
79Bosvennen / Meppen

Praktische informatie:

Afstand: 21 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Driesprong
De Kockstraat 10
7855 TC Meppen
Coördinaten: 52°46’55” N   6°42’6” E

Horeca:
In centrum

De Hooge Stoep
Witte Menweg 4a
7917 TK Geesbrug

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1561/5563

1. Loop vanaf driesprong over Mepperstraat Meppen in.  
Na boerderij 5 RA (Oude Brink). Op Dennekampen LA en daarna 
op driesprong ook LA. Aan einde RA (Middendorpsstraat).  
Op kruising LA (Brinken). Op volgende kruising RA (Veentiesweg). 
Kruising met Bosrand RD (ook Veentiesweg), wordt na huisnr 2 
bosrandlandweg. 100m daarna op 1e pad LA. Blijf bochtig paadje 
volgen, onderweg linkerpad negeren. Op Y-splitsinkje LA en heel 
kort daarna op brede bosweg ook LA, wat verderop ziet u rechts 
een bosven. Bij flauwe linkerbocht rechter bospad negeren. 
Kruising met klinkerwegje RD (Mepperdennen) en op driesprong 
bij bankje ook RD, brede bosweg. Na ruim 100m op 1e schuine 
kruising LA, loop breed slingerend bospad van ruim 300m uit.  
Aan einde (een T-kruising) LA en in rechterbocht naar heuveltje 
RD, kort smaller pad. Na ca 100m aan einde (ook T-kruising) RA. 
100m daarna op driesprong RA en kort daarna op kruising RD, 
negeer zijpaden. Op driesprong LA, na wat bochtjes ziet u rechts 
(achter de bosrand) een groot ven, loop paadje daarlangs uit.  
Bijna aan einde, nog voor asfaltpad, RA, graspad met links  
dat asfaltpad, rechts nog dat ven, loop pad uit.
 
2. Kruising fietspad + weg RD, grasweg met rechts bomenrij.  
Aan einde LA, ook grasweg, nu met dichtere bomenbegroeiing.  
Op klinkerwegje RA, wordt na ca 1km asfaltwegje.  

Na het fraaie Drentse dorp Meppen (met prachtige oude boerderijen) 
wandelt u de Mepperdennen in: een bosgebied met daarin twee prachtige 
grote vennen. Daarna kuiert u over rustige land- en graswegen door het 
stroomdal van de Gees (een beek) op weg naar Boswachterij Gees.  
In dit uitgestrekte, zeer stille bosgebied liggen ook een paar prachtige 
vennen en een groot heideveld waar u bijna helemaal omheen loopt. 

Over stille bomenrijke landwegen langs het stroomdal van een andere beek 
en een enkel asfaltwegje wandelt u weer naar de bushalte. De route loopt 
vrijwel geheel over onverharde paden en wegen. U kunt de route na 16 km 
in Gees afbreken, zie kaartje.
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Volg bij infopaneel ‘Beekdal’ linkerbocht van dit wegje.
Na 1km aan einde op brede bosrandweg RA en blijf deze volgen. 
Op kruising met bosweg + fietspad RD. 100m daarna linkerpad 
negeren en bijna 100m daarna op kruising LA. Verderop ziet u in 
flauwe rechterbocht rechts achter bomenrand een ven, daarna 
volgt kort recht stukje en hele flauwe linkerbocht. Daarin (dus 
goed opletten) RA, smal pad naar open stuk en na enkel bochtje 
rechts een ven.
 
3. Aan einde op brede bosweg RA. In verlengde van bosweg op 
kruising met asfaltwegje RD (volg niet per ongeluk pad naar 
links). Op 1e kruising LA. Kruising met smal bospaadje RD. 
Kruising met asfaltwegje RD. Loop grassige bosweg van 500m  
uit, onderweg op 2 kruisingen RD. Aan einde met lange benen 
gaashek over (met korte benen strak voor dat hek RA, volg met 
linkerbocht struinpaadje strak langs dat hek naar 30m verderop 
gelegen klaphekje, daar doorheen en RA) en RD, pad met links 
heide en rechts bosrand. Loop pad van 1km uit, onderweg wat 
bochten. Aan einde LA, breder pad met links die heide. Na 500m, 
direct na veerooster, op kruising LA en klaphek door, grassig pad 
met links die heide. Wat verderop ziet u links groot langgerekt 
heideven. Na klaphek op schuine kruising LA, pad nog steeds 
langs die heide. Na 1km op (1e) kruising waar u links hek met 
klaphek ziet, RA, breed bospad. Blijf pad volgen, negeer zijpaden. 
Pad wordt verderop brede bosrandweg die u (een kleine km) 
uitloopt. Na stukje klinkers aan einde op asfaltwegje RA en  
gelijk op klinkerwegje LA (rechts is na 500m horeca).
 
4. Na bijna 1km, kort na huisnr 5, LA, landweg met fietsstrook 
van 1½ km die u uitloopt, onderweg komt er van rechts landweg 
bij, fietsstrook wordt dan vaag graspaadje. Aan einde RA en gelijk 
LA, halfverharde weg met paaltjes en rechts bungalowpark.  
Na ruim 300m (kort na bosje rechts van u) op 1e landweg RA. 
Aan einde daarvan op asfaltweg RD.  
Op hoek van bebouwing, bij huisnr 3, links aanhouden.  

Na huisnr 4 LA (Lutmarsweg 2a), klinker- daarna landweg.  
Loop landweg van bijna 1½ km uit, onderweg ziet u klein bosje 
met bankje. Aan einde LA, ook landweg, richting bosrand met 
voor die bosrand linkerbocht. Op betonplaten RA (Pennebrinks-
dijk), klinkerwegje. Na ca 1km op landwegenkruising RA, landweg 
langs bomenrij (r). Aan einde asfaltweg oversteken, op fietspad 
LA en na huisnr 12 RA, landweg, eind verderop komt er van  
rechts fietspad bij. 200m daarna bij Ap23998 LA, asfaltwegje.  
Na 1km aan einde RA en u ziet de bushalte al.
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