Langs het Tolhoes en over het Klenckerveld
➔ Je neemt vanaf de parkeerplaats het fietspad richting Havezathe de Klencke. Fiets in
oostelijke richting langs een boerderij en sla de eerste weg (bij de volgende
boerderij) rechtsaf;
➔ Je fiets tot aan het oude tolhuis (verder de enige boerderij aan de weg);
➔ Even voorbij het tolhuis sla je rechtsaf het bos in. Het pad is hier onverhard. Je rijdt
rechtdoor. Je komt over een “laan” met oude bomen links en rechts en daarna fiets je
over het prachtige Klenckerveld. Je volgt het pad totdat je bij een verhard fietspad
komt;
➔ Hier sla je linksaf. Je rijdt het dorp Oosterhesselen in en rijdt tot de T-splitsing met de
Burgermeester De Cockstraat;
➔ Hier sla je linksaf;
➔ Voorbij het tankstation (aan je linkerhand) sla je rechtsaf de Waterveensweg op en
steek de N854 richting Meppen over. Volg deze weg tot de T-splitsing met de
Geserweg;
➔ Je slaat linksaf en je rijdt Gees binnen. Rijd het hele dorp door (je komt langs onder
andere langs ijssalon Talenti, meubelmakerij Kebof en Restaurant de Zwerfkei (hier
ligt de grootste Zwerfkei van Nederland)
Door het achterland van Gees
➔ Wanneer je bij het kerkje aan de linkerkant aangekomen bent sla je rechtsaf de Oude
Madeweg op. Fiets rechtdoor door het schitterende cultuurlandschap van het
achterveld van Gees totdat je rechtsaf kunt slaan (hier staat een knooppunt bordje);
➔ Sla vervolgens rechtsaf en fiets rechtdoor door de natuur waarbij je het Loodiep
kruist;
➔ Sla bij de T-splitsing linksaf de Plagmadijk op. Volg deze weg totdat je bij de
Goringdijk komt;
Langs de Geeserstroom en de Hooge Stoep
➔ Sla hier linksaf. Je kruist de Geeserstroom;
➔ Even verderop bij de parkeerplaats aan de rand van het bos sla je rechtsaf en en ga
je het Mr. H.Greebe-pad fietspad op, je komt langs heideveld de Hooge Stoep;
Dit fietspad volg je tot je bij een kruispunt komt waar ook kampeerboerderij de Bosuil aan
ligt;
➔ Hier sla je linksaf de Tilweg/Het Hooge Loo op. Je fietst langs het voormalig
kampeerterrein van Staatsbosbeheer;
➔ In de volgende bocht sla je linksaf;
➔ Je volgt een lange rechte weg, gedeeltelijk langs “kinderkopjes” en gaat rechtsaf bij
de volgende splitsing;
➔ Dan is er weer een lang recht stuk en bij de volgende T-splitsing sla je linksaf;
➔ Dan ga je een klein stukje rechtdoor en ga je rechtsaf het fietspad op richting het
Mekelermeer;

Langs het Mekelermeer
➔ Aan het eind van het pad ga je linksaf. Fiets over het wildrooster en je rijdt het
heidegebiedje bij pingoruïne het Mekelermeer binnen. Aan de linkerkant vind je het
Mekelermeer Hier zijn ook 2 bankjes te vinden. Ga rechtdoor en verlaat het
heidegebiedje. Blijf het pad door het bos volgen tot je bij de T-splitsing met de
Mepper straat komt;
➔ Sla hier rechtsaf het fietspad op. Rijd rechtdoor tot voorbij parkeerplaats bij de Anne
de Vrieshoek aan de rand van het bos. Steek de weg over en vervolg het fietspad
langs de Mepperweg tot je bij een parkeerplaats komt;
Door de Mepperdennen
➔ Sla hier linksaf en fiets door de Mepperdennen en het esdorp Meppen;
Houd rechts aan bij de splitsing bij de Theeschenkerij (met terras) die je aan je linkerhand
vindt;
➔ Houd bij de volgende splitsing links aan en sla even later rechtsaf de oude brink op
en weer even later linksaf de Mepperstraat op;
➔ Steek aan het eind van deze weg de de Kockstraat over en sla rechtsaf het fietspad
op en neem vervolgens de eerste weg links;
➔ Blijf deze weg volgen tot de T-splitsing en sla rechtsaf;
Door Landgoed de klencke
➔ Sla niet veel later de eerste weg linksaf en rijdt landgoed De Klencke binnen;
➔ Bij de volgende T-splitsing sla je linksaf de Kerkhorstenweg en niet veel later neem je
de eerste weg rechts de Veenakkerweg op, ga rechtdoor totdat je in Oosterhesselen
komt;
➔ Hier sla je linksaf en blijf je de burgemeester De Kockstraat volgen door het dorp;
➔ Net voorbij de kerk sla je linksaf. Vervolgens volg je dezelfde route als het eerste
deel van de route;
➔ Fiets rechtdoor en sla vanaf het fietspad rechtsaf richting het Klenckerveld;
Fiets weer over het Klenckerveld en sla bij het Oude Tolhuis linksaf;
● Aan het eind van de Oude Tolhuisweg sla je weer linksaf. Je bereikt weer het
startpunt van de route.

