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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling loopt u naar het veerpont  en via een pad langs de Maas 
wandelt u naar de buurtschap Rijkel.  Via een mooie bospad komt u in Beesel en dan struint u geruime tijd 
door de bossen. Via een mooi open voetpad komt u weer bij de Maas en via een prachtig klinkerpad langs 
de Maas komt u weer bij de ijssalon met heerlijk ijs. U kunt de wandeling ook starten in Rijkel (Rijkel 26A, 
Beesel) en dan fijn pauzeren bij Clevers ijssalon. Start de tekst dan in punt 3 vanaf ***.  
 

 
 
 

Startadres: Clevers IJssalon Kessel, Baarloseweg 1, Kessel.  Tel:077-8519111. Geopend: Vanaf eerste 
weekend in maart t/m laatste weekend van oktober. Dagelijks vanaf 10.30 uur. Nov-dec. open op vr-za-zo. 
U kunt parkeren voor de zaak op de Markt maar aan de Baarloseweg is ook een grote parkeerplaats.  
  

 
 

1108. KESSEL 14,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de ijssalon gaat 
u R met links de Markt.  Bij het volgende pleintje 
loopt u RD.  
 

(Hier aan dit pleintje (Markt) staat links het 
voormalige gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Kessel met in een muurnis een 
Mariabeeld).   
 

Waar de klinkerweg bij waterpomp en het 
Toeristische informatiecentrum Kessel naar 
rechts buigt, gaat u L door de ingang van Kasteel 
De Keverberg. Loop richting restaurant en voor 
het restaurant gaat u R door de poort, meteen 
daarna R, ga het trapje omhoog en dan meteen L 
over het grindpad (met rechts het gazon). Aan het 
einde R over het klinkerpad en aan de kruising bij 
zitbank, stalen trap en kunstwerk 
(oorlogsmonument) gaat u RD over de brede 
klinkerweg.  
 

(Als u hier de stalen trap omhoog loopt (zeker doen), 
dan kunt u boven een rondje om het kasteel lopen. 
Boven heeft u prachtig uitzicht. Beneden op de 
binnenplaats bij infobord, waar u alles te weten komt 
over de geschiedenis van het kasteel,  gaat u L en u 
komt weer hier aan de kruising. Het kasteel is ook te 
bezoeken. Zeker eens doen.  
 

Boven bij infobalie in het kasteel krijgt u info over het 
kasteel. Zowel het kasteel, dat toen als klooster en 
meisjesinternaat werd gebruikt, als ook de kerk zijn 
op 17 nov. 1944, twee dagen voor de bevrijding, door 
terugtrekkende Duitse soldaten opgeblazen. De kerk 
is in 1948 herbouwd. Het kasteel pas tussen 2008 en 
2015). 
 

Aan het einde voor de poort gaat u L langs 
infobord. U passeert een zitbank en loop RD het 
pad omlaag.  
 

(U passeert rechts het grafkruis van Mathilde van 
Keverberg van Kessel, de laatste telg van het 
geslacht Van Keverberg. Zie infobordje).   

Steek het bruggetje over en loop RD. Loop het 
trapje op en ga dan scherp L het klinkerpad 
omlaag. Voorbij zitbank gaat u L het paadje 
omlaag. Beneden gaat u L door het poortje en 
loop bij zitbank schuin R het klinkerpad omlaag. 
Beneden gaat u R over het klinkerpad langs de 
Maas. Negeer trappenpad rechts omhoog richting 
kerk en volg verder RD het pad langs de Maas.  
 

(Eindje verder bij “haventje” ziet u rechts boven een 
oud gebouw. Dit is villa Oeverberg (1870-1872), die 
gebouwd is door de laatste bewoner van kasteel 
Keverberg, baron Frits. Hij wilde de eenzaamheid 
van het kasteel ontvluchten en liet deze 
kasteelachtige villa bouwen).  
 

Steek via het veerpont Kessel - Beesel de Maas 
over. (Kosten 30 eurocent p.p. (2019)). Aan de 
overkant gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 9, 
picknickbanken en schuilhut R (22/geel-rood) 
over het grind- fietspad met rechts de Maas waar 
u mogelijk schepen voorbij ziet varen.   
 

(Hier staat aan het begin van het pad rechts het 
herinneringsmonument “Drama op de Maas”. Hier bij 
het veer voltrok zich op 11 nov.1944 een drama op 
de Maas. Door de onkunde van Duitse militairen, die 
belast waren met de overtocht van oorlogsmaterieel 
en proviand, kapseisde en zonk het veerpont met 
aan boord 15 mannen. Hiervan overlijden 13 
personen waaronder 7 mannen uit Belfeld, die door 
de Duitsers gedwongen waren om met veer over te 
steken ondanks fel protest van de veerman, die 
waarschuwde dat dit fout ging aflopen. Twee 
Belfeldenaren, Kuüb Naus en Kuüb Reinders zijn 
nooit meer teruggevonden).  
 

2.  Volg circa 1,3 km het pad, dat na 750 m voor 
bos, van de Maas wegbuigt met rechts in de 
bosstrook het Huilbeekje dat hier in de Maas 
stroomt. Na 200 m buigt het pad naar rechts en 
loopt u verder langs het Huilbeekje.   

http://www.clevers.nl/contact/ijssalon-kessel/
http://www.clevers.nl/contact/ijssalon-kessel/
tel:077-8519111
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Na 300 m gaat u aan de schuine T-splitsing R 
(pijl/Maasduinen fietsroute 4)  over de veldweg. 
Volg 800 m de veldweg langs 
laagstamboomgaarden RD.  
 

(Voor u ziet u de Gertrudiskerk (1842) in Beesel).  
 

Aan de 3-sprong bij  berkenbos en wkp 22 gaat u 
RD (20/geel-rood).   
 

(Na 25 m passeert u links een zitbank (genietplekje) 
waar u mooi zicht heeft op de paddenpoel en het 
ronde insectenhotel).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u R (pijl) vlak 
langs het ijzeren hek over de grasdijk.  
 

(Rechts aan de overkant van de Maas ziet u het 
grind-  zandbedrijf Kuypers in Kessel - Eik).  
 

U passeert links het terras Maashof, een mooie 
pauzeplek met verwarmde serre en met mooi 
zicht op de meanderende Maas. Loop verder over 
de dijk.  Aan het eind passeert u een ijzeren hek 
en blijf dan rechts over de dijk lopen, evenwijdig 
aan de links gelegen asfaltweg in de buurtschap 
Ouddorp. Vlak voor de windmolen ‘De Grauwe 
Beer” gaat u R (pijl/geel-rood) de brede grind- 
graspad omlaag met links van u de molen.  
 

(De molen werd in 1891 gekocht door molenaar 
Hendrik Cuypers in de Zaanstreek waar de molen  
als houtzager onder de naam De Grauwe Beer tot die 
tijd dienst had gedaan. In 1891/1892 werd ze op de 
Kleine Solberg (Sint Antoniusstraat) opgebouwd als 
bergkorenmolen met het behoud van de Zaanse 
naam. In 1974 verkeerde de molen in deplorabele 
staat. In 1981 werd ze opgebroken en werd ze op de 
molenmakerwerf in Afferden gerestaureerd, hetgeen 
de nodige problemen opleverde. Op 8 okt.1983 werd 
de molen in het winterbed aan Maas in gebruik 
genomen. I.v.m. de overstromingen van de Maas in 
1993 en 1995 werd de molen in sept. 2014 60 m. 
landinwaarts geplaatst  en staat sindsdien op de 
huidige plek Zie voor meer info infobordje. Bij de 
molen staat ook een infobord waar u meer te weten 
komt over de Drakenfeesten).  
 

Het graspad buigt voor Maas naar links. Negeer 
klaphek rechts en volg RD het brede graspad 
gelegen tussen hoog struikgewas. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl) over de 
veldweg.  
 

(Mogelijk ziet u hier in het natuurgebied Rijkelse 
Bemden  grazende Galloway runderen).  
 

Na 100 m gaat u bij breed ijzeren hek door het 
klaphek en ga meteen L (pijl/geel-rood).  
 

(Lopen hier Galloway runderen en durft u niet verder 
te lopen, loop dan terug. Aan de Y-splitsing gaat u R 
de veldweg omhoog. Aan de brede grindweg gaat u 
R. Ga nu verder bij punt 3).  
 

Loop nu RD door het weiland omhoog met rechts 
van u de grote Maasplas genaamd de Rijkelse 
Bemden, die ontstaan is door grindwinning en die 
in open verbinding met de Maas staat.  
 

(Het natuurgebied bestaat uit 27 ha water en 8 ha 
land. Het natuurgebied heeft een zeer rijke 

vogelstand, zoals Fuut, Grauwe gans, Aalscholver en 
vele anderen.  Het gebied, dat in eigendom is van 
Staatsbosbeheer, wordt begraasd met Galloways).  
 

Ga voor uitkijkwand L en verlaat via klaphek het 
natuurgebied. Ga dan R (pijl) over de brede 
grindweg. U passeert meteen rechts weer de 
vogeluitkijkwand. Negeer voorbij zitbank klaphek 
rechts. 
 

3. Aan de 4-sprong bij wkp 51 in de buurtschap 
Rijkel gaat u L (60).  
 

(Bij huisnr. 34 passeert u een draak).  
 

Aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat u L (pijl).  
**** Aan de T-splitsing voor het terras Bakkes 
Höfke gaat u L (61).  
 

(Een mooie pauzeplek waar ze heerlijke zelf gebakte 
verse vlaai hebben. Sept. t/m mrt. alleen zondag 
vanaf 12 uur open. April t/m juni za. en zo. vanaf 12 
uur open. Juli t/m aug. alle dagen vanaf 12 uur 
behalve ma).  
 

Meteen daarna gaat u R (pijl/Caeffertweg) over de 
veldweg. Na 3 m. gaat u L over het paadje met 
links de bosrand en rechts een aspergeveld 
(2019). Aan de Y-splitsing gaat u L over het 
stijgende bospaadje. Aan de kruising gaat u R 
(pijl). Aan de 4-sprong gaat u RD. Negeer meteen 
paadje, dat hier links omhoog buigt, en loop RD 
over het graspad. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing bij wkp 62 L (27) over het graspad met 
links de bosrand. Negeer bospad links omhoog. 
Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(pijl). (Hier staan bij het paarden “weiland” 2 
zitbanken en een tafel). Negeer vlak daarna zijpad 
rechts omlaag en loop RD (pijl) over de bosweg. 
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD met links 
van u het sportpark Solberg (v.v. Bieslo Beesel). 
  
4. Negeer aan het einde van het sportcomplex 
zijpad rechts (pijl) omlaag en loop RD. Even 
verder gaat u R het pad omlaag met rechts van u 
de vijver “Mortel”.  Loop nu via het vlonderpad 
langs de vijver waaraan verschillende zitbanken 
staan. (Via infobord komt u meer te weten over het 
ontstaan van deze vijver). Bij picknickbank en wkp 
27 gaat u L (26) over het smalle pad. Aan de 
doorgaande weg in Beesel gaat u R. Meteen 
daarna gaat u L (De Mortel). Aan de T-splitsing 
voor trafohuisje gaat u L. Negeer zijweg rechts.  
Aan de kruising gaat u RD (Ruys van 
Splintersingel).  Negeer zijwegen. U passeert 
rechts het witte kasteelkapelletje (1910).  
 

(Dit kasteelkapelletje werd in 1910 gebouwd in 
opdracht van de toenmalige kasteelheer Baron von 
Kempis. Het is een kruiskapel en jaarlijks wordt hier 
voor de sacramentsprocessie een rustaltaar 
gebouwd, waarbij de entree prachtig versierd wordt 
met een bloementapijt. Zie infobordje.  
 

U heeft hier ook mooi zicht op 
Kasteel Nieuwenbroeck  dat rond 1560 werd 
gebouwd. Het oudste gedeelte bestaat uit een L-
vormig woonhuis met  trapgevels.  
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Het goed bestaat uit een 16e eeuws edelmanhuis met 
een poortgebouw op een omgracht terrein. Het 
bijbehorende park, dat zich zowel binnen als buiten 
de gracht bevindt, is in de 19e eeuw aangelegd 
 

Het huidige uiterlijk dankt het kasteel mede aan 
verbouwingen, die plaats vonden rond 1730 en 1760. 
In 2005 werden de gebouwen opnieuw opgeknapt.).  
 

Waar de klinkerweg bij de woning (nr. 17) met de 
mooie klokzijgevels naar links buigt, gaat u bij 
wkp 25 R (30) over het pad met rechts de 
kasteelgracht en links de Huilbeek. Aan de 4-
sprong bij wkp 30 gaat u L (32) over de veldweg. 
Aan de doorgaande weg in het Drakendorp 
Beesel, dat bekend is van de 7 jaarlijkse 
Drakenfeesten, gaat u L (negeer pijl).  
 

(Bij verschillende  huizen ziet u schilden hangen 
waarop een draak staat. Het Draaksteken is een 
groot theaterstuk dat om de zeven jaar in de open 
lucht wordt opgevoerd. Een evenement waar bijna 
het hele dorp een bijdrage aan levert.  
 

In het park rond het Kasteel Nieuwenbroeck, waar u 
langs bent gekomen, wordt een theater gebouwd en 
meer dan 500 acteurs voeren een historisch 
spektakel op. Ook een historische stoet met circa 
1000 deelnemers vormt vast onderdeel van dit 
bijzondere evenement dat steeds in augustus 
plaatsvindt. Het stuk is gebaseerd op de legende van 
Sint Joris en de draak. In dit oude verhaal redt Joris 
de koningsdochter van het monster.  De volgende 
uitvoering vindt in 2023 plaats).  
 

Aan de T-splitsing bij ANWB-wegwijzer gaat u R 
(Hoogstraat). Voorbij huisnr. 15 gaat u bij 
trafokast L over het asfaltpad. Voorbij sportveldje 
gaat u aan de T-splitsing R. Meteen daarna gaat u 
L langs de parkeerplaatsen. Aan het einde van de 
parkeerplaatsen gaat u R. Meteen daarna aan de 
T-splitsing voor huisnr 46 gaat u L.   
 

5. Aan de 4-sprong gaat u RD over het pad met 
links van u een speeltuintje.  Aan de T-splitsing 
gaat u R over de klinkerweg. Meteen daarna gaat 
u aan de 3-sprong bij wkp 34 L (79) de bosweg 
omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) met 
links een akker en rechts de bosrand, negeer een 
smal bospaadje rechts. Aan de 3-sprong gaat u R. 
(U verlaat hier de route van de pijl. Na 3 m staat 
rechts een paaltje met nr 14). Negeer paadje links 
en aan de 4-sprong in het bos gaat u L over het 
bospaadje. (Dit is vlak voor Y-splitsing). Het 
bospaadje wordt een stijgend paadje. (U loopt hier 
over de Walsberg). Aan de 3-sprong gaat u RD. Bij 
de brede bosweg gaat u R. Negeer zijpaden en bij 
kruising met wkp 35 L (70). Blijf de gele pijl 
volgen en na enige tijd ziet u links een mooie 

zandvlakte. Hier RD (pijl). Aan de kruising bij 
zitbank en wkp 70 gaat u RD (75). Negeer  
zijpaden en loop RD (pijl) met links  
bungalowpark Landal De Lommerbergen. Na 400 
m. gaat u aan de 3-sprong RD (75).  Meteen 
daarna gaat u aan de kruising bij zitbank en wkp 
75 L (73) over de weg met links het vakantiepark 
en rechts een dierenweide (herten). U verlaat het 
bos en volg de grindweg met links een 
boerderijtje uit 1672 waar u in de weilanden 
meestal pony’s lopen.   
 

6. Aan de door eiken omzoomde voorrangsweg 
gaat u bij wkp 73 R (74). Na 50 m. gaat u 
tegenover hoeve de Kamp (huisnr. 41/zie 
infobordje) L (pijl) over de veldweg richting 
manege. Negeer graspad links en blijf de veldweg 
RD volgen met rechts de bosrand.  
 

(Hier heeft u schitterend uitzicht op kasteel 
Keversberg en de kerk in Kessel).   
 

Aan de 5-sprong bij wkp 74 gaat u L (76) over de 
smalle asfaltweg, die voorbij zitbank  een dalende 
veldweg wordt. Negeer graspad links. Aan de T-
splitsing voor de Maas bij wkp 76 gaat u L (77). 
Aan de 3-sprong bij wkp 77 en zitbank gaat u RD 
(9). Bij het tweerichtingen fietspad loopt u RD 
over het rechts gelegen smalle grindpad. Voorbij 
zitbanken steekt u R weer via het veerpont Kessel 
– Beesel de Maas over. (Kosten 30 eurocent p.p. 
(2019)). Aan de overzijde gaat u meteen R over 
het klinkerpad langs de Maas. Negeer na 500 m 
trap richting kerk  en negeer 100 m verder 
klinkerpad links omhoog.  Steek vlak daarna de 
brug over, die vlak langs de Maas ligt.  
 

(Hier ziet u links de hooggelegen gebouwen (De 
Neerhof) met de lange regenpijpen, bijgebouwen die 
hoorden bij het kasteel).  
 

Negeer bij wkp 10 breed trappenpad links 
omhoog en loop  RD (53) over het klinkerpad 
verder langs de Maas.  Negeer trappenpaden 
links. Na 200 m buigt het pad  voor 
stacaravan/camping links omhoog. Neem nu de 
eerste klinkerweg L en u komt weer bij het leuke 
pleintje met de waterpomp waar Clevers IJssalon, 
de sponsor van deze wandeling, is gelegen. Hier 
kunt u binnen of op het leuke terras lekker ijs of 
iets anders eten en drinken. Er is een heel grote 
keuze uit heel veel soorten ijs. De ijssalons van 
Clevers zijn niet voor niets een begrip in de regio. 
Voor de echte ijsfreak staat de “ijstafel” op de 
kaart (min. 4 personen). Is het terras op het 
pleintje vol, achter de zaak is ook nog een leuk 
terras. Het personeel verneemt graag wat u van 
de wandeling vond. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 


