Dagwandeling Geijsteren en omgeving
Deel 2

VisitGeijsteren.nl

Uitgezet door eet- en drinkcafé ’t Trefpunt. Duur: ongeveer 3 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Vanuit Asteria links aanhouden en de verharde weg richting kerkhof nemen.
2. Na ongeveer 100 meter linksaf het bos in gaan. De rode route volgen.
3. Bij de kruising van paden, de rode route naar rechts aanhouden.
4. U loopt langs de afrastering van het kerkhof. Volg nu de rode route naar links.
5. Aan het einde van het pad verlaat u de rode route. U gaat nu linksaf over de
zandheuvels tot aan de verharde weg. Dit is een tamelijk lang stuk.
6. Ga hier rechts, over het fietspad, tot over de spoorlijn.
7. Bij het ANWB-bord: Smakt 1, Holthees 2, rechtsaf het bos in.
8. Achter de parkeerplaats gaat u de witte route volgen.
9. Door een klapdeurtje, links in een omheind gebied.
10.Na het tweede klapdeurtje, verder de witte route volgen.
11.Rechtsaf weer door een klapdeurtje.
12.Volg de witte route weer door een poortje.
13.Let op: u komt bij een zwart plastic paaltje met nummer 6. Ga hier linksaf en volg nu
de Pieterpadroute. (rood-wit balkje)
14.Door het hek met het klapdeurtje.
15.Na ongeveer 100 meter over de slagboom, bij het bord”Boshuizerbergen”, linksaf het
bos in. (geen Pieterpadroute)
16.Dit brede zandpad volgen tot einde. Hier op het kruispunt, bij het bordje “Landgoed
Geijsteren”,gaat u rechtdoor het bos in.
17.Bij de kruising gaat u rechtdoor.
18.Bij de T-splitsing linksaf, tegen de looprichting van de witte route in. U ziet dit aan
de schuinafgezaagde witte paaltjes.
19.Aan het einde van het pad rechtsaf.
20.Bij een kruising van bospaden rechtsaf naar het kapelletje. (Pieterpadroute)
21.Bij het kapelletje gaat u linksaf tussen twee pickniktafels door. (geel-witte route)
22.Bij boerderij “Jonkhof”gaat u rechtdoor (volgens voetgangersaanwijzing) de laan in.
23.Aan het einde van de laan rechtsaf, de verharde weg op en de brug over.
24.Na de brug de St. Wilbertsweg naar rechts volgen (St. Wilbertsweg 22-26-28)
25.De weg gaat over in een zandweg. Achter de brug direct naar links. (laan)
26.Na ongeveer 100 meter, achter het grasveld, linksaf langs de bosrand, naar het
houten bruggetje.
27.Het bruggetje over en het pad volgen naar links, langs de bosrand
28.Bij het schieterrein “De Schutroei”de verharde weg oversteken naar de”Alde pastorie”.
29.Op het erf gaat de zandweg over in een verharde weg. Deze voert over een dijk.
30.Op het einde van de weg rechtsaf richting “Geijsteren”.
31.Bij het kruispunt bent u bij eet en drinkcafé “Het Trefpunt”. Hier eindigt de
wandeling.

