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Hoe bereikt u het startpunt?
De wandeling start voor treinstation Venray in Oostrum.
Met de auto:
e
Volg de A73 tot afslag 9 Venray, Helmond. Sla rechtsaf richting Oostrum. (N270). Ga na 2 rotonde
linksaf (Oostrum). Rij na de spoorwegovergang linksaf: Stationsweg in.
De parkeerplaats ligt aan weerszijden van het stationsgebouw: aan de Stationsweg te Oostrum.
Openbaar vervoer:
U kunt met de trein (Veolia) naar station Oostrum-Venray.
Lengte
Deze struinroute heeft een lengte van ongeveer 15 kilometer.

De route
Van station door het jenevergebied (afstand: 4,75 km)
Ga met de rug naar de ingang van het stationsgebouw: u staat aan de Stationsweg. Ga naar rechts:
over het voetpad langs de Ns-parkeerplaats (rechts) in de richting van de Mgr. Hanssenstraat.
Steek voorzichtig de dwarsweg (Mgr. Hanssenstraat) over. Ga aan de overkant rechtsaf: over het
voetpad. Ga vóór de spoorwegovergang (na huisnummer 5) naar links: de Wester Thienweg. Op de
hoek van deze verharde weg staat een prachtige oude kastanjeboom. Na de bocht naar links gaat de
klinkerweg over in een onverharde zandweg. Ga na 1 km op de T-splitsing rechtsaf: een verharde
weg met de naam Rosmolenweg. Steek de spoorwegovergang over.
Direct na de overgang gaat u op de T-splitsing linksaf: nu Zuiderbergweg. Maak de bocht naar rechts.
Ga op de T-splitsing naar links: een onverharde veldweg in de richting van het bos. (nog steeds de
Zuiderbergweg). Met de veldweg komt u bij het bos: passeer het bord ‘Boshuizerbergen’. Sla vóór de
slagboom en houten hekken rechtsaf: langs een slagboom gaat u het bos in.
Het pad brengt u bij een kruisende bosweg: ga linksaf . Aan de rechterkant staat het bordje
‘Landgoed Geijsteren’. Ga door het klapdeurtje verder met een hekwerk aan uw linkerkant. Na 200
meter komt er een klapdeurtje (linkerkant). Ga daardoor verder.
U bent nu in een bijzonder gebied: hier groeien veel jeneverbesstruiken. Het is een oud gebied.
Volg het zandpad door dit gebied van hei, zand, jeneverbesstruiken en boompartijen. Ga op een 3sprong rechtdoor verder (witte paaltjes). Maak met het pad de bocht naar rechts. Er komt weer een
klapdeurtje. Volg daarachter het zandpad verder. Aan uw linkerkant ziet u tussen de bomen door de
spoorweg van Venlo naar Nijmegen.
Na een lange bocht naar rechts volgt u het zandpad met kronkels tot bij een zandheuvel. Ga omhoog.
Ga vóór de zitbank rechtsaf. Volg de witte paaltjes. Ga bij de volgende zandheuvel schuin rechts
omhoog. Na de daling maakt u de bocht naar links. Dan gaat het rechtdoor: zandpaadje over de
heuvel. Maak de bocht naar links en ga verder over een zandvlakte.
Na weer een bocht naar links komt er een zitbank (linkerkant). Ga rechtdoor verder over de volgende
zandheuvel. Boven volgt u de bocht naar rechts. Het pad daalt en met een bocht naar links komt u op
een zandpad over een heideveld. Dit pad brengt u naar een klapdeurtje.
Verlaat hierdoor dit unieke jeneverbesgebied.
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Via de Willibrorduskapel naar Geijsteren (afstand: 4,1 km)
Ga 5 meter linksaf via het bospad. Dan staat u weer vóór een zandverstuiving. Ga nu rechtsaf: het bos
in. Negeer het pad links met wit paaltje. Loop ongeveer een kilometer rechtdoor tot voorbij het
volgende klapdeurtje. Ga rechtsaf: een bospad met aan de rechterkant een omheining. Het pad brengt
u voorbij een slagboom op de T-splitsing met een brede zanderige bosweg. Ga naar links. Negeer een
zijpad van rechts. U loopt langs een zitbank (rechts) tot voorbij de slagboom. Ga op de 4-sprong
tegenover het bord ‘boshuizerbergen’ rechtsaf. Deze bredere bosweg brengt u bij de kapel en put van
St. Willibrord (rechterkant).

Deze kapel is gebouwd in gotische stijl in 1543. In de achterwand van de kapel is in 1968 een
gebrandschilderd raam ingebouwd. In vroegere tijden gingen de mensen uit deze streek naar
de put van de kapel om water te halen. Dit water zou genezend zijn tegen oogziekten. De put is
ouder dan de kapel.
e

Volg de bosweg verder rechtdoor tussen kapel en 2 picknickbanken (linkerkant). Hou na de 2
picknickbank links aan (het bospad rechtdoor zonder slagboom). U volgt een weg waar behoorlijk
gekapt is. Op de 4-sprong gaat u rechtdoor: de brug over. Met een bocht naar links verlaat u het bos.
Ga vóór de boerderij (Nieuwenhof) rechtsaf: een asfaltweg. Ga op de 3-sprong rechtsaf: via de St.
Wilbertsweg. U bent nu omgeven door landbouwgebieden.
Sla tegenover het witte kapelletje, picknicktafels en schietbomen de zijweg in naar links: een veldweg
met de naam ‘Alde Pastorie’. Onderweg komt u langs de Alde Pastorie met bijhorende boerderij en
bakhuis. De weg wordt weer een asfaltweg.
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Op de 4-sprong gaat u rechtdoor: langs kruis en picknicktafel. U bent nu op de Voortweg. Ga op de Tsplitsing linksaf (aan uw rechterkant ziet u de brug over de vroegere Voort- doorwaadbare plaats door
een beek). U maakt een halve cirkel naar rechts rondom ‘de Boogaard. Dit is een boerderij die
in1641 Simonshof heette. Nu is het een eethoeve. Op de T-splitsing gaat u rechtsaf: een asfaltweg
met de naam Monendijk. Aan de linkerkant passeert u weer een wit kapelletje en zitbank van
landgoed Geijsteren. Deze weg brengt u tot de T-splitsing met de Nieuwlandsestraat.
Op dit punt kunt u kiezen:
• Rechtsaf: voor een bezoekje aan het prachtige dorp Geijsteren met een pauze voor koffie
met Limburgse ‘zwartepruimenvlaai’. Na uw bezoek gaat u terug door de
Nieuwlandsestraat
• Linksaf: om verder te gaan met de route door de Nieuwlandsestraat.

Naar de rosmolen (afstand: 3,3 km)
Ga op deze T-splitsing dus verder via de Nieuwlandsestraat. Deze brengt u verderop bij een 4-sprong.
U houdt schuin rechts aan: de asfaltweg met de naam Meerlose Baan. Na 10 meter slaat u rechts af:
een veldweg op. Deze brengt u bij een 4-sprong met een asfaltweg. Steek deze over en ga aan de
overkant rechtdoor verder via de veldweg (langs het bordje Landgoed Geijsteren).
Zo komt u in een bosgebied. Hou op de 3-sprong rechts aan. U loopt langs het vogelreservaat en huis
met nummer 15. Volg de veldweg tot op de T-splitsing met een asfaltweg: de Oostrumse weg. Steek
deze weg over en ga aan de overkant linksaf verder.
Na 25 meter slaat u rechtsaf: een bospad
Het is een pad op de witte en roodwitte
paaltjesroute. Na een tijdje is het een
boslaan met een beekje aan de linkerkant.
Ga de brug over. daarachter gaat u linksaf:
het bospad achter de slagboom. Op de 4sprong linksaf: een bospad (witgele
paaltjes). Maak de bocht naar rechts: door
een beukenlaan.Links stroomt een beekje.
Het pad brengt u bij een bruggetje. Ga vóór
het bruggetje naar rechts. Op de 3-sprong
houdt u links aan (roodwitte route). Op een
volgende 3-sprong weer links en meteen
nog eens links. Ga over een bruggetje en
volg het pad tot voorbij een slagboom. U
komt op een T-splitsing met de Rosmolen
aan uw linkerkant.
e

De rosmolen stamt uit het begin van de 17 eeuw. Zij is vanaf 1928 niet meer in gebruik. Het
molenrad is in 1978 vernieuwd. Het rieten dak van de woning is in 1985 gerestaureerd. En in
2012 van nieuw riet voorzien.
Terug naar het station Oostrum (afstand: 3 km)
Ga op de T-splitsing rechtsaf verder: door een beukenlaan. Hou op de 3-sprong het linker pad aan:
langs het weiland (linkerkant). Op de 4-sprong gaat u naar links: hou het weiland aan uw linkerkant.
Loop deze bosweg uit tot aan een asfaltweg. Ga vóór de asfaltweg rechtsaf: voorbij de slagboom het
bospad op. Ga op 4-sprong van smalle bospaden rechtdoor. Ook op de grote 3-sprong in het bos:
rechtdoor. Het paadje brengt u zo tot het einde van het bos. Achter de slagboom gaat u rechtdoor
verder: over de veldweg met eiken aan de rechterkant. Maak de bocht naar rechts en links en volg de
zandweg tot op de T-splitsing met de Zuiderbergweg.
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Ga linksaf: volg de asfaltweg tot voorbij het huis met nummer 9. Sla daarachter rechtsaf: de veldweg
op. Deze brengt u tot de T-splitsing met een zandweg met daarachter het spoor. Ga linksaf (de Oost
Thiemweg). Zo loopt u Oostrum binnen. De zandweg gaat over in een asfaltweg. In de bocht naar
links gaat u rechtdoor: over het voetpad.
Dit brengt u tot aan de Mgr. Hanssenstraat. Ga rechtsaf – de spoorwegovergang over. Steek dan
e
voorzichtig de weg over (naar links). Ga aan de overkant verder over het voetpad. Sla de 1 weg
linksaf in: de stationsweg. Na enkele huizen (links) komt de parkeerplaats en tenslotte het station weer
in beeld. U bent nu terug bij het beginpunt van deze struintocht.

Vragen of reacties?
Zend uw reactie naar het STRUINBULLETIN!
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?
Open de website STRUINBULLETIN op adres:

http://home.kpn.nl/ms30ms10

Meld routeveranderingen voor andere wandelaars
Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor (de gevolgen van) opgetreden routewijzigingen
of voor schade van welke aard dan ook
ten gevolge van handelingen of beslissingen gebaseerd op
bovenstaande informatie
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