
1130. KESSEL  10 km – 8 km – 6 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u eerst bovenlangs het Kasteel De Keverberg 
waar u een prachtig uitzicht heeft op de Maas. U steekt met het veerpont de Maas over en wandelt geruime 
tijd langs de Maas.  Dan loopt u geruime tijd door de bossen naar de rand van Reuver. U passeert een 
prachtige kapel en dan wandelt u terug naar Kessel waar u bij Clevers kunt nagenieten. 
 

 
 
 

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.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,04 km  2.15 uur  25 m  33 m 
 

 
 

1130. KESSEL  10 km – 8 km – 6 km    
 

1. Vanaf de parkeerplaats op de Markt loopt u 
naar het Toeristische informatiecentrum Kessel 
en waterpomp.  
 

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

Loop hier RD en meteen daarna loopt  u via het 
stenen poortje het kasteelpark binnen waar u RD 
over het klinkerpad gaat. Aan de kruising in het 
park bij H. Hartbeeld, zitbank, stalen trap en 
kunstwerk (oorlogsmonument) loopt u links de 
stalen trap omhoog en boven loopt u rond het 
kasteel.  
 

(U heeft hier boven prachtig uitzicht o.a. op de Maas 
en op de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk (1872). 
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 de andere zijde gaat u het trappenpad 
omlaag en bij poortje gaat u scherp R het pad 
omlaag. Aan de 3-sprong bij trapje gaat u R over 
het klinkerpad door het park. Voorbij zitbank gaat 
u L het klinkerpad, dat gelegen is tussen 
helmgras, omlaag. Het pad buigt scherp naar 
links en via het poortje verlaat u het kasteelpark.  
Voorbij het poortje gaat u bij zitbank R het 
klinkerpad omlaag. Beneden gaat u R over het 
klinkerpad met links de Maas. Negeer trappenpad 
rechts omhoog richting kerk. 
 

(Een eind verder bij passantenhaventje” 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, dat circa 
150 keer per dag overvaart, de Maas over. (Kosten 
30 eurocent p.p. (2018)). Aan de overkant gaat u 
meteen L over het smalle grindpad. Bij twee 
richtingen fietspad  gaat u L (pijl/geel-rood) 
verder over het grindpad.  Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 77 gaat u RD (76).   
 

2. Aan de 3-sprong bij wkp 76 gaat u RD (81). Na 
75 m gaat u  aan de Y-splitsing bij picknickbank L 
(81/geel-rood) over het pad met na 150 m links 
struikgewas.  Na 400 m gaat u aan de 3-sprong in 
het bos bij wkp 81 RD (80). Aan de T-splitsing, 
einde bos, gaat u R. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij wkp 80 gaat u L (53) over de grindweg 
langs de zitbank en met rechts van u de bosrand.  
 

(Degene, die 6 km loopt,  gaat hier R (81) de bosweg 
omhoog. Boven aan de 4-sprong bij zitbank en wkp 
81 gaat u R. Ga dan verder bij **** in punt 5).. 
 

De grindweg buigt een eind verder naar links.  
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) met links van u 
de Maas. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij 2 
zitbanken verder RD.  Nog eens 500 m verder bij 
woning en 2 zitbanken gaat u R over de smalle 
asfaltweg.   
 

3. Aan de kruising bij  wkp 53  gaat u L (60) over 
de veldweg met rechts de bosrand.   
 

(Degene, die 8 km loopt, gaat hier R (51) over de 
veldweg met links de bosrand. Ga dan verder bij **** 
in punt 4).   
 

Negeer zijpad rechts. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).  
Even verder buigt het pad rechts omhoog het bos 
in. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L over 
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het smalle bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD. 
Aan de T-splitsing bij omgevallen bomen gaat u R 
het pad omhoog. Boven aan de voorrangsweg 
gaat u L over het fietspad en u steekt meteen via 
brug het Schellekensbeekje over. 100 m na de 
brug gaat u R (Op de Berg) de veldweg omhoog. 
(Steek voorzichtig de voorrangsweg over). De 
veldweg buigt meteen naar links en boven naar 
rechts.  Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag met 
links een boerderij. Meteen na de 
Schellekensbeek en voor het spoorwegviaduct 
“Onderste Hof” (1864) gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp 66 R (62) het brede pad omhoog met links de 
spoordijk en rechts de Schellekensbeek.  
 

(In het  viaduct hangt een infobordje waar u meer te 
weten komt over dit viaduct waarover de spoorlijn 
Roermond-Venlo gaat).  
 

Neem het eerste smalle paadje R over het 
grasveld, dat evenwijdig loopt aan het links 
gelegen brede pad.   
 

(U kunt hier ook RD blijven lopen. Bij wkp 62 gaat u 
R (60/rood-geel) het smalle pad (even) omhoog. Ga 
nu verder bij **** in dit punt).  
 

Aan de T-splitsing (einde grasveld) gaat u  R het 
smalle bospad omlaag. **** Beneden buigt het 
holle pad links (pijl) omhoog.  
 

4 Boven aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u RD 
(53).  
 

(Rechts ziet u weer het meanderende 
Schellekensbeekje. De beek zou vernoemd zijn naar 
de werkwijze van rover Hölster Heinke, die een 
touwtje met een belleke (schelke) aanbracht bij een 
doorwaadbare plaats. Als een nietsvermoedende 
voorbijganger het touwtje beroerde ging het belletje 
en sloeg de booswicht zijn slag). 
 

Let op! Bij groene trafokast gaat u R (rood-
geel/pijl). Meteen daarna gaat u aan de 5- sprong 
R (pijl/rood-geel) het brede bospad omhoog. 
Steek boven weer voorzichtig de voorrangsweg  
over en loop RD (pijl/rood-geel) over het 
bospaadje langs de ijzeren afsluiter/put van WBL. 
Aan de 3-sprong RD (pijl). Aan de T-splitsing gaat 
u L (pijl/rood-geel) over de veldweg. Aan de 
kruising bij wkp 53 gaat u RD (51).  **** Na 25 m 
gaat u L over het smalle pad gelegen tussen 
afrasteringen.  Aan de dorpsrand van Reuver gaat 
u R over het brede bospad. Negeer meteen zijpad 
rechts. Negeer zijpaden en blijf het brede bospad 
RD volgen.    
 

5. Na bijna 400 m gaat u voorbij zitbank aan de 3-
sprong, met links het terrein waarop het  
voormalige Fort St. Brigitte (1579/zie infobord) 
heeft gelegen,  RD (pijl).  Aan de 3-sprong bij wkp 
51 gaat u RD (80) over de bosweg. (Links passeert 
u meteen de bijenschans Reuver (zie infobord)).  
Negeer bospad links. Aan de 3-sprong bij ijzeren 
toegangshek (huisnr. 1A/De Weerterhof) en links 
de Bösdaellaan gaat u verder RD. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij zitbank en wkp 81 gaat u 
RD (82)  over het brede bospad. **** Negeer 
zijpaden. Aan de 4-sprong bij wkp 82 gaat u RD 

(83). Aan de volgende 4-sprong gaat u R (pijl) met 
voor u de hooggelegen St. Lambertus kapel. U 
komt bij de kapel.  
 

(De St Lambertuskapel bestaat eigenlijk uit twee 
kapellen namelijk de grote neo gotisch kapel die in 
1898 is gebouwd en het oude kapelletje dat in 1845 
is gebouwd. Het oude kapelletje, gebouwd met 
Maaskeien, staat aan de achterkant en is gebouwd 
op plek van een oudere kapel die in 1830 was 
ingestort.  
 

Achter het oude kapelletje staat een stenen kruis. De 
oudere kapel is de nis van de grote kapel.  
 

Achter de kapel staat een zitbank, een genietplekje, 
waar u schitterend uitzicht heeft op de Onze-Lieve-
Vrouw-Geboortekerk (1872) en kasteel De 
Keverberg, het startpunt van de  wandeling).  
 

Bij de ingang van de kapel loopt u RD en ga dan 
meteen bij wkp 83 R (74) over het pad. Aan de 
veldweg gaat u L (pijl).  Aan de asfaltweg bij wkp 
74 gaat u R (76). Vlak daarna voorbij zitbank 
wordt de asfaltweg een dalende veldweg.  Let op! 
Omlaag lopend gaat u bij bomenrij L over het 
graspad en even verder passeert u rechts een 
bijenkas (2018). Aan de T-splitsing gaat u R over 
het graspad, dat meteen naar links buigt met 
links een laagstamboomgaard.   
 

6.  Aan het de doorgaande weg gaat u R over het 
twee richtingen fietspad. (Loop rechts over het 
optische voetpad). Waar de doorgaande weg naar 
links buigt (einde optisch voetpad), gaat u R over 
de grindweg. Aan de T-splitsing bij wkp 77 en 
zitbank gaat u L (9). Bij het twee richtingen 
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. (2018)). Aan de 
overkant gaat u meteen R over het klinkerpad 
langs de Maas. Na 500 m gaat u L de trap omhoog 
richting kerk. Meteen voorbij de Onze Lieve 
Vrouw Geboorte kerk (1872/zie infobordje)  en het 
grote Christus Koning beeld gaat u R over de 
klinkerweg met rechts de kerk en links de oude 
pastorie (huisnr. 2/zie infobordje). Voorbij de kerk 
en oude pastorie gaat u R door het poortje en u 
bent weer in het kasteelpark. Ga nu L over het 
pad met links aan de muur een kruisweg.  
 

(Als u hier bij het poortje bij zitbank R omlaag loopt, 
dan komt u na 25 m bij het grafkruis van Mathilde van 
Keverberg van Kessel, de laatste telg van het 
geslacht Van Keverberg. Zie infobordje).  
 

Ga dan R door het park  met links van u het 
kunstwerk (oorlogsmonument).  
Aan de kruising bij zitbank, stalen trap en H. Hart 
beeld gaat u R en u komt op de binnenplaats van 
het kasteel. Via infoborden komt u veel te weten 
over de geschiedenis van het kasteel.  Loop nu 
terug naar de markt 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 
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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. 
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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.   

 

 

 


