
 

 
 

Fietsroute Mekelermeer route 

 

Deze route is ontwikkeld door Vakantieoord De Bronzen Emmer 

 

  
 

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

Afstand: 26 km 

 

Deze route voert naar het Mekelermeer. Dit prachtige plekje is zeker de moeite van het 

bezoeken waard. Lange tijd tastte men in het duister over de ontstaansgeschiedenis van een 

meertje zoals deze. Diverse theorieën deden de ronde; Van neerstortende water, 

achtergebleven stukken gletsjerijs die smelten en wegzakken in de ontdooiende bodem tot 

inslagen van meteorieten. Tegenwoordig weet men dat het een pingoruïne is. Een heuvel die 

groeit. 

De pingo waaruit het Mekelermeer is ontstaan was waarschijnlijk 20 tot 25 meter hoog. Het 

Mekelermeer is een van de diepste pingoruïnes van Nederland. De huidige waterdiepte is in 

het midden zes meter, maar onder de waterbodem ligt nog zes meter meer afzetting. De 

totale diepte was dus ooit twaalf meter. Doordat het meer oorspronkelijk zo diep was en de 

opvulling met sediment heel langzaam gaat, is het meer altijd te diep gebleven voor 

veenvorming. Bij veel van de andere pingoruïnes is dat wel gebeurt. Omdat het Mekelermeer 

dus nooit is uitgeveend of uitgebaggerd, is het meer sediment onverstoord gebleven. Een 

uitgebreide uitleg van het ontstaan van het Mekelermeer vindt u op het informatiebord aan de 

rand van het fietspad. 

 

Routebeschrijving 

1. U verlaat het vakantiepark en gaat linksaf het zandpad op langs de bungalows. 

2. Aan het einde van het zandpad gaat u linksaf het fietspad op. 

3. Als u het bos uit fietst, volgt u het fietspad rechts verder richting Mantinge. (Bij ANWB 

paddenstoel: 23141.) 

4. Aan het eind van dit fietspad steekt u de weg over en vervolgt het fietspad aan de andere 

kant van de weg.  

5. U komt zo bij de “Anne de Vries hoek”, hier volgt u het fietspad richting Mantinge. 

6. Aan het einde van het fietspad / aan de rand van het bos gaat u rechtdoor en volgt het 

fietspad een lang stuk rechtdoor richting Mantinge. 

7. Wanneer u over de brug bent gefietst komt u bij een kruising. Hier gaat u rechtdoor. Vanaf 

hier is Mantinge nog 2 km. 



 

8. U fietst zo langs het natuurgebied het Mantingerzand. (links van u) 

9. Bij de Y-splitsing gaat u rechtsaf aan de Heirweg op. 

10. Bij de splitsing gaat u linksaf de Ekkelkampen op. 

11. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf de Palt op. 

12. Op de splitsing gaat u rechtsaf de Wijsterseweg op. 

13. Op de volgende splitsing gaat u linksaf de Steendervalsweg op. 

14. Op de volgende splitsing gaat u linksaf de Mantingerdijk op. 

15. Op de kruising met de Veentiesakker houdt u rechtsaan en blijft op de Mantingerdijk. 

16. Vervolgens gaat u gelijk rechtsaf de Steenkampweg op. 

17. Aan het eind van dit pad komt u op een parkeerplaats, u gaat hier naar rechts, het 

fietspad op. 

18. Aan het eind van dit pad komt u bij een splitsing. U gaat hier linksaf de Koolveen op 

richting Nieuw-Balinge (Bij ANWB paddenstoel: 25306). Dit pad volgen, steeds rechtdoor. 

19. Aan het eind van dit pad komt u op een T-splitsing. U gaat hier linksaf de Haarweg op. (Bij 

ANWB paddenstoel: 25202) 

20. Aan het eind van dit fietspad gaat u de weg op, hier volgt u de Haarweg door Nieuw-

Balinge. 

21. Op de kruising met de Verlengde Middenraai gaat u rechtdoor de Koekoeksdijk op. U fietst 

nu Nieuw-Balinge weer uit. 

22. Bij ANWB paddenstoel: 21521 houdt u links aan, het Mekelermeer op. Vlak voor ANWB 

paddenstoel: 21522 gaat u linksaf het Mekelermeerpad op. Op een gegeven moment ziet u 

aan uw linkerhand het Mekelermeer. 

23. U volgt het Mekelermeerpad (deels schelpenpad) totdat u uitkomt bij het fietspad naast de 

Mepperstraat. Hier houdt u rechts aan. 

24. Vervolgens gaat u rechtsaf ‘t Hooge Loo op. U fietst zo het bos door. 

25. Op een gegeven moment houdt u links aan. Dit is de Tilweg. 

26. Na ongeveer 300 meter gaat u linksaf het Mr. H. Greebepad op. (Bij ANWB paddenstoel: 

23139). 

27. Aan het einde van het fietspad (Anne de Vrieshoek) gaat u rechtsaf het fietspad op richting 

Meppen. 

28. Bij ANWB paddenstoel: 23141 gaat u linksaf (fietspad blijven volgen). 

29. U neemt vervolgens de eerste weg rechtsaf. Dit is het zandpad wat u langs de bungalows 

brengt. 

30. 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/

