
 
 

Wandelroute Hoeven, heide en havezate De Klencke 

 

Deze route komt uit '52 Natuurwandelingen door heel Nederland' van uitgeverij Mo'media 

 

 
 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats in het bos aan de Klenckerweg; in de bocht van de weg 

tussen Oosterhesselen en Sleen 

Afstand: 8 km 

Beschrijving/markering: Volg de groene pijlen 

 

Landgoed De Klencke ligt in een beekdal van Aalden, de Aalderstroom. Vlakbij het Drentse 

plaatsje Oosterhesselen. Een eeuwenoude havezate is de grote blikvanger van deze route, 

maar je komt hier ook langs oude loofbossen, heideveld en gevarieerde graslanden. 

 

Routebeschrijving 

Vlakbij de oude havezate begin je deze route, die is aangegeven met groene pijlen. Ga 

daarvoor naar de parkeerplaats aan de Klenkerweg 9 in Oosterhesselen. Loop vanaf de 

parkeerplaats rechtsaf het fietspad op. Rechts ligt de Hovinghoeve, een typisch Drentse 

boerderij die na een brand volledig is herbouwd. Links zie je het kantoor van 

Natuurmonumenten. Daarnaast wandel je het schuine pad naar de havezate in. Een havezate 

was een grote landhoeve van een edelman. Dit rijk gedecoreerde exemplaar met bijbehorend 

voormalig koetshuis (links) stamt uit de 17
e
 eeuw. 

 

Recht tegenover de havezate loop je de oude eikenlaan in, met bomen tot wel zo’n 

driehonderd jaar oud. Verderop in de laan staan veel jongere eiken, die zijn aangeplant nadat 

de oude in de jaren zeventig door een hevige storm waren gesneuveld. Langs het beekdal kom 

je soms zeer fraaie houtwallen tegen. Ze zijn dichtbegroeid met mossen, varens en 

paddenstoelen, en in het voorjaar is het er druk met verschillende soorten broedvogels. In de 

graslanden in het stroomdal van het Drostendiep liggen veel oude drinkpoelen voor vee, waarin 

allerlei amfibieën en libellen huizen. Je kunt er kikkers en salamanders tegenkomen, maar ook 

ringslangen. Ook kun je hier het Franse koeienras Blonde d’Aquitaine zien grazen. 

 

Je wandelt over een weg die omhoog loopt. Dat komt doordat je nu vanuit het beekdal de 

zogenaamde Loo-es betreedt. De essen (akkers) werden vroeger elk jaar opgehoogd met mest 

uit de potstallen, veestallen waarin de mest een seizoen lang werd opgespaard. Algauw dient 

de heide zich aan, waar jeneverbesstruiken en de donkere beukenlaan verderop de sfeer 

spookachtig maken. Door het klaphekje wandel je de heide op. Natuurmonumenten laat er 

Drentse heideschapen grazen en plagt geregeld delen af om de heide weer te verjongen. Veel 

stukken hei zijn namelijk overwoekerd door grassen als het pijpenstrootje. Tussen de 

Oosterhesselerlanden en het Drostendiep loop je naar het eindpunt.  



Als je toch in de buurt bent, bezoek dan in Oosterhesselen kaasboerderij Kloosterhoeve, waar 

je kazen als Drentse ‘Kruud’n hussel’ en andere streekproducten kunt kopen. Ook in het dorp 

ligt restaurant Het Wapen van Oosterhesselen. Eet er een stevige lunch of geniet van kleine 

lekkernijen tijdens een high tea. Iets verderop ligt het plaatsje Gees, met een mooie ijssalon in 

een oude Saksische boerderij. Kunstliefhebbers gaan ten slotte langs bij beeldentuin en galerie 

Dehullu, een onverwacht paradijsje op het Drentse platteland. 

 

 Adres & openingstijden

Havezate De Klencke 

Klenkerweg, Oosterhesselen 

 

Kaasboerderij de Kloosterhoeve 

Burgemeester de Kockstraat 44, Oosterhesselen 

0524-581 891 

Open: ma-do 15.00-18.00 uur, vr 9.30-12.15 uur, 13.15-18.00 uur en 19.00-20.30 uur, za 9.30-

12.15 uur en 13.15-16.30 uur 

 

Het Wapen van Oosterhesselen 

Burgemeester de Kockstraat 33, Oosterhesselen 

0524-581 329 

Open: do-zo vanaf 12.00 uur 

 

Koffie-en ijssalon Talenti 

Dorpsstraat 25, Gees 

0524-581 199 

Open: Apr- mei di-zo 11.00-18.00 uur; jun-aug dagelijks 10.00-22.00 uur; sep di-zo 10.00-18.00 

uur; okt za-zo 11.00-18.00 uur; nov-mrt gesloten 

 

Dehullu, beelden in Gees 

Schaapveensweg 16, Gees 

0524-582 141 

Open: tweede zo mei t/m laatste zo sep, wo – zo 13.00-17.00 uur 

 

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

 

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

http://www.fietsenwandelweb.nl/

