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4. Wandelroute
 Gees - Oosterhesselen



G)s - Oosterhes4len
Startlocatie

W6 op de hoek Goringdijk 

en de Dorpsstraat in Gees

Parkeerplaats

De berm van de Goringdijk 

of de parkeerplaats in de Dorpsstraat

Wandelafstand

3,4 kilometer

Horeca

Zowel in Gees als in Oosterhesselen 

is horeca aanwezig

1. Loop vanaf W6 de Dorpsstraat in 

 richting W30.

2. Neem de tweede weg rechts, 

 dat is de Oude Steeg.

3. Ga bij de tweede weg links, 

 vervolg de Oude Steeg.

4. Steek het kruispunt van de Schaap-

 veensweg en de Oude Steeg over. 

 Aan de linkerkant zie je de oude brink. 

 De Tellinghof is een restje van een 

 enorme brink, die door de Oude Steeg en 

 de Tilweg werd ingesloten. De brink was 

 tot 1600 onbebouwd; daarna kwamen 

 de eerste boerderijen op deze brink te 

 staan. Nu is de voormalige brink 

 vrijwel volgebouwd. Rechts staat het 

 zogenoemde Jeudenhoessie, op Oude 

 Steeg 11-13. Het huis werd gebouwd in 

 1797 door Soosman Davids, een Joodse 

 koopman en slager uit Westfalen. 

 De families Davids, Soosman en Simons  

 hebben hier gewoond tot 1935. Daarna 

 zijn ze verhuisd naar Coevorden. Vrijwel 

 de gehele familie is in de Tweede 

 Wereldoorlog omgekomen in Sobibor. 

5. Ga rechtdoor, vervolg de Oude Steeg. 

 Op de hoek van de afslag naar links 

 staat het armenhuis, Oude Steeg 16. 

 Oorspronkelijk was het een boerenerf, 

 maar na verpaupering van de bewoners 

 aan het einde van de achttiende eeuw 

 heeft de diaconie het huis overgenomen. 
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De berm van de Goringdijk 

of de parkeerplaats in de Dorpsstrtraaaat

Zowel in Gees als in Oosterhesselen 

is h horeca a aaaanwnwezezigig

1. Loop vanaf W6 de Dorpsstraat in hebben hierer gewoondd tototott 1935. Daarna

ij rhuisd Co rd Vrij l

Het esdorp Gees lijkt nog veel op de oorspronkelijke Drentse dorpen, met 

Saksische boerderijen, een es, een brink en het Geeserveld. Gees ligt langs 

een zijarm van de Geeserstroom. Een deel van het dorp ten oosten van de 

Dorpsstraat, de doorgaande weg, is beschermd dorpsgezicht om het authentieke 

karakter van het dorp te behouden. Het tweede deel van deze, relatief korte, 

route voert over de Geeser-es, langs een pingo-ruïne en de Joodse begraafplaats.

 Wereldoorlog W W omgekomen in Sobibor.

5. Ga rechtdoor, vervolg de Oude Steeg. 

Uitstapje
Als je rechtsaf de 

Schaapveensweg op gaat, kom je 

na 1200 meter bij de beeldentuin 

Beelden in Gees.
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Joodse begraafplaats

De Oude Steeg

Pingo-ruïne

 Weduwen, wezen en oude mensen werden 

 hier door de diaconie opgevangen. Het 

 huis deed dienst als armenhuis tot 1863. 

6. Neem de eerste weg rechts 

 richting W31. 

 Aan het einde van deze Hogewandsweg 

 ligt links, achter de hoge eikenbomen, 

 een meertje. Dit meer is een pingo-ruïne. 

 Een pingo is het overblijfsel van een 

 gesmolten ijskegel uit de laatste IJstijd 

 (17.000 jaar v. Chr.). Jagers uit de late 

 Steentijd sloegen hier 14.000 jaar geleden 

 al hun bivak op. 

7. Aan het einde van de Hogewandsweg 

 ga je linksaf. 

 Direct na de kruising links ligt de Joodse 

 begraafplaats van Gees. Nu ligt er nog 

 één steen van de oorspronkelijk aanwezige 

 drie grafstenen. De begraafplaats is aan 

 het begin van de negentiende eeuw 

 gekocht door de Joodse familie uit het 

 eerder genoemde Jeudenhoessie. Ze liggen 

 hier ook begraven. 

8. Vervolg het zandpad tot deze uitkomt 

 op een klinkerweg, de Waterveens-

 weg. Volg de pijl van de wandelknoop-

 puntenroute rechtsaf.

9. Loop door tot de doorgaande autoweg 

 N854. Steek deze over en vervolg je 

 weg tot W31.

10. Vervolg de route richting W20 

 tot bijna bij de Burgemeester 

 de Kockstraat. Ga linksaf het paadje 

 op naar het parkeerterrein van de 

 voetbalvereniging.

11. W20, bij Eetcafé De Lindeboom 

 achteraan het parkeerterrein, is het 

 einde van deze route.
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