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

Start- en eindpunt: Vakantieoord De Bronzen Emmer, Mepperstraat 41 in Meppen
Afstand: 18 km
Deze route voert langs het Mantingerzand, één van de fraaiste stuifzandgebieden in ons land.
Het Mantingerzand en is ontstaan door het steken van heideplaggen en overbeweiding door
schapen. Hierdoor werd aan de deklaag zoveel schade toegebracht dat de onderliggende
zandlagen, die zich in de laatste ijstijd hebben afgezet, vrij kwamen te liggen. waardoor
zandverstuivingen ontstonden. Het Mantingerzand stamt uit de Middeleeuwen en is dus
ontstaan door menselijk ingrijpen in de natuur. Daar de zandverstuivingen steeds groter
werden is men, om deze te beteugelen, eind negentiende eeuw met de aanplant van eiken en
grove dennen begonnen. Ook heeft men jeneverbes geplant die uitsluitend op het stuifzand
groeit.
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U verlaat het vakantiepark via de slagboom en gaat linksaf het pad op langs de bungalows.
Aan het einde van het pad gaat u rechtsaf het fietspad op.
Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf de klinkerweg op. (de Mepperdennenweg)
Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf. U fietst nu op de Oldeveen.
Na 1,8 kilometer gaat u linksaf de Gelpenberg op.
U fietst zo het dorp Witteveen in.

Het dorp Witteveen behoort tot de gemeente Midden-Drenthe en telt ongeveer 600 inwoners.
Witteveen is een ontginningsdorp, ontstaan in 1926. Het is daarmee het jongste dorp van
Drenthe.
7. Na 2 kilometer gaat u rechtsaf de Kerkweg in.
8. Daarna neemt u de eerste weg linksaf. Dit is de meester Harm Smeengeweg. Deze weg gaat
over in de Schapendijk.
9. Deze weg brengt u naar het dorpje Garminge.
10. Op de kruising in Garminge gaat u linksaf de Heirweg op.
11. Aan het einde van de Heirweg gaat u linksaf de Mantingerdijk op.

U fietst nu langs het natuurgebied “Het Mantingerzand”. Op de parkeerplaats aan de
rechterkant kunt u uw fiets parkeren en even de benen strekken door een stukje te wandelen
door dit uniek natuurgebied. Op de parkeerplaats vindt u uitleg over enkele wandelroutes
door het gebied.
12. U volgt de Mantingerdijk.
13. U fietst over de brug waar de Mantingerdijk overgaat in de Mepperstraat.
14. Aangekomen bij het staatsbos van Gees blijft u het fietspad volgen richting Meppen. U
fietst zo een stukje aan de rand van het staatsbos.
15. Aan het einde van het staatsbos blijft u het fietspad volgen. U ziet dan het begin van het
bos “de Mepperdennen”.
16. Bij de plas “de Meeuwenveen, buigt u via het fietspad links het bos in.
17. Op een gegeven moment kunt u rechtsaf slaan het zandpad op langs de bungalows van
Vakantieoord De Bronzen Emmer.
18. 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.

