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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u door de bossen naar de Golf- en 
Courtyclub Geijsteren. Dan loopt u over veldwegen langs akkers en aspergevelden naar het dorp Meerlo.   
Dan wandelt u geruime tijd langs de Groote Molenbeek door een prachtig landschap terug naar Wanssum.   
 

Startadres: Verdeuzeldonk De Echte Bakker, Pastoorstraat 24, Wanssum.    
Parkeerplaats voor de kerk aan de Sint-Leonardsweg te Wanssum. Ga dan verder bij **** in punt 1. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,50 km  2.45 uur  22 m  22 m 

 

 
839. WANSSUM 12,5 km 

 
1.  Met uw rug naar de bakkerij gaat u L en 
meteen daarna gaat u RD (Pastoorstraat).  Aan de 
3-sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u R.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L (Sint-
Leonardsweg) met links de parkeerplaats en 
rechts  de Sint Michäelkerk (1951).   
 

(Op 22 okt. 1944 werd de toren, die uit 1856 stamde, 
door terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Niet alleen 
de toren maar ook de rest van de kerk, waarvan de 
oudste delen dat uit de 15e eeuw dateerde, werd 
zodanig beschadigd dat herbouw niet meer mogelijk 
was. De huidige kerk is in 1950/1951 iets ten zuiden 
van de oude kerk gebouwd). 
 

**** Negeer zijwegen. Na 150 m gaat u voorbij 
huisnr. 7 aan de kruising L (Tiendstraat). Aan de 
3-sprong gaat u RD. Aan de kruising bij zitbank R 
(Gouverneur Houbenstraat) langs huisnr. 47.  
Meteen voorbij de bredeschool De Peddepoel 
gaat u aan de 4-sprong L (wit-rood) over het 2-
richtingen fietspad met links de school. in. Waar 
na 200 m het fietspad naar links buigt, gaat u RD 
en 25 m verder gaat u bij bordje “Landgoed 
Geijsteren” R over het pad Open en sluit het 
grote hek en steek voorzichtig de doorgaande 
weg (Boomkensweg/N270) over. Aan de overzijde 
stapt u bij duiker over het gaas en volg het pad 
langs de bosrand.  Na 300 m buigt het pad bij 
zitbank links (wit-rood)  het bos in.  Volg het 
bospad dat na bijna 100 m naar rechts buigt (wit-
rood).  Na ruim 400 steekt u via nauwe doorgang 
een beekje over en volg verder het bospad.  
Negeer zijpaden en volg verder het pad dar 
meteen naar rechst buigt. Na ruim 500 m gaat u 
voorbij afsluitboom aan de 4-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 29 scherp L 
(20/Nieuwlandsestraat) over de asfaltweg. Negeer 
meteen zandweg rechts.  
 
2. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u L 
(Meerlosebaan) Na 150 m gaat u R (Het Spekt) 
over de veldweg.  Negeer zijpaden en volg  
geruime tijd de weg door het bos en langs de 
golfbaan. Na 800 m aan de T-splitsing bij het 
golfrestaurant “19de Hole” met mooi terras (leuke 
pauzeplek/honden verboden) gaat u bij wkp 5 R (6) 
en loop links om het grasveldje heen en loop  

 
dan over het graspad/bomenlaan. (U loopt hier 
over het terrein van de Golf en Countryclub 
Geijteren). Na bijna 400 m gaat u voorbij 
afsluitboom bij wkp 6 L (7/lange Ven) over de 
asfaltweg.  Na ruim 300  gaat u bij wkp 7 R (8) 
over de grindweg.  Steek na 400 de doorgaande 
weg (N270) over en loop bij wkp 8 RD 
(9/Vosseveen) over de grindweg met rechts in het 
bos het Wanssums Ven/visvijvers. Aan de 4-
sprong gaat u RD (Vosseveen) over de asfaltweg.  
Waar na ruim 300 m de asfaltweg naar links buigt, 
loopt u bij wkp 9 RD (30) over de grindweg, die 
geruime tijd volgt. Na 700 m gaat  aan de kruising 
bij wkp 30  L tussen de paaltjes door over het 
smalle fietspad  
 
3.  Na 150 m gaat u aan de 4-sprong RD 
(pijl/Holstraat) over de asfaltweg). Na ruim 150 m 
gaat u R (ruiterroute 26/Den Staeling) over de 
grindweg.   (U loopt hier over de Meerlosche Heide). 
Negeer zijwegen Na 500 m , waar links het bos 
ophoudt, gaat u L (wit paaltje) over het graspad 
met links de bosrand. Na 150 m loopt u even door 
het bos en dan buigt het pad naar rechts met 
rechts de bosrand. Op de hoek van het bos volgt 
u gaat u RD over het pad gelegen tussen 2 
akkers. Even verder steekt u het beekje genaamd 
Boddebroeker Loop over en ga dan meteen L 
over  het  pad langs de beek.  Aan de  veldweg 
gaat u R. Aan de kruising van veldwegen bij wit 
huis gaat u L richting  dorp.  Na 250 m  wordt de 
veldweg in Meerlo een asfaltweg, die meteen naar 
links buigt. binnen. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong R (Beatrixstraat).  Negeer zijwegen. Na 
500 m gaat u aan de T-splitsing voor de Johannes 
de Doperkerk R (Hoofdstraat) over de 
doorgaande weg.   
 

(De huidige kerk (1934-1935) werd op 25 nov.1944 
zwaar beschadigd door terugtrekkende Duitse 
troepen en werd in 1947 weer hersteld. De  
opgeblazen toren, die uit het einde van 15e  eeuw 
stamde, werd in 1954 herbouwd) 
 

Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L 
(Bergboslaan) over de doodlopende weg met 
links de kerk.   
 



 

(Als u wilt pauzeren volg dan hier nog even RD 
doorgaande weg en na 50 m komt u links bij Bakkerij 
Maison Lambi met terras. Dagelijks open. Zondag 
gesloten).    
Na 100 m steekt via brug de Groote Molenbeek 
over.   
 
4. Meteen na de brug gaat u bij wkp 50 L (49) over 
het graspad met links de beek.   
 

(Rechts staat een picknickbank, een mooie 
pauzeplek waar u eventueel het lekkers dat u van de 
bakker heeft meegenomen kunt opeten).      
 
Na bijna 500 m steekt u L (pijl) via brug de Groote 
Molenbeek over en volg het graspad.  Aan de 3-
sprong bij wkp 49 gaat u RD (92).  Voor de 
doorgaande weg gaat u R (pijl) over het fietspad.  
Steek na bijna 50 m via oversteekplaats L de 
doorgaande weg  (N554/Moleneind) over en ga R 
over het fietspad. Na 150 m gaat u bij wkp 92 L 
(84/Holstraat).  Na 100 m gaat u R (pijl/wit-rood) 
door het klaphek en volg het graspad met links 
de beek genaamd Boddebroeker Loop. Blijf nu 
geruime tijd het pad langs de beek volgen en na 
500 m loopt u tussen de Boddebroeker Loop en 
de rechts gelegen Groote Molenbeek door. Na 
700 bij infobord steekt u het beekje over en loop 

verder met rechts zowel de  Groote Molenbeek en 
de Boddebroeker, die hier vlakbij in de  Groote 
Molenbeek uitmondt. Na ruim 100 m gaat u door 
het klaphek en volg het pad langs een installatie 
met grijper om het vuil voor het rooster in de 
beek leeg te halen.   
 
5.   Aan de  T-splitsing bij markeringspaal 84 gaat 
u R. Meteen daarna  aan de 3-sprong bij wkp 36 
gaat u R (12) over de veldweg, die na 50 m naar 
links buigt met rechts de Groot Moolenbeek. U 
passeert een zitbank. Na 300 m buigt het pad 
weer naar links. Aan de T-splitsing gaat u R (wit-
rood) over de bosweg.  Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd RD lopen.  
 

(Na 400 m passeert u het tenniscomplex de Gagel 
even verder het sportcomplex de Meulebeek van 
voetbalclub s.v. United, een fusie tussen s.v. Meerlo 
en s.v. Wanssum).   
 

Na 800 m, circa 25 m voor de doorgaande weg  
gaat u L over de parkeerplaats met rechts de 
Venrayseweg Aan het eind van de parkeerplaats 
loopt u even RD langs de Venrayseweg en na 50 
m gaat u tegenover huisnr. 5 R (Pastoorstraat) en 
u komt weer bij het startpunt. 

 
Auteur: Jos Wlazlo    

 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

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