
Wandelroute Witte Vennen Noord, door landgoed Geysteren en over een deel van het 

Pieterpad. Verschillende mooi gelegen rustpunten. Duur +/- 3½ uur. Ongeveer 13 km. 

 

 

1  Loop ons terrein af, ga LA en na 20 meter weer RA door poortje  “opengesteld…”. 

2 Volg de weg door het laantje, ga met de rechtse bocht mee. Tegenover de hoofdingang 

loopt u tussen de bomenrijen door over het grasveld en spring over het slootje. 

3 Steek de drukke Provinciale weg voorzichtig over en ga aan de overkant “Buskesven” 

in. Deze weg gaat over in een grintweg.   

4 Einde van deze grintweg LA. U passeert een bankje bij een brug (rustpunt). 

5 Deze weg tot einde volgen. Voor oude boerderij met waterput RA. Volg voorzichtig 

deze wat drukkere weg tot aan begin van het bos. 

6 Aan het begin van dit bos volgt u de zwarte paaltjes met pijlen richting nr. 12 tot aan 

de eeuwenoude pas gerestaureerde watermolen “de Rosmolen” (rustpunt).    

7 Vervolg de route over het bruggetje en ga meteen na de watermolen LA. Blijf het pad 

langs de beek volgen (witte paaltjes). Bij boombrug met markering 49 op de leuning 

water oversteken en weer rechtdoor.  

8 Blijf de witte paaltjes volgen tot aan een T-kruising, ga hier RA en steek de brug over.  

9 Bij asfaltweg LA en na 100 m. weer RA, U bevindt zich nu op het Pieterpad met z’n 

wit/rode markering.  

10 Na boerderij met nr. 15 LA het Pieterpad blijven volgen. Na ongeveer 300 meter 

tegenover een graanakker is er een rustpunt onder een eeuwenoude beuk. Pad weer 

vervolgen.  

11 Asfaltweg oversteken, ook de volgende asfaltweg oversteken (Meerlosebaan). Meteen 

RA verhard wandelpad nemen het bos in. Volg markering Pieterpad tot u na enkele 

kilometers het bos uit loopt.  

12 100 m. na de bosrand op splitsing RA. 

13 Asfaltweg oversteken, u bent nu op de “Blauwe Steen”. 

14 Deze verharde weg rechtdoor (dus niet met de bocht mee) blijven vervolgen, gaat over 

in een grintweg. Laat het terras van de golfbaan van Golf & Countryclub Geysteren, 

een van de mooiste golfbanen van Nederland, rechts liggen en ga rechtdoor langs het 

bordje “opengesteld….”. 

15 Blijf dit pad volgen tot aan een verharde weg, ga hier LA “Lange Ven”. 

16 Eerste onverharde weg RA. 

17 Aan het einde van deze grintweg steekt u voorzichtig de drukke Provinciale weg over 

en ga vervolgens RA het fietspad op.  

18 Volg dit fietspad langs de drukke Wanssumseweg. Na ongeveer 400 m. kunt u LA 

Hoogzand in. Neem even een kijkje of wandel om het prachtig gelegen 

visvijvercomplex “Het Wanssums Ven”. Vervolg de weg die overgaat in een grintweg. 

19 Einde grintweg net voor de asfaltweg gaat u RA het fietspad op “Sparrendreef”.  

20 Er komt een rode glijbaan in zicht, hè hè, eindelijk weer thuis!!  



 


