
WANDELROUTE 
met een lengte van 6 kilometer

Ivo van
Dintherpad

ROLSTOELROUTE 
met een lengte van 5 kilometer



Wandelen door de natuur en kennismaken met 
enkele gedichten van Ivo van Dinther

Met het volgen van het Ivo van Dintherpad wandelt u door het Geffens 

Veld. Het Geffens Veld bestaat uit schrale zandgronden. Om verstui-

ving tegen te gaan werden er in vroegere tijden eikenheggen en op de 

iets betere gronden, elzenheggen aangelegd. De kleine percelen wer-

den door de boeren voornamelijk gebruikt om rogge en aardappelen 

te verbouwen. Van tijd tot tijd werden de houtwallen gekapt. Het hout 

kon worden gebruikt voor het stoken van de kachel en de fornuisketel. 

 

In dit oorspronkelijke heggenlandschap, dat door de ruilverkaveling ver-

dween, liep een paadje dat ‘Het Monnikenpad’ werd genoemd. Dit pad werd 

gebruikt door de mensen uit buurtschap ‘d’n Berg’ om naar de kerk te gaan. 

In 2006 is in het Geffens Veld rond een nieuw pad, dat gedoopt werd tot Ivo 

van Dintherpad, weer inheemse beplanting terug gebracht. Deze beplan-

ting bestaat voornamelijk uit struweel, in totaal 27 verschillende soorten 

waaronder hoogstam fruitbomen. Er is gekozen voor afwisseling met open 

gedeelten, zodat het veld steeds kan worden overzien. De onbeplante ber-

men zijn verschraald, hierdoor krijgen wilde bloemen weer een kans. Hier 

profiteren op hun beurt weer vlinders, bijen, insecten en vogels van.

Verder is er in het gebied een poel aangebracht met flauwe taluds zodat 

er een geleidelijke overgang ontstaat van droog naar vochtig en nat. Het is 

daardoor mogelijk dat u de bruine en groene kikker, gewone pad, kleine wa-

tersalamander, keizerlibel, heidekikker, distelvlinder, hooibeestje, patrijs, 

geelgors en roodborsttapuit in dit gebied tegenkomt…!

Ziet u ze niet, dan kunt u zich laten inspireren door een zevental gedichten 

die u onderweg op zwerfkeien kunt lezen. Deze gedichten zijn afkomstig 

van Ivo van Dinther (Geffen *1915, Boxmeer †2001). 

IVO VAN DINTHERPAD
Van Dinther werd in 1943 tot priester gewijd. Hij was pastoor, rector, leraar 

en prior. Daarnaast was hij van grote betekenis als voordrachtskunstenaar, 

verteller en schrijver van gedichten, verhalen en toneelstukken in het Bra-

bants dialect en om zijn schilderkunst. Zijn inspiratie putte hij uit zijn jeugd-

herinneringen van het oude Geffen, uit zijn geloof, de natuur, het Brabants 

landschap en het leven van de eenvoudige boerenmens. De gedichten zijn 

afkomstig uit zijn dertigtal geschreven werken.



• Volg de Leiweg, ga voorbij de komborden van Geffen

• Eerste zandpad rechtsaf richting molen De Zeldenrust

• Vervolg, na eventueel bezoek aan de molen, het Ivo van 

Dintherpad

• Ga rechts achter de molen het pad op

• Bij de T-splitsing linksaf

Bij de driesprong ziet u aan de linkerkant in de berm 
steen met gedicht 2

!

• Ga rechtdoor

• Het pad buigt naar links, u passeert  

Bijenteeltmuseum EcoPoll

Vlak voordat u weer op een verharde weg komt ziet u aan 
de linkerkant in de berm steen met gedicht 3

!

Startpunt van deze route: Leiweg 2
Na het groene bedrijfsgebouw ziet u aan de linkerkant in de 

berm steen met gedicht 1

!

WANDELROUTE



• Vervolg het pad

• Eerste afslag linksaf

Eerste afslag rechtsaf. Aan de rechterkant vindt u steen 
met gedicht 6

!

• Vervolg het pad

• Dit pad gaat over op het verharde gedeelte van de 

Bredeweg, loop rechtdoor

Als u de doorgaande weg bereikt ziet u aan de linkerkant in 
de berm steen met gedicht 7

!

• Loop rechtdoor (Bredeweg) richting kombord van Geffen

• Sla linksaf (Leiweg)

• U bent nu weer aangekomen bij het startpunt.

• Ga rechtsaf (Leiweg)

• Aan het einde van de straat de weg oversteken 

(Heesterseweg) en loop rechtdoor de doodlopende  

straat in (Leiweg)

• Na 150 meter gaat deze straat over in een zandpad

• Einde pad linksaf het (asfalt) fietspad op

• Einde fietspad rechtsaf (Oude Baan)

Direct rechts vindt u aan de rechterkant in de berm  
steen met gedicht 4

!

• Ga na ± 20 meter linksaf het fietspad op

• U loopt het bos in

• Na de wegversperring van het zandpadgedeelte gaat u 

linksaf 

• Voor de waterplas gaat u linksaf

• U volgt dit pad. 

• Na ongeveer 400 meter linksaf (dit is het eerste zandpad)  

• Na ongeveer 150 meter gaat dit pad over op een half 

verhard pad (Watersportpad)

• Ga rechtdoor

• U komt nu bij de Heesterseweg, steek deze straat niet 

over, maar ga linksaf en loop verder op het fietspad aan de 

linkerzijde van de weg. 

•          LET OP tegemoetkomend fietsverkeer!!!

• Na huisnummer 26 rechtsaf

• Steek de straat over en ga het half verharde pad op

Bij het bankje, ziet u aan de linkerkant in de berm 
steen met gedicht 5

!



• Ga rechtdoor

• Het pad buigt naar links, u passeert  

Bijenteeltmuseum EcoPoll

Vlak voordat u weer op een verharde weg komt u ziet u  
aan de linkerkant in de berm steen met gedicht 3

!

Startpunt van deze route: Leiweg 2
Na het groene bedrijfsgebouw ziet u aan de linkerkant in 

de berm steen met gedicht 1

!

ROLSTOELROUTE

• Eerste weg rechtsaf (Peppeldreef)

• Derde weg linksaf (Peppeldreef)

• Eerste weg linksaf (Elzendreef)

• Eerste weg linksaf (Berkenboog)

• Ga op het voetpad aan de linkerkant van de weg lopen

• Aan het einde van het voetpad de weg oversteken en 

rechtdoor het geasfalteerde voetpad op

• Eerste pad links, richting bankje.

• Ga voorbij het bankje het half verharde pad op

Bij de driesprong  ziet u aan de linkerkant in de berm  
steen met gedicht 2

!



• Vervolg het pad

• Dit pad gaat over op het verharde gedeelte van de 

Bredeweg, loop rechtdoor

Als u de doorgaande weg bereikt ziet u aan de linkerkant 
in de berm steen met gedicht 7

!

• Loop rechtdoor (Bredeweg) richting kombord van Geffen

• Sla linksaf (Leiweg)

• U bent nu weer aangekomen bij het startpunt.

• Ga rechtsaf (Leiweg)

• Aan het einde van de straat de weg oversteken 

(Heesterseweg) en loop rechtdoor de doodlopende straat 

in (Leiweg)

• Na 150 meter gaat deze straat over in een zandpad

• Einde zandpad linksaf het (asfalt) fietspad op.

• Einde fietspad rechtsaf (Oude Baan)

Direct rechts vindt u aan de rechterkant in de berm  
steen met gedicht 4

!

•         LET OP!  Ga vanuit het fietspad niet rechts, maar 

linksaf (in de richting van huisnummer 4)

• U komt nu bij de Heesterseweg, steek deze straat niet 

over, maar sla linksaf en loop verder op het fietspad 

aan de linkerzijde van de weg. Let op tegemoetkomend 

fietsverkeer!!!

• Na huisnummer 26 rechtsaf

• Steek de straat over en ga het half verharde pad op

Bij het bankje, ziet u aan de linkerkant in de berm  
steen met gedicht 5

!

• Vervolg het pad

• Eerste afslag linksaf

Eerste afslag rechtsaf. Aan de rechterkant vindt u steen  
met gedicht 6

!
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