
 

 
 

Wandelroute Oosterhesselen en Gees 

 

Deze route is ontwikkeld door Magisch Drenthe 

 

  
 

Start- en eindpunt: NH kerk aan de Burg. de Kockstraat in Oosterhesselen 

Afstand: 11,5 km 

 

Prachtige route door het verstilde Drentse landschap. Je start en eindigt in het dorp 

Oosterhesselen en onderweg kom je door Gees.. 

 

Routebeschrijving 

Parkeren in het dorp bij de NH Kerk. De kerk kenmerkt zich door de toren die los staat van de 

rest van de kerk. Het schip van de kerk is naar alle waarschijnlijkheid verwoest bij het beleg 

van Coevorden in 1592. 

• Ga linksaf via de Burg. de Kockstraat tot aan Notariskantoor Oosterhesselen.  

• Sla rechtsaf richting Sleen. Neem de eerste weg linksaf.  

• Op kruising met onverharde paden rechtsaf.  

• Dan tweede onverharde pad linksaf. Pad maakt knik naar links.  

• Volg dit pad tot paddestoel 23966. 

• Neem fietspad dat rechtsaf gaat. Fietspad gaat even later rechtsaf, niet volgen maar linksaf.  

• Bij hoofdweg linksaf en vrijwel direct rechtsaf (weg oversteken).  

• Bij verharde weg linksaf en deze volgen.  

• Weg maakt scherpe bocht naar links en vervolgens haakse bocht naar rechts. 

• Negeer eerste pad rechtsaf en houd op driesprong rechts aan.  

• Loop vervolgens door tot de verkeersweg die naar Gees gaat. 

• Sla vlak voor de verharde weg rechts het onverharde pad in. 

• Op T-splitsing linksaf, richting het oud-Drentse dorp Gees. 

• Op T-splitsing linksaf richting Dorpsstraat. 

• Hier linksaf en vrijwel direct weer rechtsaf de Oude Steeg in. 

• Hou op de twee volgende driesprongen steeds rechts aan. 

De Oude Steeg is een prachtig stukje Drenthe met enkele monumentale boerderijen. 

• Ga op kruispunt linksaf en loop Gees weer uit. 

• Op Y-splitsing links aanhouden. 

• Op eerste kruising met onverharde paden linksaf. 

• Negeer afslag linksaf en volg het onverharde pad langs de bosrand. 

• Op T-splitsing rechtsaf richting Oosterhesselen. N854 oversteken (Goed uitkijken). 



 

• Rechtdoor lopen tot Burg. de Kockstraat. 

• Hier linksaf en teruglopen naar 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/

