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B12 Bedevaartswandeling Oostrum-Smakt, 21,5 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Station Venray. 

Parkeren: Bij station Venray of nabij de kerk van Oostrum. 

Horeca 

Café Back in time, Mgr. Hanssenstraat 29, 5807 BA Oostrum (op maandag gesloten). 

Café ’t Trefpunt, Dorpstraat 16, 5862 AE Geijsteren (op maandag gesloten). 

Eetcafé B&B Trefpunt, Gildestraat 40, 5824 AB Holthees. 

Café-Restaurant ‘t Pelgrimshuis, Sint Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt. 

Wanneer te bezoeken 

De Mariakapellen in Oostrum en Holthees zijn overdag toegankelijk. Dit geldt ook voor de St. 

Jozefkapel in Smakt. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B12 Bedevaartswandeling Oostrum-Smakt, 21,5 km 

Het bezoek aan bedevaartplaats is bedoeld om bij de aldaar vereerde heilige een gunst te verwerven. 

Dat kan zijn een behouden thuiskomst maar vaker nog een genezing. In het Noord-Limburgse 

Oostrum, niet ver van Venray, vond op 24 mei 1928 een wonderbaarlijke genezing plaats. De 15-

jarige Marietje Lemmens was al anderhalf jaar aan bed gekluisterd en kon niet lopen. Na een gebed 

tot Onze Lieve Vrouw verdwenen de verlammingsverschijnselen en kon zij op eigen kracht naar de 

kapel komen. 

Na de Mariakapel van Oostrum bezoeken we in Oostrum het kruiswegpark Trans Cedron, om daarna 

door de bossen op weg te gaan naar de op de grens van Noord-Brabant en Limburg gelegen 

Willibrorduskapel. Daarna wandelen we door het pittoreske dorp Geijsteren (met kasteelruïne) en 

via Maashees gaan we op weg naar de Mariakapel van Holthees. Ten slotte bezoeken we de St. 

Jozefkapel in Smakt. Terwijl Geijsteren en Holthees geen bedevaartgangers meer trekken – alleen 

wandelaars van het Pieterpad –is dat in Smakt nog steeds het geval. Welke jongere is niet op zoek 

naar een gelukkige levensstaat? 

Onderweg zijn er voldoende gelegenheden om bij te komen van een flinke pelgrimstocht. In het 

Pelgrimshuis te Smakt zijn bovendien nog devotionalia te koop! 

1. Ga vanaf de uitgang van station Venray RA en passeer daarbij de bushaltes. Sla daarna aan het einde van 

de weg RA richting Geysteren en loop de Mgr. Hanssenstraat in. Passeer daarbij de spoorwegovergang. 

Aan de rechterzijde ligt de kerk en bezoek daar de Mariakapel. 

Volgens de overlevering trof een rijke boer in zijn vlasakker een 

Mariabeeld aan terwijl hij een stem hoorde zeggen: ‘Hier wil ik 

rusten’. Hij nam het beeldje mee naar huis en beloofde op zijn akker 

een kapelletje te bouwen als de vlasoogst goed zou zijn. Een dag 

later stond de vlas in volle bloei. De boer hield zich aan zijn belofte 

en bouwde er een kapel. De oudste vermelding dateert van rond 

1400. 

Oostrum was al vroeg bekend als bedevaartplaats. In 1484 werd het 

beheer van de kapel opgedragen aan de zusters kannunikessen van 

Bethlehem. Zij mochten ook Mariaprocessies organiseren. Vanaf het 

einde van de 17e eeuw stond het Mariabeeld op een troon in de 

kapel, omgeven door gouden en zilveren ex-voto’s. De 

bedevaartscultuur kende een grote bloei in de tweede helft van de 

19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Pelgrims die vanuit 

Noord-Brabant te voet op weg waren naar Kevelaer bleven hier 

overnachten brachten op de ochtend van hun vertrek een bezoek aan de Mariakapel. 

Ga na dit bezoek RA en sla op de kruising RA en volg de Vlasakker. Sla aan het einde van de straat LA de 

Randenrade in. Daarna RD over een tegelpad. Aan het einde van dit pad ligt aan de rechterzijde het 

kruiswegpark Trans Cedron. Maak een rondgang door dit park. 

Het kruiswegpark Trans Cedron (“over de beek) werd in 1909 aangelegd. Het park omvat twaalf kapelletjes 

en een grot die verwijzen naar de kruisweg en het graf van Christus. Het park werd mogelijk gemaakt door 

de giften van bedevaartgangers die onderweg waren naar Kevelaer. In het park vinden ook de 

slotplechtigheden van processies plaats. 

Ga na het verlaten van het park RD over de asfaltweg. Steek aan het einde van de straat bij huisnummer 

77 de weg over en ga RA. Volg nu de stoep en ga RD na de twee ijzeren hekjes over het fietspad. Ga 
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daarna LA door het klaphek (bij WKP 19) en volg het pad langs de beek richting WKP 20. Ga aan het 

einde door het klaphek en ga RA en volg het graspad langs de brede beek. 

 

2. Sla aan het einde van het graspad RA en volg de asfaltweg (Spralandweg). Volg deze weg met een bocht 

naar links. Ga daarna in de bocht naar rechts LA het onverharde pad op en volg verderop de bosrand (Let 

op: pad is deels moeilijk begaanbaar). Ga aan het einde van het pad (nu een graspad) RA over de 

asfaltweg. Sla LA het eerste bospad in (bij bord: doodlopende weg). Passeer de afsluitbalk en volg een 

beukenlaan en vervolg daarna het pad met een bocht naar rechts. Sla na de afsluitbalk LA. Steek het 

brede zandpad over en ga RD langs de afsluitbalk. Het pad buigt af naar rechts en volg de bochten. Ga na 

een samenkomst van twee paden RD en hou de beek aan de linkerzijde. Ga daarna over twee (houten) 

bruggetjes en buig af naar links en volg de pijl van het wandelroutenetwerk. Ga RD over een grotere 

brug en hou na de brug links aan. Sla op de driesprong RA in de richting van een wit/rood (LAW-)kruis. 

Blijf dit pad volgen en ga na de afsluitbalk RD over het brede zandpad. Het pad komt uit bij de 

Willibrorduskapel. 

Volgens de overlevering zou de Engelse monnik Willibrord 

(658-739) tijdens zijn prediking in de Lage Landen op 

diverse plaatsen putten hebben geslagen. De oudste 

vermelding van de verering nabij Geijsteren dateert uit 

1551, toen keizer Karel V de Willibrorduskapel aanwees 

als grens tussen het Land van Cuijk en het Land van Kessel 

(nu Noord-Brabant en Limburg). In de grensscheidingsakte 

werd gesproken van een ‘heilige bronne’. Vanaf de 17e 

eeuw was er sprake van een bedevaart. Pelgrims riepen 

Willibrord aan tegen jicht, koorts en oogziekten. Belangrijk 

was het gebruik van water uit de put. Rond 1900 werd de bedevaart weer gestimuleerd door de restauratie 

van de kapel en de oprichting van een broederschap. Rond 1950 was het gedaan met de bedevaart. 

 

3. Sla bij de ingang van de kapel RA en neem recht achter de kapel het rechter pad richting WKP 25. 

Passeer een afsluitbalk, ga RD en steek de beukenlaan over en volg het pad richting WKP 31. Ga RD over 

de houten brug en ga daarna RA langs de aarden wal. Sla bij paaltje met blauwe pijl met gele 

achtergrond LA en loop RD richting de akker. Ga RA de asfaltweg op en passeer daarbij een klein 

kapelletje. Hier kun je de route inkorten door LA te gaan, vervolg de route bij [*]  

De Willibrorduskerk in het centrum van Geijsteren kwam gereed in 1949 en verving de door 

oorlogshandelingen verwoeste neogotische kerk nabij het eveneens verwoeste kasteel. Tegen de kerkmuur 

is een oude grafsteen ingemetseld. 

Ga op de kruising in het centrum RD over de Nieuwlandsestraat. Sla daarna LA en volg de Monendijk. Ga 

aan het einde LA en volg de doorgaande weg. Neem in de S-bocht bij het huis met de zwart-witte luiken 

een klein parallel asfaltpaadje omhoog. Ga vervolgens RA naar beneden en passeer een houten brug. Sla 

daarna RA en volg het pad rondom de kasteelruïne.  

Het kasteel Geijsteren dateerde uit de 12e eeuw. Het kasteel en de bij het nabij de doorgaande weg 

gelegen oude Willibrorduskerk werden in 1944 verwoest door een Brits bombardement. De geconserveerde 

kasteelruïne en het 700 hectare grote landgoed Geijsteren zijn sinds 200 jaar eigendom van de adellijke 

familie De Weichs de Wenne. De boerderijen en woningen op het landgoed Geijsteren zijn te herkennen aan 

de zwart-witte luiken. 

Dit half verharde pad gaat over in een brede beukenlaan en daarna een brede toegangsweg. 

 

4. Ga aan het einde LA over de asfaltweg. Sla in de bocht RA Dorpstraat en direct weer RA de Alde Pasterie. 

De weg wordt na de boerderij half verhard. Ga aan het einde van dit pad RA en [*] volg de asfaltweg. 

Volg deze weg, de St. Wilbertsweg, met een bocht naar rechts. Ga in de bocht van de asfaltweg LA over 
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een half verhard pad en daarna op een Y-splitsing RA. Dit pad gaat over in een asfaltweg. Ga aan het 

einde RA over het fietspad langs de Mgr. Geurtsstraat. Ga bij de zijweg RD richting fietsknooppunt 57. 

Achter het Heilig Hartbeeld uit 1929 stond tot het bombardement in 1944 de parochiekerk van Maashees. 

Sla ter hoogte van de kerk LA en volg de Rieterweg richting Holthees en Overloon. Steek de eerste zijweg 

links, de Vennenweg, over en loop naar het mozaiekmonument. Volg het pad naar de vijver en hou op 

de Y-splitsing rechts aan. Steek de weg over en volg RD de Broekweg. Ga na de luchtwachttoren en 

huisnummer 2 RA over het graspad. Sla aan het eind RA en direct LA over de asfaltweg. Sla daarna direct 

vóór huisnummer 30 RA. Het asfalt gaat over in een half verhard pad. Ga na de afrastering LA bij het 

bord “Eigen Weg” en volg dit pad het bos in. Ga na de afsluitbalk RD en volg het brede zandpad. Ga aan 

het eind LA en volg de asfaltweg tot de Mariakapel van Holthees. 

Deze kapel werd voor het eerst vermeld in 1464. Na de Vrede van Münster (1648) deed het gebouw dienst 

als tiendschuur van het nabije kasteel Macken. In 1848 werd de kapel na restauratie weer in gebruik 

genomen. Toen ontstond er rond het beeld van O.L. Vrouw van Zeven Smarten een bijzondere verering. De 

kapel werd onder meer bezocht door zwangere vrouwen die kwamen bidden voor een voorspoedige 

bevalling, volwassenen met zieke kinderen of ernstig zieke familieleden. 

 

5. Sla aan het einde van de straat bij de kapel LA (na het bezoek aan de kapel RA) en volg de Kapelstraat en 

ga aan het eind RA de Gildestraat en volg deze weg met een bocht naar links. Hou na de brug links aan 

en volg de weg parallel aan de spoorlijn. Neem hier het wandelpaadje links van de weg. Blijf na het 

einde van dit pad de St. Jozeflaan volgen en loop Smakt binnen. Bezoek hier de St. Jozefkapel aan de 

linkerzijde van de weg. 

De kapel van Smakt werd in 1699 gesticht op initiatief 

van Johan Albert Bouwens van der Boye, baron van 

Neeryssche, eigenaar van de heerlijkheid Macken in 

Vierlingsbeek. In de 18e eeuw ontstond er een St. 

Jozefverering en vanaf 1877 groeide Smakt uit tot een 

bedevaartoord met een bovenregionale betekenis. In 

dat jaar kwam een nieuwe kerk gereed en sindsdien 

trekt Smakt rond de feestdag van St. Jozef (19 maart) 

veel bedevaartgangers. St. Jozef wordt vereerd als 

patroon van de gelukkige levensstaat, het christelijke huisgezin en van de zalige dood. De bedevaart was 

vooral populair bij jongeren. Volgens oud gebruik mochten verloofden gedurende de vastentijd geen 

omgang met elkaar hebben. Alleen voor een bedevaart op de zondag van halfvasten werd een uitzondering 

gemaakt. Na thuiskomst kregen verloofde stellen steevast de vraag voorgelegd ‘of Sint Jozef geknikt had’. 

Zo zou de heilige zijn goedkeuring hebben gegeven voor de trouwplannen. 

Vervolg na het bezoek aan de kapel de St. Jozeflaan en ga in de flauwe bocht naar links RD en volg hier 

het graspad langs het spoor (met wit/rode markering van het Pieterpad). Steek bij de spoorwegovergang 

de weg over en vervolg het graspad langs het spoor dat verderop een bospad wordt. Ga aan het eind LA 

over het fietspad langs doorgaande weg. Steek bij de zijweg richting Smakt RA de weg over en loop langs 

de parkeerplaats in het bos. Ga bij het informatiebord RD en doe dit ook bij de witte poort van Het 

Limburgs Landschap. Blijf de wit/rode markeringen volgen. Ga door het klaphek en vervolg het zandpad. 

Ga op het punt waar het Pieterpad naar rechts afbuigt (door een klaphek) RD en blijf het zandpad met 

de afrastering aan de rechterzijde volgen. Ga door het klaphek en sla RA en blijf ook nu de afrastering 

volgen. Sla aan het einde van het pad, bij de afsluitbalk, LA en volg nu het onverhard pad tussen de 

akkers. Ga aan het einde van dit pad RD over de asfaltweg. Hou in Oostrum op de driesprong rechts aan. 

De weg komt uit bij de kerk van Oostrum. Sla hier RA en volg de Mgr. Hanssenstraat tot voorbij de 

spoorwegovergang. Ga daar LA en loop nu terug naar station Venray. 

EINDE VAN DE WANDELING 


