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Tijdens deze  gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u langs mooie bosranden en de Golf- en 
Countryclub Geijsteren. Dan loopt u een mooi stuk langs de Oostrumse Beek en passeert u een mooie 
watermolen. U wandelt over het prachtige Landgoed Geijsteren en in het natuurgebied Boschhuizen met 
zandheuvels, jeneverbes en heideplanten en daarna loopt u door de bossen naar de St. Willibrorduskapel. 
Via mooie paden komt u weer in het leuke dorpje Geijsteren.  Neem zelf proviand mee voor onderweg, en 
zijn leuke picknickplekken.  U kunt de route inkorten tot 6,4 km wat ook een leuk ommetje is.  Bij café ’t 
Trefpunt is een mooi terras waar u nog iets kunt eten of drinken.  
 

Startadres: Eetcafé ’t Trefpunt, Dorpstraat 16, Geijsteren.  (U kunt voor het café parkeren of anders in de 
straat). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,16 km  2.40 uur  29 m  29 m 
 

 
 

831. GEIJSTEREN 12,2 km – 6,4 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Meteen daarna aan de kruising gaat u R 
(Nieuwlandsestraat). Aan de 3-sprong voor 
huisnr. 2a gaat u RD (Nieuwlandsestraat).  Aan de 
4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 3 gaat u bij 
afsluitboom RD over de bosweg.  Negeer bospad 
rechts. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u 
RD langs de bosrand.  Aan de Y-splitsing, met 
rechts een begroeid pad, gaat u L (wit-rood) en 
even verder steekt u een beekje over en volg dan 
het pad langs en door de bosrand. Na bijna 400 m 
buigt het pad naar links en na 50 m, op de hoek 
van het bos, passeert u een zitbank.  Volg dan het 
pad met rechts van u de bosrand. Ga aan het 
einde R. 
 

2. Aan de kruising bij wkp 5 gaat u RD (de Blauwe 
Steen) over  de asfaltweg. Negeer inrit rechts 
naar de parkeerplaats van de golf- en countryclub 
Geijsteren  en loop RD over de grindweg.  Voorbij 
het restaurant 19de Hole, een leuke pauzeplek met 
mooi terras (verboden honden)  gaat u aan de 3-
sprong R (20) over de grindweg met links de 
golfbaan. Aan de 4-sprong met rechts een houten 
afsluitboom loopt u RD over de bosweg.  Aan de 
3-sprong bij wandelknooppuntpaal en links een 
afsluitboom gaat u RD.  Bij afsluitboom en bordje 
“Opengesteld” gaat u L (pijl) het bospad omhoog  
(U loopt hier over de Geijsterenderheide). Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij markeringspaal (mp) 
en afsluitboom loopt u bij huisnr. 15 RD over de 
veldweg. Aan de doorgaande weg 
(Oostrumseweg) gaat u L (wit-rood).   
 

3.   Na 50 m gaat u bij verbodsbord en bij bordje 
“Landgoed Geijsteren” R over het bospad.  
Negeer meteen zijpaadje links naar de 
parkeerplaats.  Negeer even verder volgende 
zijpad links en dan loopt u even vlak langs de 

Oostrumsche Beek (wit/rood). Steek de beek 
over.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 21 
bij afsluitboom L (22/wit-rood).   
 

(Degene die 6,4 km loopt, gaat hier aan de 3-sprong 
RD. Aan de kruising RD. Aan de volgende kruising 
voor weiland gaat u R naar de brug. Ga dan verder 
punt 7).   
 

Aan de 4-sprong gaat u L (wit-rood/pijl).  Voor de 
beek buigt het pad naar rechts (wit-rood).   
 

4. Steek de houten brug en volg RD het pad met 
rechts de beek.   
 

(Als u hier bij brug even R omhoog loopt, dan komt u 
bij een zitbank met mooi uitzicht over het beekdal, 
een fijne pauzeplek).   
 

U passeert twee  2 kleine brugjes en volg het pad 
RD langs een donker naaldbos. Aan de Y-
splitsing gaat u R vlak langs de beek. Negeer 
zijpad scherp links en volg de beek langs een 
picknickbank. Negeer zijpaden. Aan het eind gaat 
u aan de T-splitsing R.  Bij de watermolen 
genaamd Rosmolen (1667) gaat R (10/12) de brug 
langs het huis van de bosbrandweer.  
 

(De Rosmolen was een wintermolen, die doorgaans 
alleen van oktober tot april kon malen als de 
wateraanvoer voldoende was).    
 

Negeer na het huis zijpad rechts en volg de weg 
die naar links buigt met links een 
(schapen)weiland. Aan het eind van het weiland 
gaat u aan de Y-splitsing R/RD. Vlak daarna aan 
de 4-sprong bij wkp 9 gaat u RD (wit-rood).  
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de kruising 
bij bord “Boshuizerbergen” RD. Voorbij 
afsluitboom volgt u RD de veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u R.  
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5. Aan de 3-sprong bij parkeerplaats en 
afsluitboom gaat u RD (wit/rood).  Ga door het 
klaphek en volg RD (wit-rood) de zandweg 
omhoog.  Aan de T-splitsing bij wkp 7 gaat u  L  
(99/23/wit).  Na 50 m gaat u door het klaphek (wit-
rood) en volg het pad (wit).  Volg nu geruime tijd 
het kronkelende zandpad door de prachtige 
natuur en dan loopt u een zandheuvel omhoog.  
Boven op de heuvel gaat R (wit/wit-rood) langs de 
zitbank. Let goed op de witte paaltjes!  Op de 
volgende zandheuvel buigt het pad naar rechts 
(wit).  Blijf alsmaar het zandpad volgen (wit) en u 
passeert nog een zitbank.  Ga aan het eind door 
het klaphek. Aan de T-splitsing bij mp gaat u L en 
meteen daarna gaat u R (23/wit) over het bospad.  
Aan de 3-sprong gaat u RD. (U verlaat hier de witte 
route).   
 

6. Ga aan het eind door het klaphek en ga dan 
meteen L over het pad.  Een eind verder passeert 
u een zitbank.  Aan de 3-sprong bij mp gaat u R 
over de bosweg.  Aan de 4-sprong gaat u bij 
afsluitboom R (wit) over de brede bosweg.  Aan 
de kruising bij afsluitboom en bord 
“Boshuizerbergen” loopt u RD.  Aan de  6-sprong 
bij de St. Willibrorduskapel gaat u RD (blauwe 
pijl) over de middelste weg vlak langs de 
picknickbank. (Dus niet de weg langs de 
afsluitboom!).  
 

(De kapel stamt uit de 16e eeuw (zie infobordje). Bij 
de kapel staat ook de St. Willibrordusput. Deze put is 

gebouwd in een poel die ook Willibrordus gebruikte 
om mensen te dopen. Naast de put staat een oude 
grenspaal. Het is een van de dertien palen die in 
1551 zouden zijn geplaatst om de grens tussen het 
Land van Cuyk en het Land van Kessel te markeren. 
In juni, juli en augustus wordt er op woensdagavond 
om 19.00 uur in de kapel een H. Mis opgedragen in 
deze kapel. Daarnaast worden er ook huwelijken in 
de kapel gesloten of wordt aan kinderen het H. 
Doopsel toegediend). 
 

Aan de kruising voor houten brug gaat u bij 
verbodsbord R over de bosweg. Aan  de kruising 
bij paaltje van de Gasunie gaat u L langs het 
weiland.   
 

7. Via houten brug steekt u de Oostrumsche Beek 
over, een zijbeekje van de Maas, en volg het pad 
dat naar rechts buigt. Aan de 3-sprong bij mp 
gaat u L langs een akker en negeer meteen 
bospad rechts.  Negeer zijpaden. Aan de kruising 
bij picknickplek gaat u R over de asfaltweg langs 
het Onze Lieve Vrouwe kapelletje (zie infobordje)  
met de mooie mozaïekvloer.  U loopt Geijsteren 
binnen en neem de eerste weg R (Graaf van 
Schellaertstraat). Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u L (Gildestraat).  Aan de kruising gaat u RD 
(Gildestraat). Aan de doorgaande weg gaat u L 
(Dorpstraat). U komt weer snel bij café ’t Trefpunt, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 

 


