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1  De brinken van Gees
• Vanaf het Toeristisch Informatie Punt 

(TIP) gaat u linksaf.
• Neem vervolgens de eerste weg rechts, 

Goringdijk.
• Neem nu de eerste weg linksaf, 

Goringbos.
• Na een bocht naar links komt de weg 

weer op de Dorpsstraat uit waar u 
rechtsaf gaat.

2  Hooilanden op de Oude Maden
• Tegenover de kerk neemt u het fietspad 

rechtsaf.
• Volg het fietspad tot u rechts een ander 

fietspad krijgt. Hier moet u rechtsaf.

Knapzakroute 
Gees K48
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunt 
Toeristisch Informatie Punt (TIP) 
Dorpsstraat 47, 7863 PB, Gees

Lengte route 18 km
In tweeën te splitsen:
• Oostelijke lus 4 - 13 (8,5 km). Bij 4 rechtdoor 

naar 13.
• Westelijke lus (start op P-plaats bij nr 11)     

12 – 4 (10 km). Vlak voor 13 rechtsaf naar 4. 

Begaanbaarheid 
Sommige stukken (bij punt 4 en12) kunnen erg 
drassig zijn. Waterdicht schoeisel wordt 
aanbevolen!

Honden
Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.



3  Stinkende Rotten
• Waar het fietspad een scherpe bocht 

naar rechts maakt en twee sporen 
krijgt, neemt u het graspad rechtdoor.

• Het pad komt op een asfaltweg uit.           
Hier moet u linksaf.

• De asfaltweg wordt later onverhard.

4  Klinkenberg
•  Na de zijweg naar rechts gaat u na 

ongeveer 100 meter linksaf door een 
klaphek. U volgt de afrastering aan de 
rechterkant.

• Na ongeveer 100 meter gebruikt u het 
overstapje, loop dan over de wal 
tussen de bomen door en later over 
een houten vlonder.

• Ga na ongeveer 20 meter weer een 
overstapje over en vervolg de route 
langs de afrastering.

• U verlaat het weiland aan de overkant 
door een klaphek. Vervolgens neemt u 
de zandweg rechtsaf.

5  Wedergeboorte Geeserstroom
• U komt uit op een verharde weg, 

Goringdijk. Hier gaat u linksaf.
• Bij het bos aangekomen gaat u 

rechtsaf. Neem nu meteen linksaf de 
brede bosweg.

• Waar de bosweg naar links buigt, loopt 
u rechtdoor in de richting van een 
houten hek.

6  Hooge Stoep in het Geeserveld
• Via het klaphek loopt u het heideveld 

op. Dit is de Hooge Stoep. Volg het pad 
de heide over.

• Aan de overkant van het heideveld gaat 
u vlak vóór de bosrand linksaf.

• Op de plek waar het pad een bocht 
naar links maakt, gaat u rechtdoor door 
het klaphek. 

7  Boswachterij Gees
• Na ongeveer 100 meter neemt u 

rechtsaf een smal, kronkelend pad.
• Het paadje steeds blijven volgen. 

Zijpaden negeren.
•  Dit pad komt uit op een asfaltweg. Ga 

hier rechtsaf.

8  Flintenweg
• De weg wordt een flintenweg met 

naastliggend fietspad. U moet nu op de 
eerstvolgende kruising linksaf.

• Het pad komt bij een asfaltweg uit 
tegenover een veentje.

• Steek de asfaltweg over en neem het 
zandpad rechtsaf.

• Op het kruispunt van bospaden gaat u 
linksaf.

9  Luwte in het bos
• Ga op eerste kruising rechtdoor
• Vervolgens gaat u op de volgende 

kruising rechtsaf.

10  Nieuwe natuur
• Steek het fietspad over en ga daarna 

op de zandweg rechtsaf.
• De zandweg loopt naast het fietspad. 

Bij het hek gaat u rechtdoor door het 
klaphek (of gaat u verder over het 
fietspad).

•  Op de volgende viersprong het 
omheinde terrein rechtsaf via het 
klaphek verlaten. Neem dan direct het 
fietspad linksaf.

11  Meeuwenveen
•  Steek de asfaltweg over, volg de 

bosweg tot het eind van het heideveld 
dat u op een gegeven moment rechts 
van u krijgt (is bij 2e veerooster).

12  Over de Geesterstroom
•  Mocht het onderweg té nat zijn in een 

bepaald jaargetijde dan is er een 
eenvoudig alternatief; zie hieronder.

•  Ga hier linksaf door het klaphek. Volg 
het pad linksaf langs de afrastering. 

• Verderop loopt u over een vlonder. Ga 
vervolgens rechtdoor langs en door de 
houtwal.

• Na het bosje gaat u naar rechts en 
even later moet u linksaf door een 
klaphek.

• Vervolgens loopt u weer een stukje 
door een houtwal.

• Aan het eind van de houtwal steekt u 
een smal weiland over.

• Na de brug over de Geeserstroom volgt 
u het pad rechtdoor.

• Na het klaphek komt u uit op een 
zandweg met naastliggend fietspad. 
Hier gaat u linksaf.

 Alternatief:
• U gaat niet linksaf door het klaphek, 

maar rechtdoor tot aan de klinkerweg.
• Ga daar linksaf en neem vervolgens de 

eerste zandweg linksaf.

13  Dorp uit de IJzertijd
• Na enkele bochten gaat u bij een  

klaphek linksaf
• Via een vlonder en bruggetje komt u bij 

een bosje. Daar gaat u via een klaphek 
een smal pad op.

• Bij de splitsing van bospaadjes moet u 
rechtsaf.

• Aan het eind van het bosje houdt u 
links aan. Het bospaadje komt op een 
asfaltweg uit, Tilweg.

14  Oude Coevorderweg
• Op de asfaltweg gaat u rechtsaf
• Na de Tilbrug neemt u het eerste, 

halfverharde pad linksaf.
•  Ga op de driesprong rechtsaf., pad naar 

bungalowpark negeren.

15  Via Dorpstraat naar oud Gees
• Neem aan het eind van de  

Lutmarsweg rechtsaf de Dorpsstraat.
• Op de kruising met de Tilweg slaat u 

linksaf.
• Aan het eind van de Tilweg moet u 

rechtsaf, Oude Steeg.

16  Oude Steeg
• Blijf op de kruising rechtdoor de Oude 

Steeg volgen.
• Ga aan het eind van de weg linksaf.
• Neem vervolgens de eerste straat 

rechtsaf.
• U komt weer op de Dorpsstraat uit. 
• Ga hier rechtsaf naar het startpunt.


