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

 
 
 
 
 

http://www.eetendrinkcafe.nl/
http://www.eetendrinkcafe.nl/


 

Tijdens deze  gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u door de mooie bossen van Landgoed 
Geijsteren naar Geijsteren en dan loopt u een leuk rondje rond de oude kasteelruïne. Dan langs mooie 
bosranden en door het bos langs een prachtig stukje van de Oostrumsche Beek. U passeert de oude 
watermolen en schaapskooi, een prachtig plekje en dan wandelt u over boswegen weer terug naar het 
restaurant met mooi terras.  U kunt ook zelf proviand meenemen, er staan genoeg zitbanken onderweg.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,60 km  2.20 uur  15 m  15 m 
 

 
 

856. GEIJSTEREN 10,6 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 verder RD.  Na 400 m gaat u aan 
de 4-sprong L (Nieuwlandsestraat)  Na 200 m  
buigt na huisnr. 8 naar rechts en ga dan 150 m 
verder bij bordje “Landgoed Geijsteren” L over 
de veldweg met rechts de bosrand.  
 

2. Aan het eind van de veldweg gaat u voor rij 
bomen L over het brede graspad met links een 
grote akker.  Waar het brede pad eindigt volgt u 
RD het smalle graspaadje. (Hier kan soms hoog 
gras staan).  Voorbij wit Mariakapelletje, ook wel 
Bongaertskapel genoemd, gaat u R over de 
asfaltweg.   
 

(Rond 1700 stond er vermoedelijk op deze plek reeds 
een kapel. In 1926 was de waterstand van de Maas  
zo hoog dat de kerk een halve meter onder water 
stond. De kerkgangers gingen toen in plaats van de 
kerk naar deze Mariakapel waar toen de zondagse 
mis werd opgedragen). 
 

Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong L 
(Voortweg/blauwe pijl) en u passeert rechts de 
mooie hoeve Hoeve de Boogaard.  Voor de brug 
gaat u R (pijl) over de doodlopende weg  met 
links het beekje Nieuweland. Ga aan het eind R en 
meteen daarna aan de 3-sprong bij wegwijzer 
gaat u R langs de Wanssumseweg.  Steek een 
eindje verder de weg over en volg het pad aan de 
linkerzijde.  Neem het eerste pad L (pijl) omlaag  
en steek via brug (de brug biej Sjeng) de 
Oostrumse beek over.  Meteen na de brug gaat u 
R over het brede graspad (soms hoog gras) en 
negeer graspad links. Het pad buigt 2 keer naar 
links en negeer dan volgend graspad links.  
Voorbij zitbank gaat u R het asfaltpad omlaag 
naar de ruïne van kasteel Geijsteren, dat uit de 
13e eeuw stamde.   
 

(Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in 1251. In 
1585 werd het kasteel verwoest en in 1919 brandde 
het af, waarbij ook het hele huisarchief verloren ging. 
Er zijn enkele tekeningen en foto's uit de 20e eeuw 
bewaard gebleven waardoor bekend is hoe het 
kasteel eruitzag. Na de brand van 1919 werd het 
kasteel in afgeslankte vorm herbouwd en in 1944 
werd het door een Brits bombardement verwoest en 
resteerde een bouwval).  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R en loop parallel 
langs de gracht.  Ga aan het eind voor het 

jachthaventje L over de bosweg.  U passeert de 
ingangspoort van de ruïne en ga dan aan de 
ongelijke 4-sprong RD door de mooie bomenlaan.  
Ga aan het eind L (pijl)  langs de doorgaande 
weg.  Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R.  Na 
10 m gaat u aan de volgende  3-sprong R (Alde 
Pasterie) over de asfaltweg.  U passeert huis nr. 3 
en volg dan de veldweg.  Steek de asfaltweg over 
en loop bij afsluitboom RD over de bosweg.  
 

(Hier staat links aan d asfaltweg het Onze-Lieve-
Vrouw-van Heimwee-en-Verlangenkapelletje (19e 
eeuw)  dat een zeer mooie mozaïekvloer heeft).   
 

Negeer bosweg links en na 100 m verder loopt u 
het bos in.    
 

4. Negeer na 10 m zijpaadje rechts en ga dan 10 
m verder aan de 3-sprong R. Meteen daarna aan 
de T-splitsing gaat u R (pijl).  Steek via bruggetje 
de Oostrumse Beek over en ga dan meteen aan 
de Y-splitsing R.  Aan de kruising gaat  R door de 
bomenlaan.  Aan de kruising bij brug en hoeve 
gaat u RD langs een paaltje van Gasunie. Loop 
tot de boerderijhoeve met nr. 30 en ga na schuur 
meteen L over het brede graspad, die een bosweg 
wordt. Aan de ruime 6-sprong bij de 
rijksmonumentale St. Willibrorduskapel (16e 
eeuw) gaat u precies bij verbodsbord RD langs de 
kapel over de bosweg.  
 

(Reeds lang voor de bouw van de kapel was hier een 
bedevaartsoord. Naast de kapel staat een 
eeuwenoude waterput die van oudsher bekendstaat 
als de heilige bron. Her staat ook een grenspaal uit 
1551, die de grens markeert tussen het Land van 
Cuijk en het land van Kessel en is nu de grens 
tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het 
was ook de grens tussen  de gemeenten Venray en 
de voormalige gemeente Meerlo- Wanssum (nu 
Venray). 
 

Aan de kruising bij zitbank gaat u RD.  Aan de 
kruising bij twee afsluitbomen gaat u RD over het 
bospad.  Aan de 3-sprong gaat u L langs een 
zitbank met mooi uitzicht op de Oostrumse Beek, 
een mooi plekje na 7 km.   
 

5.  Aan de 3-sprong gaat u R over de 
boomstambrug en volg RD (pijl) het bospad langs 
de beek.  Bij 2 kleine bruggetjes loopt u RD en 
volg het pad iets omhoog loopt.  



 

Aan de Y-splitsing gaat u R (wit) omlaag en dan 
loopt u vlak langs de beek.  Negeer zijpad rechts. 
Aan de T-splitsing gaat u L.   
 

(Als u hier even R gaat richting wkp 11, dan komt u 
bij een mooie picknickplek met rechts de oude 
brandweerwoning en links uitzicht op de 
schaapskooi).   
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd de bosweg 
langs o.a. een voormalig voetbalveld.  Aan het 
eind gaat u scherp R langs de doorgaande weg.   
Na bijna 50 gaat u bij afsluitboom L over de 
bosweg.  Negeer zijwegen en loop geruime tijd 
RD met een eind verder rechts de golfbaan van 
Country en Golfclub Geijsteren. Na circa 1 km 

gaat u aan de T-splitsing L (29/3).   Na 200 m gaat 
u bij houten afsluitboom L (pijl) over het bospad 
door de mooie bomenlaan. (Dit is ca. 50m vóór u bij 
de bosrand komt).  Bijna 600 m verder gaat u aan  
de 3-sprong vlak voor huis en bij 
wandelknooppunt 3 bij afsluitboom scherp R (29) 
over de bosweg.  Na 400 m steekt u de asfaltweg 
over en loopt u RD (wit-rood) over de veldweg.  
Aan de T-splitsing gaat u L (Meerlosebaan) en 
meteen daarna gaat u L (Nieuwslandsestraat).   
Na 400 m gaat u aan de 3-sprong RD.  Aan de 
kruising gaat u L terug naar het gezellige café, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het leuke nog iets kunt eten of drinken. 

 
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.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


