
 

 
 

Fietsroute Geeserstroom route 

 

Deze route is ontwikkeld door Vakantieoord De Bronzen Emmer 

 

  
 

Start- en eindpunt: Vakantieoord De Bronzen Emmer, Mepperstraat 41 in Meppen 

Afstand: 19 km 

 

Deze route voert langs de Klinkenberg, een overblijfsel van een 'motte' (=gracht) kasteel bij 

het dorp Gees. Gees is een esdorp, wat nog goed te zien is aan de vele Saksische boerderijen. 

Een deel van het dorp ten oosten van de dorpsstraat is beschermd dorpsgezicht. Afgezien van 

de boerderijen is een opvallende bezienswaardigheid in het dorp, de Steen van Gees; een 

enorme zwerfkei. De zwerfkei is een van de grootste zwerfkeien van ons land.. 

 

Routebeschrijving 

1. U verlaat het vakantiepark en gaat rechtsaf de Mepperstraat op. 

2. U neemt de tweede weg links. Dit is de Koemarsendijk, een klinkerpad. 

3. U volgt deze weg tot aan het bos. Daar gaat u rechtsaf. 

4. U komt zo bij de kruising met het fietspad (Mr. H. Greebepad). U gaat hier linksaf het 

fietspad op en volgt deze tot het eind. 

De boswachterij waar u nu fietst is de “Boswachterij Gees” en is zo’n 1600 ha. groot. Deze 

bossen zijn in de jaren dertig aangeplant op de heidevelden. Er is echter nog een groot 

Heideveld bewaard gebleven, “De Hooge Stoep”. U vindt dit heideveld op een gegeven 

moment aan uw rechterzijde. 

5. Aan het einde van het fietspad, bij ANWB paddenstoel: 23138.  gaat u linksaf de Goringsdijk 

op. 

Wanneer u hier het eerste pad rechts in fietst, komt u het monument de “Klinkenberg” 

tegen. Dit is het restant van een motte kasteel bij het dorpje Gees. Het ligt langs de 

Geeserstroom aan de Muzelweg, vlakbij de Goringdijk. (Motte = gracht). Het motte kasteel 

bestond uit een hoofdburcht en een voorburcht en werd omgeven door een achtvormige 

gracht. Uit opmetingen in 1847 blijkt dat de motte van de voorburcht, vijf meter hoog was en 

de motte van de hoofdburcht zes meter. In 1936 werd de voorburcht en een deel van de 

hoofdburcht afgegraven voor zandwinning. De nu nog resterende heuvel is zo’n vier meter 



 

hoog. In 2002 is archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij bleek dat de gracht niet direct in 

verbinding stond met de Geeserstroom. In de gracht werden een kruisboog en pijlpunten 

aangetroffen. Een houten paal bleek uit 1239 te dateren. De “Klinkenberg” is sinds 2022 een 

beschermd monument.) 

6. U neemt vervolgens de tweede weg rechts, de Plagmadijk. Deze weg blijft u volgen totdat u 

met het fietspad mee naar rechts kunt. 

7. Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf de Oude Madeweg op. 

8. Daarna gaat u linksaf de Dorpsstraat op. U fiets nu door het dorp Gees. 

U fietst langs de Steen van Gees. Deze enorme zwerfkei ligt voor de deur van het gelijknamige 

restaurant waar u overigens een lekker bakje koffie kunt krijgen. 

9.  De Dopsstraat gaat over in de Geserweg. 

10. U fietst het dorp uit richting Oosterhesselen. 

11. Bij de rotonde gaat u rechtdoor en fietst zo Oosterhesselen in. 

12. Op de T-splitsing gaat u linksaf de Burgemeester de Kockstraat op.  

Aan uw linkerhand ziet u de Nederlands-hervormde kerk uit de 15
e
 eeuw. Opvallend aan deze 

kerk is dat de kerktoren los staat van het schip. Dit is waarschijnlijk een erfenis van het 

krijgsgeweld aan het einde van de 16
e
 eeuw, door de Spanjaarden. 

Een andere bezienswaardigheid is de kaasboerderij de Kloosterhoeve, waar nog op traditionele 

wijze verschillende soorten kazen worden gemaakt. Zij hebben een winkeltje waar deze kazen 

te koop zijn. U vindt de kaasboerderij als u op de T-splitsing rechtsaf, na ongeveer 300 meter 

aan uw rechterhand. 

13. U volgt deze weg totdat u rechtsaf de Klenckerweg op kunt. 

14. U gaat nu de eerste weg linksaf. Dit is de Vorsbomenweg. Deze weg fietst u helemaal 

 uit. 

15. Daarna gaat u linksaf de Kerkhorstenweg op. 

16. Op de driesprong, bij ANWB paddenstoel: 23966, gaat u rechtsaf. 

17. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf en daarna gelijk de eerste weer linksaf, bij 

 ANWB paddenstoel: 23998. 

18. Dit pad blijft u uitfietsen en dan gaat u nog een stukje rechtsaf het fietspad volgen.  U 

 fietst zo Meppen in. 

19. U gaat vervolgens de tweede weg linksaf, de Dennenkampen op.  

20. Houdt links aan het Katspad op. 

21. Aan het einde gaat u rechtsaf de Middendorpstraat op. 

22. Op de volgende kruising gaat u linksaf de Brinken op. 

23. Aan het einde van de Brinken gaat u rechtdoor het fietspad op (Mr. H. Greebepad) 

24. U neemt vervolgens de eerste weg links. Dit is een zandpad wat u langs de bungalows 

 brengt. 

25. Aan het einde van het zandpad bent u weer op het beginpunt. 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

