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3. Wandelroute
 Meppen - Gees



1. Het Frensenhoes op de hoek van 

 de Burgemeester De Kockstraat en de 

 Dennekampen is het startpunt.

 Het Frensenhoes is een houtzagerij en 

 oude werkplaats, die door vrijwilligers 

 wordt onderhouden. Op de zolder van de 

 zagerij zit de tentoonstellingsruimte van 

 de Historische vereniging De Gaanderij.

2. Ga de Dennekampen in. 

 Ga bij de tweede driesprong, bij W57 links 

 en dan zie je rechts aan het Katspad een 

 klein monumentje voor de broer en zus 

 Kats, twee Joodse mensen, die in dit 

 huisje op de hoek hebben gewoond en 

 in de oorlog zijn weggevoerd. Ondanks 

 herhaalde waarschuwingen wilden ze 

 niet onderduiken. Vandaar de naam 

 van de straat: Katspad.

3. Ga terug naar de Dennekampen en 

 vervolg je route richting W53. 

4. Ga bij de eerste driesprong naar 

 links, de Brinken op; je verlaat de 

 wandelknooppuntenroute.

5. Sla na 75 meter linksaf de 

 Middendorpstraat in.

6. Loop de Middendorpstraat uit tot de 

 kruising met de Mepperstraat. Steek 

 deze schuin over naar de Goornstraat. 

 Aan de linkerkant ligt de brink 

 van Meppen.

7. Ga na 75 meter de eerste afslag rechts-

 af, voor de steen Vossentip. Loop, rechts 

 aanhoudend, door tot de kruising met 

 de Mepperstraat. Steek deze over en 

 ga de Mepperdennenweg in.

8. Loop na 200 meter linksaf het fietspad, 

 het Mr. H. Greebepad op.

 Rechts zie je De Lange Möpper, een 

 monumentale steen die in het heideveld 

 is gevonden en vroeger als baken gold 

 voor reizigers en mensen in het veld. 

 De steen is in de voorlaatste ijstijd, zo’n 

 200.000 jaar geleden, met het landijs 

 naar Drenthe gekomen.

9. Volg de pijl van de wandelknoop-

 puntenroute op het zandpad tot W60, 

Een lange wandeling door de weilanden van Meppen. Je komt via het gemaal 

Bollema in het natuurgebied Geeserstroom. Een klein paadje voert je langs de 

gelijknamige beek, langs de Tilbrug en door een eeuwenoud landschap, dat al ver 

voor de jaartelling werd bewoond. De verrassing is de Klinkenberg, de plek waar in 

de dertiende eeuw een kasteel heeft gestaan; borden vertellen de geschiedenis. 

Meppen - G)s
Startlocatie

Het Frensenhoes, 

Burg. De Kockstraat 3,  Meppen

Parkeerplaats

In Meppen

Wandelafstand

14,5 kilometer

Alternatief 12,6 kilometer

1

Horeca

Zowel in Meppen als in Gees 

is horeca aanwezig

2

3



Bij de Klinkenberg

 na 250 meter, en ga dan linksaf. Steek 

 het fietspad over, richting W45.

10. Ga op het asfalt na 10 meter, bij de 

 ingang van het bungalowpark, linksaf. 

 Loop door tot de ingang van de 

 camping. Je komt bij een T-splitsing 

 met een asfaltweg. Sla linksaf en ga na 

 75 meter, voor drie witte paaltjes, 

 rechtsaf, achter de parkeerplaats langs. 

 Loop door tot de Mepperstraat. Steek 

 deze over, de Kampdijk op. 

11. Na 400 meter kom je bij een splitsing 

 met W45. Neem links de Marsenweg. 

12. Sla daarna de eerste zandweg links, 

 het Muggendijkje in.

13. Loop door tot W46. Sla rechtsaf de 

 verharde Pennebrinksdijk in. 

14. Sla aan het eind van de verharde weg, 

 bij W36, rechtsaf de zandweg in, 

 richting W35. Je komt dan bij het 

 Driemarkenpunt. Ga rechts het pad op.

 Hier raken de boermarken van Gees, 

 Oosterhesselen en Meppen elkaar. 

 Marken waren de territoria van en 

 rondom de dorpen die vroeger 

 buurtschappen werden genoemd. Het 

 gezamenlijk gebruik van de marken 

 werd geregeld door de boermarke. Elke 

 grote boer had een aandeel in de marke, 

 dit werd een waardeel genoemd. Het 

 bestuur van de boermarke werd gevormd 

 door de zogenaamde volmachten. 

15. Aan het eind van dit pad kom je voor 

 de Marsstroom uit. Volg deze linksaf.

16. Loop door tot het gemaal Bollema 

 bij W35. Ga hier rechtsaf het fietspad 

 op richting W43. 

 Bollema verwijst naar ‘de bol in de ma 

 of made’, ofwel ‘de stier in de wei’. 

 Het gemaal is een van de drie gemalen 

 die het waterpeil in het natuurgebied 

 kunstmatig hooghouden.

17. Na een haakse bocht naar links kom 

 je bij een klaphek aan de linkerkant. 

 Ga door het hek en vervolg de route 

 tot bijna het einde van dit pad. Je komt 

 uit bij W43. Je bent nu in het natuur-

 gebied De Geeserstroom. De oude 

 houtwallen, die de scheiding vormden 

 tussen de hooi- en weidelanden, zijn 

 nog zichtbaar. 

18. Ga de brug over en vervolg het pad 

 naar W42 en vervolgens naar W55.

 Aan de linkerkant bevindt zich de Tilbrug. 

 De Tilbrug was vroeger een doorwaadbare 

 plek in de weg tussen Coevorden en het 

 westen van Drenthe. Deze oude weg 

 loopt door Gees en liep om de Groote 

 Echter Veenen heen, een gebied waarop 

 nu hoogveen ligt. Over deze weg moeten 

 rond 1600, in de Tachtigjarige Oorlog, de 

 Spaanse en Staatse troepen zijn getrokken.

19. Bij knooppunt W55 steek je de verharde 

 weg over, richting W25. Ga door het hek 

 en volg dit pad tot deze uit het bos 

 komt. Ga door het hekje, over de houten 

 brug en het vlonder door nat gebied 

 naar W25. Aan het eind ga je door het 

 klaphek rechtsaf het fietspad op.

 Aan je rechterhand ligt een gebied 

 waar tussen 500 v. Chr. en het begin van 

 de jaartelling, de IJzertijd, een 

 omvangrijke bevolking heeft gewoond. 

 In het bos zijn de resten van de akkertjes, 
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Bollema-gemaal

 de raatakkers, nog te vinden. Aan de 

 andere kant van de Tilweg liggen twee 

 graceuvels.

Alternatieve route

Als het erg nat is, ga dan niet verder naar 

routeaanwijzing 20, maar loop rechtdoor. 

Steek de verharde weg, de Goringdijk over 

en ga de Plagmadijk op. Pak de route weer 

op bij W29, bij routeaanwijzing 24.

20. In de volgende bocht naar links is 

 rechts een klaphek. Ga hier doorheen. 

 Op de route kom je een bruggetje en 

 meerdere klaphekken tegen. Ga zoveel 

 mogelijk rechtdoor. Halverwege kom 

 je bij een bos. Ga 20 meter rechts 

 en dan links. Loop langs de bosrand/

 houtwal en ga aan het eind van het pad 

 het vlonderpad op. Volg na het einde 

 van dit vlonderpad het paadje. Ga door 

 het klaphek. 

21. Ga links de zandweg in. Aan de 

 rechterzijde bevindt zich een fietspad.

22. Aan het eind van deze zandweg kom 

 je bij W31. Vervolg je weg linksaf 

 richting W30.

23. Ga bij W30 rechtsaf. Aan dit zandpad 

 ligt aan de rechterkant de motte 

 De Klinkenberg.

 De Klinkenberg is een ruïne van een motte. 

 Dit is een houten kasteel, gebouwd op een 

 heuvel. Deze motte is gebouwd aan 

 het begin van de dertiende eeuw. Op één 

 heuvel stond de burcht en op de andere 

 werd gewoond. De kleine heuvel is aan 

 het begin van de twintigste eeuw door 

 boeren afgegraven om het zand te 

 gebruiken. Bij opgravingen zijn resten van 

 militaire activiteit gevonden. Het kasteel 

 is in 1239 afgebrand.

24. Aan het eind van dit zandpad ga je links 

 het klaphek door en rechtdoor, maar 

 haaks op het zandpad, door het weiland 

 naar W29.

25. Ga bij W29 door het klaphek rechtsaf 

 richting W28. Deze weg is de 

 Plagmadijk. Houd deze weg aan. 

 (Let op: Na zo’n 50 meter kom je op 

 een kruising weer een W29 tegen.)

27. Het betonpad gaat over in een asfaltweg. 

 Blijf die volgen tot de eerste zandweg 

 rechts. Ga daar rechts de zandweg 

 in. Volg de wandelknooppunten-

 paaltjes. Na enige tijd komt er een 

 fietspad - een schelpenpaadje - op het 

 wandelpad. Blijf dat volgen. Let op, 

 loop W28 niet voorbij.

26. Ga bij W28 links, door een groot hek 

 van planken, naar W9. Dit gedeelte 

 van de route heeft een aantal grote 

 hekken dwars over het wandelpad, met 

 een nauwe doorgang voor voetgangers. 

 Je loopt hier langs de Oude Leek, een 

 zijarm van de Geeserstroom. Dit gebied 

 hoorde ook bij de madelanden van Gees 

 en Zwinderen. Hier werden de runderen 

 geweid en werd hooi geoogst.

28. Loop na W9 naar W8, over de Goring-

 dijk en dan via W7 naar de Dorpsstraat 

 naar W6. Je hebt Gees bereikt.

29. W6 is het einde van deze route.
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