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2. Wandelroute
 Geesbrug - Meppen

Route loopt door 
op rechterpagina
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Vervolg route



Gedenksteen Werkkamp GeesbrugGedenksteen Werkkamp Geesbrug
1. Ga vanaf W71, aan de zuidzijde van 

 de brug in Geesbrug, langs het kanaal 

 richting Hoogeveen.  

 Aan de overkant lag werkkamp Geesbrug. 

 Door de Duitsers werden hier in de 

 Tweede Wereldoorlog Joodse 

 dwangarbeiders ondergebracht. 

 Ze moesten werken in de ontginning, 

 de landbouw en de beschoeiing van 

 het kanaal Coevorden-Zwinderen. In 1942 

 werden alle Joden afgevoerd naar 

 Westerbork en daarna heeft het kamp 

 gediend als opvangkamp voor evacués, 

 voor de arbeiders van de Arbeidsdienst 

 en de Hitlerjugend. 

2. Loop langs W58 naar W74 bij de 

 voetgangersbrug. Ga hier rechtsaf de 

 brug over naar W75. Bij W75 sla je 

 linksaf naar W55. 

 De Verlengde Hoogeveense Vaart werd 

 in 1858 gegraven voor de afvoer van 

 

 de turf uit de Bargervenen, een groot 

 veengebied dat is afgegraven door de 

 boeren van Zwinderen en enkele verveners 

 uit Hoogeveen. Achter Geesbrug lag het 

 zogenaamde Vierkante Blok. Het veen 

Lopend langs de Verlengde Hoogeveense Vaart kom je over de brug in 

het ontginningslandschap van het Geeserveld. Dat gaat vrij snel over in 

het oude heideveld De Hoge Stoep en de bossen die in de dertiger jaren 

op de heide zijn aangeplant. De Mepper Hooilanden staan bij vogelaars 

bekend als een vogelparadijs en is een pleisterplaats voor overwinterende 

watervogels. De route eindigt in het Drentse zanddorp Meppen.

G)sbrug - Meppen
Startlocatie

Brug in Geesbrug ter hoogte van 

Verlengde Hoogeveense Vaart 116, W71

Parkeerplaats

Bij de brug en voor de school 

zijn parkeerplaatsen

Horeca

In Geesbrug is geen horeca 

aanwezig, in Meppen wel

Wandelafstand

18,4 kilometer
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Turfstekers
 uit dit blok werd, via het Zwinderse 

 Kanaaltje en de Verlengde Hoogeveense 

 Vaart, naar Zwartsluis afgevoerd. 

3. Sla bij W55 rechtsaf de zandweg in, 

 naar W56. Loop rechtdoor naar W57 

 - die is verborgen achter het bord 

 ‘Slecht wegdek’ - en ga daarna 

 rechtsaf naar W53.

4. Bij W53 ga je linksaf de verharde weg 

 op richting W51. Aan het einde van deze 

 weg kom je op de Witte Menweg. Volg 

 niet langer W51, maar sla linksaf en ga 

 na 15 meter rechts het zandpad in. 

5. Loop bij de kruising van zandwegen 

 rechtdoor en ga vervolgens door het 

 klaphek. Aan de linkerzijde heb je 

 een groot heideveld, De Hoge Stoep, 

 en aan de rechterkant is bos. Je 

 passeert links een veenplas. Dan 

 loopt het pad naar een klaphek. Deze 

 ga je door en je vervolgt de route 

 buiten de afrastering. Houd links aan; 

 de afrastering is aan je linkerzijde. 

6. Na een kilometer kom je bij een 

 kruising van zandpaden. Ga hier 

 linksaf het klaphek door. Op de paal van 

 dit klaphek zie je een geel-oranje plaatje 

 en een rond plaatje met een pijl naar 

 boven. Je steekt het heideveld over. Bij 

 de bosrand kom je bij W67. Sla rechtsaf 

 en volg de zandweg tot het klaphek.

 De Hoge Stoep is een heel oud gebied. 

 Aan de oever van de Bergstukken, de 

 zijarm van de Geeserstroom, zijn resten 

 gevonden van nederzettingen van 

 jagers uit 12.000 v. Chr.. Aan de oostzijde 

 bevinden zich, volgens de overlevering, 

 de Spaanse stallen. Waarschijnlijk was 

 hier in de Tachtigjarige Oorlog een militair 

 kamp gevestigd.

7. Ga door het klaphek en steek na W50 

 het fietspad over. Loop door naar W32.

8. Sla bij W32 linksaf en loop door tot 

 de verharde weg. Ga hier rechtsaf 

 de verharde weg op. Ga na huisnummer 

 21 aan de rechterkant, de eerste 

 zandweg links door het klaphek. Blijf de 

 zandweg volgen; er is deels een 

 overlap met een mountainbikeroute. 

 Bij de T-splitsing sla je linksaf.

 Het Geeserbos is in de dertiger jaren 

 aangelegd. De heide is ontgonnen in 

 het kader van een werklozenproject van 

 de Dienst Uitvoering Werken (DUW), 

 een overheidsinstantie, die werd 

 opgericht om onvrijwillige werkloosheid 

 tegen te gaan.

9. Voor het fietspad ga je rechts de zand-

 weg in. Loop parallel met het fietspad.

10. Na ongeveer een kilometer zie je aan de 

 rechterzijde de Mepper Hooilanden. 

 Vroeger waren de Mepper Hooilanden en 

 de Koemarsen de weilanden van Meppen. 

 Het gebied is in 2006 afgegraven en is 

 nu een plas en een natuurgebied, rijk 

 aan watervogels. Het meer wordt gevoed 

 door kwel en regenwater. Hier ontspringt 

 de Geeserstroom. In de winter is dit een 

 geliefde plek om te schaatsen. Aan de rand 

 van het bos vind je ook enkele bankjes om 

 van het uitzicht te genieten.
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Mepper Hooilanden

11. Blijf parallel aan het fietspad lopen tot 

 W66. Bij W66 sla je rechtsaf naar W84. 

12. Loop van W84 nog even rechtdoor, 

 steek dan de Mepperstraat over en ga 

 direct links het fietspad op. Na 

 ongeveer 75 meter sla je rechtsaf, 

 de Zwarte Hurenweg in. 

13. Na 75 meter zie je een bord 

 De Mepperdennen. Ga hier rechts het 

 bospad in. Sla na circa 250 meter 

 rechtsaf. 

14. Aan het einde van dit zandpad is een 

 T-splitsing. Dit is een splitsing van het 

 zandpad. Vlak hierachter is een fiets-

 pad. Blijf het zandpad naar links volgen. 

15. Sla na 150 meter linksaf het zandpad in.

16. Volg dit pad. Bij de splitsing links  

 aanhouden en daarna tweemaal een 

 kruisend pad recht oversteken.

17. Na 250 meter loop je door een grote 

 kuil in het pad. Dit zijn gaten ontstaan 

 door een bombardement in de Tweede 

 Wereldoorlog. Volg het steile pad. 

 Na 75 meter kom je op een driesprong. 

 Sla rechtsaf. Na 100 meter kom je weer 

 op een driesprong, hier ga je links.

18. Loop door tot de T-splitsing met de 

 halfverharde Zwarte Hurenweg en 

 sla rechtsaf.

W66. Bij W66 sla je rechtsaf naar W84. 

Lo W8 htdo

14.

15.

16.

17.

     Uitstapje
Je kunt bij W66 nog even doorlopen 

naar de Anne de Vrieshoek. 

Daar is een parkeerplaats en een 

rustlocatie. Op deze plek heeft 

eerder het huis van Anne de Vries 

gestaan. Hij was de schrijver 

van het beroemde 

boek ‘Bartje’.
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De Hoge Stoep

19. Na 50 meter gaat deze weg over in 

 een betonweg. Hier bevindt zich de 

 ingang van de natuurbegraafplaats 

 De Mepperdennen. Aan de linkerzijde, 

 zo’n 75 meter het bos in, staat de 

 ontmoetingsruimte.

20. Vervolg de betonweg. Links en 

 rechts ligt de natuurbegraafplaats. 

 Ga hier rechtdoor.

21. Bij W62, de kruising met de 

 Mepperdennenweg, sla je rechtsaf.

22. Neem het eerste zandpad links. Hierna 

 moet je het eerste bospad rechts en de 

 paden die zijn ontstaan door het zagen 

 van bomen negeren. Neem het pad

 rechts met de routepaal met een 

 paarse kop. Ga na ongeveer 200 meter 

 rechtsaf het bos in. Houd na 100 meter 

 rechts aan.

23. Ga terug naar het zandpad en vervolg 

 deze. Aan de rechterzijde zie je een plas. 

24. Bij deze ingang is een driesprong 

 van zandwegen. Neem de linker 

 zandweg richting het dorp. 

25. Vervolg de weg tot je bij de verharde 

 Veentiesweg komt. Steek de kruising 

 met de Bosrand over.

26. Ga na 200 meter bij de kruising linksaf 

 de Brinken op.

27. Steek de kruising met de Middendorp-

 straat over. Ga bij de volgende 

 driesprong links. Loop langs de rand 

 van het bos De Kasdennen en ga het 

 zandpad naast het fietspad op, richting  

 Aalden. Sla na ongeveer 100 meter 

 rechtsaf het zandweggetje in. Op deze 

 zandweg zie je links in de verte de

 Jantina Helling-molen van Aalden. 

28. Ga linksaf de Dennekampen op.

29. Het Frensenhoes, op de kruising 

 Dennekampen en Burgemeester De 

 Kockstraat, is het einde van deze route.




