Fietsroute Klencke route
Deze route is ontwikkeld door Vakantieoord De Bronzen Emmer

Start- en eindpunt: Vakantieoord De Bronzen Emmer, Mepperstraat 41 in Meppen
Afstand: 20 km
Deze route voert langs havezate 'De Klencke', een adellijk landhuis uit de 17e eeuw met enkele
boerderijen en bijbehorend landgoed. Het landgoed bestaat uit bossen, heidevelden enkele
essen en groenlanden langs het Drostendiep. Het gebied werd in 1961 door de laatste
bewoonster van het landgoed, mevrouw Goddard–van der Wijck, nagelaten aan
Natuurmonumenten.
Routebeschrijving
1.
2.
3.

U verlaat het vakantiepark en gaat linksaf de Mepperstraat op.
Volg de Mepperstraat tot aan de T-splitsing met de Burg. de Kockstraat.
Op deze splitsing gaat u rechtsaf richting Oosterhesselen, via het fietspad aan de overkant
van de straat.
4. Bij de eerste afslag gaat u linksaf de Koemaatsdijk op.
5. Bij de eerst volgende T-splitsing gaat u linksaf richting Aalden/Zweeloo.
6. Bij de volgende T-splitsing gaat u rechts het klinkerpad op (Koemarsendrift) richting Noord
Sleen. (Bij ANWB paddestoel: 23967)
7. Bij de Y-splitsing gaat u rechtsaf de Hormaatsdijk op. (Bij ANWB paddestoel: 24925) U
fietst dan over een bruggetje.
8. Bij de volgende T- splitsing gaat u linksaf de Burg. Tonckenstraat op richting Zweeloo. (Bij
ANWB paddestoel: 24924) U fietst zo Zweeloo in.
9. Aan het einde van het fietspad fietst u de asfaltweg op.
10. Op de eerst volgende splitsing gaat u rechtsaf de Wheem op naar Noord Sleen.
U ziet nu aan uw linkerhand de Nederlands Hervormde kerk van Zweeloo. De kerk van Zweeloo
werd gebouwd in de tweede helft van de 13e eeuw. De kerk werd gebouwd op de fundamenten
van zijn voorganger, een houten kerkje uit de 12e eeuw. Het gebouw vertoont de kenmerken
van de overgangsperiode tussen de romaanse en de gotische bouwstijl. De kerk zou, wellicht
vanwege het bezit van de 14e-eeuwse Mariaklok, die in de dakruiter hangt, aan Maria gewijd
geweest kunnen zijn. De klok bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege de grote

historische waarde gespaard. De ramen zijn spitsbogig met romanogotische kenmerken, maar
niet allen authentiek. In de jaren 1929/1930 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd, waarbij
er nieuwe vensters werden toegevoegd. In het interieur zijn opvallende elementen: het
romaanse doopvont van Bentheimer zandsteen uit de 13e eeuw, de gotische wijwaterbak uit
de 15e eeuw en de preekstoel met houtsnijwerk uit 1709. Het doopvont werd na de reformatie
verwijderd uit de kerk en heeft daarna dienst gedaan als drinkbak voor vee en als slijpsteen
voor messen. Het Drents Museum heeft het doopvont teruggevonden en gekocht en het
vervolgens weer teruggeplaatst in de kerk van Zweeloo.
Op het kerkhof rond de kerk ligt onder andere de schrijver en predikant Alexander Lodewijk
Lesturgeon begraven. Hij was één van de drie podagristen en stond aan de bakermat van de
Drentstalige literatuur. Lesturgeon was van 1864 tot zijn overlijden in 1878 predikant van
Zweeloo. Tijdens zijn verblijf in Drenthe maakte Vincent van Gogh een schets van de kerk (zie
afbeelding).
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Vervolgens gaat u rechtsaf het fietspad op. U fietst zo Zweeloo weer uit.
Na ongeveer 1 kilometer gaat u rechtsaf de Hormaatsdijk op. Dit is een klinkerweg.
Op de splitsing blijft u de Hormaatsdijk volgen.
Op de volgende splitsing met de Bommerstweg gaat u rechtsaf, maar blijft dus de
Hormaatsdijk volgen.
De Hormaatsdijk gaat over in de Kampweg richting Benneveld.
Aan het einde van de Kampweg weg gaat u linksaf de Bennevelderstraat op.
U gaat vervolgens het fietspad op en fietst Benneveld weer uit.
Aan het einde van het fietspad gaat u rechtsaf de Klenckerweg op richting de Klencke /
Oosterhesselen. (Bij ANWB paddestoel: 24923)

Na ongeveer 500 meter ziet u aan uw rechterhand havezate 'De Klencke'.
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U blijft het fietspad volgen en fietst zo Oosterhesselen in.
Op de splitsing met de Bergakkers / Edveensweg, volgt u rechtdoor de Edveensweg.
Op de T-splitsing Edveensweg/Burg. De Kockstraat gaat u rechtsaf richting Gees /Meppen.
Op de T-splitsing met de Klenckerweg / Burg. de Kockstraat blijft u de Burg. de Kockstraat
volgen richting Meppen.
Op de volgende splitsing gaat u rechtsaf de Veenakkersweg op (klinkerpad), richting
Meppen / Aalden / Zweeloo. U fietst zo Oosterhesselen weer uit.
Bij de volgende splitsing met de Kerkhorstenweg gaat u linksaf richting Meppen en blijft
dit fietspad volgen (ANWB paddestoel: 23966/001).
Op de volgende splitsing gaat u linksaf richting Meppen. (ANWB paddestoel: 23998 / 001. U
fiets zo Meppen in.
Aan het einde van deze weg gaat u rechtsaf het fietspad op.
Na ongeveer 100 meter steekt u de Burg. de Kockstraat over en gaat linksaf de
Dennenkampen in.
Op de Y-splitsing houdt u rechts aan.
Op de volgende Y-splitsing houdt u weer rechts aan.

Aan uw linkerhand fiets u nu langs Theeschenkerij Meppen. Een aanrader voor een kopje
koffie of thee met een heerlijk stukje zelfgemaakt gebak.
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U gaat vervolgens de eerste weg links af de Toenakkers in.
Op de T-splitsing gaat u linksaf de Noordveldweg op.
Op de T-splitsing gaat u linksaf de Middendorpstraat op.
U neemt vervolgens de eerste weg rechtsaf. Dit is de bosrand.
Aan het einde van de Bosrand gaat u linksaf de Mepperdennenweg op.
U neemt vervolgens het eerste fietspad rechts. Mr. H. Greebepad.
U neemt vervolgens de eerste weg links. Dit is een zandpad wat u langs de bungalows
brengt.
37. 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.

