB paddenstoel nr 21631 linksaf 

10. Bij scherpe bocht naar links, links aanhouden. (pad rechts is 

afgesloten met een paal) 

11. Steenslag (grind)pad volgen  

12. Bij splitsing rechtdoor 

13. Bij T sprong rechts 

14.  Bij asfaltwegje links, dit  volgen tot de Hoofdweg. 

15. Hoofdweg oversteken op fietspad links 

16. Driesprong Hoofdweg/Schaapdijk U bent weer bij de start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wandeling  “Noordscheveld” ca 7 km 

 

1. Start: driesprong Hoofdweg/Schaapdijk 

2. Fietspad op richting Norg  

3. Na ca 30 mtr rechtsaf (Huligtenweg) 

4. Eerste weg rechts 

5. Na ca 30 mtr links aanhouden 

6. Weg volgen  

7. Eerste weg rechts 

8. Bij viersprong met ANWB paddenstoel nr 21631 rechtdoor 

9. Schelpenpad  en geel/blauwe bordjes met schelp (route aanduiding 

Jacobspad) volgen tot de eerste picknick tafel rechts.  

10. Hier het wildrooster oversteken en het schelpenpaadje over de heide 

(Noordscheveld)volgen. 

11. Na wildrooster rechts en rechts aanhouden. Bos/heiderand volgen 

(wildafrastering rechts) 

12. Bij T sprong rechts (wildafrastering rechts) 

13. Na passagehek Staatsbosbeheer pad volgen 

14. Na tweede passagehek Staatsbosbeheer pad volgen 

15. Bij wegafsluiting (paal over de weg) Kunt U om of overheen, links 

16. Schelpenpad volgen. 

17. Bij viersprong met ANWB paddenstoel nr 21631 links 

18. Schelpenpad volgen 

19. Einde weg rechts (Hoofdweg) 

20. Eerste weg links (Brinkweg) 

21. Einde weg rechts (Schaapdijk) 

22. Driesprong Hoofdweg/Schaapdijk U bent weer bij de start 


