
Dagwandeling Geijsteren en omgeving
Deel 1
Uitgezet door eet- en drinkcafé ’t Trefpunt i.s.m. visit Geijsteren. Duur: ongeveer 3 uur.
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------
1. Vanuit “t Trefpunt” gaat u de Nieuwlandse straat in.
2. De Nieuwlandsestraat met de bocht mee naar links vervolgen. (fietsroute )
3. Achter de “Schroevert” (huisnummer 57)  rechtsaf de onverharde weg op.
4. Bij het einde de verharde weg oversteken en rechtdoor gaan . (Blauwe steen)
5. Bij het clubgebouw van de G&C Club, rechtdoor lopen links langs de driving range. Dit 

gaat met een kleine bocht.
6. Doorlopen tot aan de verharde weg. Hier gaat u naar rechts. (Lange Ven)
7. Bij het einde van de weg, rechtsaf richting Geijsteren. (Oostrumse weg)
8. Achter de parkeerplaats gaat u linksaf het pad op. (witte route)
9. Na de brug het eerste pad naar links. (bij paaltje 54, witte route)
10.Bij het kruispunt van bospaden gaat u weer links. (witte route) Het pad volgen tot aan 

de brug. (boomstam over de beek)
11.De brug over en het pad langs de beek volgen tot aan de “Rosmolen”.
12.Bij het waterrad, rechts over de brug en langs de “Rosmolen”.
13.Bij de kruising links aanhouden en meteen rechts het bospad op. (richting van het 

zwarte paaltje met nr. 13)
14.Op het einde van het pad rechtsaf verder langs de bosrand.
15.Het pad langs de bosrand blijven volgen naar rechts.
16.Het pad blijven volgen het bos in en daarna naar links.
17.Op het einde van het pad bij het bord “Boshuizerbergen” naar links de zandweg volgen.
18.Aan het einde van de zandweg links, daarna naar rechts over de asfaltweg het spoor 

over. (Rosmolenweg)
19.Voor de kassen, rechtsaf de doodlopende weg inslaan.
20.Ongeveer 50 meter voor het boerderijtje met huisnummer 11, neemt u het bospad links 

en daar rechtdoor blijven lopen. Na een steil klimmetje links aanhouden naar beneden.
21.Op de kruising van bospaden het zandpad links volgen. (rode route)
22.De rode route blijven volgen. Eerst rechtsaf, dan links.
23.Bij de slagboom naar links gaan tot aan de verharde weg. Hier weer naar rechts.
24.U loopt nu langs het kerkhof van Venray (Boschhuizen) tot aan restaurant “Asteria”. Hier 

eindigt het eerste deel van deze wandeling.
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