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as het op hoop van
zegen dat Gees destijds gesticht werd?
Afgaande op de
naam zou je het
denken: gies betekent ontvruchtbaar. Nu, ruim acht eeuwen later,
weten we dat die zegen kwam, al
werd er hard voor gewerkt. Gees
werd een typisch Drents esdorp,
met behalve een es ook hooilanden
en veldgrond. Wie rondloopt tussen de rietgedekte boerderijen, met
de baanders en de besloten tuinen,
kijkt zijn ogen uit. De boerderijen
lijken nonchalant neergezet: de één
met zijn kont naar de weg, de ander met het voorhuis. Weer een ander staat in de breedte. Terecht geniet de bebouwing tussen de
Dorpsstraat en de Oude Steeg de
status van beschermd dorpsgezicht.
De es van Gees, aan de oostkant
van het dorp, laten we deze wandeling links liggen. Was een es een
eeuw geleden nog een bonte aaneenschakeling van tientallen smalle
akkertjes, tegenwoordig is het een
monotone vlakte waarop slechts
één of twee gewassen verbouwd
worden. Dat is niet altijd even spannend om doorheen te wandelen.
Aan de andere kant van het dorp is
het anders. Maar in één opzicht
ook monotoon: natuur heeft er de
overhand.
Hangwater: kent u het woord? Het
behoort tot het vocabulaire van
Adri Kuyper. Als voorzitter van
Plaatselijk Belang weet hij van het
gras op de paden en van het overhangend groen. Bij iets vochtig
weer hangt dat vol water, vandaar
dat Kuyper met waterdicht schoeisel aan de start van de wandeling
verschijnt. „Hoog tijd om weer
eens wat vrijwilligers op te trommelen”, grapt hij, als hij even later in
de boswal langs de Oude Maden
wat takken opzij duwt. Met snert,
goede wil en een borrel na krijg je
in een dorpsgemeenschap veel
voor elkaar. Al steekt dat schril af tegen de intensieve manier waarop
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Het hangwater
van Gees
Ook op Drents zand kan het nat zijn,
leerde Paul Straatsma toen hij wandelde in
de omgeving van Gees in Drenthe. Rond
de Geeserstroom treft de wandelaar stilte.
Die wordt elke middag klokslag twaalf uur
verstoord door het klepperen van een kist.

Wandelen dwars door de natuur rondom het Drentse Gees: door weilanden
en langs moerasachtige gronden.
foto Jan Zeeman
de boeren vroeger de wallen, sloten
en paden onderhielden. Gelukkig
kent Gees een actieve boermarke.
Ook die helpt mee, bijvoorbeeld
door machines ter beschikking te
stellen.
Gees mag op het zand liggen, dat
betekent niet dat de omgeving
droog is. Kuyper: „Een jaar of tien

geleden is het gebied rondom het
Geeserveld en de Geeserstroom op
de schop gegaan. De gekanaliseerde
loop werd opgedoekt, de boeren
werden uitgekocht en het water
kreeg weer de ruimte.”
Het veen was vroeger niet ver weg.
Ten westen en ten zuiden van Gees
bevinden zich de uitlopers van de

Echter Groote Veenen. Dit enorme gebied vormde een barrière
tussen Coevorden en Meppel.
De kortste route tussen beide steden liep via Gees. Het dorp lag
strategisch, wat de reden moet
zijn dat er in de 13e eeuw een
mottekasteel werd gebouwd. De
burcht kreeg de naam Klinkenberg. Wie de burcht op zijn
kunstmatig aangelegde heuvel bouwde, is onbekend.
Maar er zijn genoeg verhalen
over te vertellen. De overlevering wil dat de boeren van Gees
met hooivorken en dorsvlegels de
bouw van de motte wilden voorkomen. Een ander verhaal wil dat er
elke middag om twaalf uur vanuit
de bult het geluid van een dichtslaande kist te horen is.
Die bult is het enige dat van de
motte over is. Een tweede heuvel,
waarop een voorburcht stond,
werd omwille van het zand in de
vorige eeuw vergraven. In 2002 is
er archeologisch onderzoek verricht. Een kruisboog en ijzeren pijlpunten waren de meest opzienbarende vondsten.
Wie meent dat de Hooge Stoep
één groot heideterrein is, zou eens
een blik moeten werpen op een
oude kaart. De uitgestrektheid van
de woeste gronden van weleer is
nauwelijks te bevatten. Gelukkig
dat dit heideterrein een eeuw geleden de grootschalige bosaanplant
ontliep. Zo kan een volgend spannend verhaal verteld worden. Kuyper wijst op het reliëf in het terrein. „Er trokken in de Tachtigjarige Oorlog veel troepen door deze
streek. Deze dieptes werden gebruikt om de paarden uit het zicht
van de Spanjaarden te houden.”
We vervolgen onze weg. Voor ons
wacht een volgend klaphek en daarachter een kudde runderen met vervaarlijk uitziende hoorns. Als dat
maar goed gaat.
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Traditioneel vlechtwerk en rietgedekte boerderijen bepalen
het dorpsgezicht van Gees.
foto Hendrik van Kampen/HH

Assen
Gees

De route is 15 kilometer.
De start is in het centrum
van Gees bij restaurant De
Zwerfkei en loopt voor het
grootste deel over onverharde paden. De route is
hier en daar drassig. Waterdicht schoeisel verdient
aanbeveling. Honden mogen mee, mits aangelijnd.
Op www.paulstraatsma.nl
kan de route met gps-coordinaten gedownload worden.
Gees heeft een zogeheten
TIP, een Touristisch Informatie Punt aan de Dorpsstraat 47. Daar zijn ook kortere dorpsommetjes (3, 6
en 7 kilometer) en de langere Knapzakroute Gees
(18 kilometer) te koop. De
TIP is geopend van maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 14.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 14.00
uur. Meer informatie, zie
www.magischdrenthe.nl.
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