856. GEIJSTEREN 10,4km
www.wandelgidslimburg.com

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

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: 10400m, Looptijd: 2.20, Hoogteverschil: 8m

856. GEIJSTEREN 10,4km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
L en meteen aan de kruising R door de
Nieuwlandsestraat. Ga aan de 3-sprong voor
huisnr. 2a RD. Ga aan de 4-sprong L verder in de
Nieuwlandsestraat. De weg buigt na huisnr. 8
naar rechts en ga dan na 100m L de veldweg in
langs de bosrand bordje Landgoed Geijsteren.
2. Ga aan het eind L het brede graspad in voor
een rij bomen met links van u een grote akker.
Waar het brede pad eindigt volgt u RD het smalle
graspaadje (Soms hoog gras). Ga voorbij een wit
kapelletje R over de asfaltweg. Neem de eerste
weg L (blauwe pijl). Loop links langs de mooie
hoeve en ga aan de 3-sprong voor de brug R (pijl)
de doodlopende weg in. Ga aan het eind R en
meteen aan de 3-sprong met wegwijzer R langs
de Wanssumseweg. Steek na 25m de weg over
en volg het voetpad aan de linkerzijde. Neem het
eerste voetpad L omlaag (pijl) en ga de brug over.
Ga meteen na de brug R het brede graspad in
(Soms hoog gras) en negeer een graspad links.
Het pad buigt 2 keer naar links en negeer nog een
graspad links. Neem het eerste verharde voetpad
na de zitbank R omlaag naar de ruïne.
3. Ga aan de T-splitsing 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 kruising
RD door de mooie bomenlaan. Ga aan het eind L
langs de verkeersweg (pijl). Ga aan de 3-sprong
met wegwijzer R. Na 10m komt u weer aan een 3sprong. Ga hier R de asfaltweg in (Alde Pasterie).
U passeert huis nr. 3 en volg dan de veldweg. Ga
aan de kruising met asfaltweg en links een
kapelletje RD de bosweg in langs de slagboom
(pijl). (Het kapelletje heeft een zeer mooie
mozaïekvloer!). Negeer een bosweg links en na
100m loopt u het bos in.
4. Negeer na 10m een klein zijpaadje rechts en
ga dan 10m verder aan de 3-sprong R. Ga dan

weer na 10m aan de T-splitsing R (pijl). Steek via
een bruggetje de beek over en ga meteen aan de
Y-splitsing R. Ga aan de kruising R door de
bomenlaan. Ga aan de kruising bij de brug en
hoeve RD langs een paaltje van Gasunie. Loop tot
de boerderijhoeve met nr. 30 en ga na schuur
direct L het brede graspad in. Volg dan de
bosweg tot aan de ruime 6-sprong met de St.
Willibrorduskapel. Ga hier precies RD langs de
kapel de autovrije bosweg in. Ga aan de kruising
met zitbank RD. Ga aan de kruising met 2
slagbomen RD het bospad in. Ga aan de 3sprong L langs een zitbank met mooi uitzicht op
de Oostrumsche Beek, een mooi plekje na 7km.
5. Ga aan de 3-sprong R over de boomstambrug
en volg RD het bospad langs de beek (pijl). Loop
RD over 2 klein bruggetjes en volg het pad iets
omhoog. Ga aan de Y-splitsing R omlaag (wit) en
dan loopt u vlak langs de beek. Negeer zijpad
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L. (25 m naar
rechts staat wkp. 11). (Als u hier even R gaat komt
u bij een mooie picknickplek met rechts de oude
brandweerwoning en links uitzicht op de
schaapskooi).
Negeer alle zijpaden en volg
geruime tijd de bosweg langs een oud
voetbalveld. Ga aan het eind scherp R langs de
verkeersweg. Ga na 40m L de bosweg in langs
de slagboom. Negeer alle zijwegen met rechts
een golfbaan en ga aan het einde bij de Tsplitsing L pijl 29 en 3. Neem na enige tijd het
eerste bospad L (pijl) langs een houten slagboom
door een mooie bomenlaan. (Dit is ca. 50m vóór u
bij de bosrand komt). Ga vlak voor een huis aan
de 3-sprong met slagboom scherp R knp 3 pijl 29
de bosweg in. Volg de weg langs een akker en ga
aan de kruising met asfaltweg RD de veldweg in
(wit/rood). Ga aan de T-splitsing L over de
Meerlosebaan en na 20m L door de
Nieuwslandsestraat.
Negeer zijweg rechts en
aan de kruising gaat u L terug naar het gezellige
café, de sponsor van deze wandeling, waar u nog
iets kunt eten of drinken.
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