1274 BEESEL – REUVER 12,4 km
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Tijdens deze gemakkelijke wandeling met na 8 km een fijne rustplaats (Bakker Bart) wandelt u eerst een leuk stuk
langs de Maas en via veldwegen loopt u naar het veerpont Reuver – Kessel. Dan struint u langs bosranden met
prachtige uitzichten op de Maas, kerk en het kasteel Keverberg van Kessel. U passeert het mooie dierenpark Sint
Sjanshoaf met vele soorten dieren en via het kloosterpark komt u in het centrum bij Bakker Bart waar u kunt lunchen
of genieten van heerlijk gebak. U loopt verder door Reuver en dan struint u geruime tijd door de mooie bossen. Via
veldwegen loopt u weer Beesel binnen waar ook een terras is. Op zondag is Bakker Bart gesloten. U kunt ook starten
bij Bakker Bart, start dan bij punt 5.

blz 2 van 4
GPS-afstand 12400 m, looptijd 2.45 uur en hoogteverschil 25 m.
Startadres: Parkeerplaats Marktplein, Markt 13, Beesel. (U kunt gratis parkeren op het Marktplein).

Startadres: Bakker Bart Reuver, Pastoor Vranckenlaan 20, Reuver. Tel: 077-4762122. Openingstijden:
dagelijks van 08.00 tot 17.30 uur, zondag gesloten.

1274 BEESEL – REUVER 12,4 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
herberg De Bongerd (Gouverneur bier) gaat u R.
Aan de kruising bij bord wandelroutenetwerk en
wandelknooppunt (wkp) 1 gaat u L (21/Markt).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij Ons Lieve
Vrouwke van Beesel gaat u RD (Burg.
Janssenstraat).

(Dit keramisch beeld van het Heilig Hart van Maria
met op het voetstuk twee keramische reliëfs is in
1943 gemaakt door Terraco Beesel. Het beeld werd
in 1946 uit dankbaarheid door de dorpsbewoners
geplaatst. Het verving een in de oorlog verwoest
beeld. Meteen links (1-3) passeert u de voormalige
grote hoeve (1821) genaamd het Brouwershuis).
Neem dan de eerste weg schuin R (Bovenste
Solbergweg) met links de voormalige lagere
school (1884/nu appartementen). De klinkerweg
wordt een veldweg. Vlak daarna gaat u meteen
voorbij groot ijzeren hek L (pijl) het pad omlaag
en loop over het vlonderpad met rechts de vijver
“De Mortel” waaraan verschillende zitbanken en
mooie treurwilgen staan. (Via infobord komt u meer
te weten over het ontstaan van deze vijver). Aan de
T-splitsing voorbij picknickbank en bij wkp 27 R
(62) over het smalle pad. Negeer veldweg links.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L (pijl)
over de bosweg met rechts de voetbalvelden van
v.v. Bieslo. Aan het eind van het sportcomplex
gaat u voorbij zitbank R over het pad met rechts
de afrastering van sportcomplex De Solberg.
Steek bij picknickbank en Antoniuskapel
(1824/zie infobordje) de asfaltweg over en loop
RD over de grindweg.
(Even verder voor de tuinkas ziet u links de wieken
van de windmolen ‘De Grauwe Beer”).
Aan de ongelijke 4-sprong (Ouddorp) bij wkp 20
gaat u RD (22) de dijk op en volg het grindpad
(pijl). Loop bij ijzeren hek RD en volg het graspad
over de dijk met links de Maas. Na 200 m passeert
u rechts terras Maashof en volg het graspad

verder over de dijk, dat een eind verder naar
rechts buigt.
2. Voorbij ijzeren hek gaat u aan de T-splitsing L
(pijl) over de grindweg. Aan de 3-sprong bij wkp
22 gaat u bij verbodsbord L (9) over de grindweg.
(Hier aan de 3-sprong ziet u rechts de vijver “de
Paddenstoel” waarbij een groot insectenhotel staat.
De route volgend ziet u voor u in de verte de kerk en
het kasteel in Kessel).
Na 800 m gaat u schuin L (pijl/fietsroute
3/Maasroute) over de grindweg met links een
greppel/Huilbeekje
en
rechts
een
laagstamboomgaard. Na 500 m buigt het
grindpad voor de Maas naar rechts. (Hier links in
de bosstrook stroomt het Huilbeekje in de Maas). Na
750 m voorbij anker, picknick- zitbanken,
gedenksteen “Veerramp in 1944” (zie infobordje)
en het gemeentelijk monument “scheepsbel”
gaat u bij het veerpont Kessel – Beesel, dat circa
150 keer per dag de Maas overvaart, RD (geelrood) over het smalle grindpad. (In 1239 voer hier
al een veer). Bij twee richtingenfietspad gaat u L
(pijl/geel-rood) over de grindweg. Aan de 3sprong bij zitbank en wkp 77 gaat u bij
verbodsbord RD (76).
(Op verschillende plekken heeft u links prachtig
uitzicht op de in Kessel gelegen Onze Lieve Vrouw
Geboortekerk (1872) en kasteel de Keverberg (12e
eeuw). De Keverberg dat vermoedelijk deels in de
12e eeuw gebouwd is en in 2015 hersteld is uit een
geconsolideerde ruïne van een motte kasteel).
Aan de 3-sprong bij wkp 76 gaat u RD (81). Vlak
daarna gaat u aan de Y-splitsing bij picknickbank
L (pijl) 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). Negeer meteen
zijpaadje links omlaag.

blz 3 van 4
3. Bij de bosrand gaat u aan de 4-sprong RD en
ga dan meteen bij bordje “Landgoed Den Weerth”
schuin L de veldweg omlaag dwars door het
grasland. (Dus niet bij zitbank langs de bosrand).
Bij houten hek en volgend bordje “Landgoed Den
Weerth” gaat u RD/R over het graspad met rechts
afrastering van weiland.
(U verlaat hier dus de veldweg. De route volgend ziet
bij de afrastering van het weiland, afhankelijk van
jaargetijde, mooie veldbloemen staan).
Aan de grindweg gaat u R.
(Als u hier L gaat, dan komt u aan de T-splitsing bij 2
zitbanken aan de Maas, een genietplekje).
Bij de bosrand gaat u aan de 3-sprong RD de
bosweg omhoog. Meteen daarna gaat u boven
aan de T-splitsing bij infobord “Fort St. Brigitte”
R (pijl). Aan de 3-sprong bij wkp 51 en rechts
landgoed “De Weerth” gaat u RD (80). Let op! Na
30 m gaat u meteen voorbij infobord
“Bijenschans Reuver” L het smal bospad
omhoog met links een spijlenhek.
(Boven ziet u rechts het openluchtzwembad “De
Bercken”).
Aan de 4-sprong bij 2-stammige boom gaat u L
vlak langs de afrastering van dierenpark. Negeer
zijpaden. Aan het eind van het dierenpark ‘De Sint
Sjanshoaf” gaat u R (pijl) via stalen doorgang het
verharde pad omhoog. Negeer bospad rechts.
Aan de 4-sprong bij volgende stalen doorgang
gaat u RD (pijl). Aan de 3-sprong gaat u RD met
rechts
de
fietsenstalling
van
het
openluchtzwembad.
4. In Reuver (Oppe Ruiver) gaat u bij alweer een
stalen doorgang L over het trottoir met links
sporthal de Schans. Voorbij de rechts gelegen
Brede School Bösdael gaat u aan de T-splitsing L
met rechts de muur van het kerkhof. Na 50 m
steekt u bij wkp 16 via zebrapad de weg over en
loopt u RD (8) het H. Hart kloosterpark binnen.
Negeer zijpaden en volg RD de asfaltweg door het
park.
(U passeert meteen rechts in het park het
kloosterkerkhof en het kunstwerk Pauw. Even verder
passeert links een lesgevende zuster met kinderen).
Voorbij de ronde vijver met het kunstwerk “de
Parelbloem” gaat u R over het pad met links het
voormalig H. Hartklooster (1891) van de zusters
Dominicanessen van de H. Catharina van Siena,
waarin o.a. de lagere school en vanaf 1921 de
MULO school gehuisvest was. Bij Lourdesgrot
(zie infobordje) loopt u RD en u verlaat het park
en volg het klinkerpad met rechts bij groot stalen
kruis de ingang van het kerkhof.
Aan de
asfaltweg gaat u L over het trottoir langs huisnr.
4. Voorbij de St. Lambertuskerk (1878-1880), die

via de laatste deur te bezichtigen is, gaat u aan de
T-splitsing R. Na 50 m, meteen voorbij
supermarkt,
komt u rechts bij Bakker Bart
Reuver, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het terras iets kunt eten of drinken.
Specialiteit van het huis is het broodje met warme
beenham en mosterd en broodje eigengemaakte
gehaktbal. De keuze is zeer ruim! De vriendelijke
uitbaatster Nicole verneemt graag wat u van de
wandeling vindt.
5. Met uw rug naar de ingang van Bakker Bart
gaat u R. Negeer zijwegen. Na 700 m gaat u aan
de
kruising
bij
ANWB-wegwijzer
RD
(Beeselseweg). 200 meter verder, meteen voorbij
huisnr. 30 gaat u R (pijl/Roozendaelseweg). Na 30
m gaat u bij wkp 87 RD (13). Aan de 3-sprong bij
wkp 13 gaat u RD (75) langs huisnr 2. In het bos
gaat u aan de kruising bij wkp 75 L (11). (Rechts
ligt vakantiepark Lommerbergen). Na 25 m gaat u L
(11) de zandweg omhoog. Negeer na 50 m boven
zijpaadje scherp rechts. Let op! Na bijna 200 m
gaat u over het eerste bospaadje R. (Ca. 30 m
verder is nog een bospad rechts) en na 10 m
passeert u links een afgezaagde boom. Na 150 m
gaat u aan de T-splitsing L. Meteen daarna gaat u
aan de volgende T-splitsing R (pijl). Na 40 m gaat
u aan de 3-sprong RD (pijl).
6. Aan de volgende 3-sprong bij vervallen
gebouw gaat u R (pijl). Aan de kruising bij
zitbank en wkp 70 gaat u L (35). Na 40 m gaat u
aan de 4-sprong R het smalle pad omhoog. (U
verlaat hier de gele pijl). Bijna boven aan de Ysplitsing gaat u L verder omhoog. Boven op de
zandheuvel gaat u meteen L over het bospad, dat
na 40 m naar rechts buigt en met links een steile
helling. Steek het heel brede zandpad over loop
RD over het bospaadje, dat meteen rechts omlaag
buigt. (U gaat hier dus niet links het brede zandpad
omlaag). Volg nu RD het dalende en stijgende
bospaadje. Na 250 m gaat u aan de 4-sprong RD.
Meteen daarna gaat u aan de volgende 4-sprong
R over het brede bospad. Vlak daarna gaat u aan
de 3-sprong bij paaltje van de Gasunie RD over
het brede gras- zandpad. Na 50 m loopt u aan de
3-sprong bij volgend paaltje van de Gasunie
verder RD (pijl) over het brede pad dat naar links
buigt. Aan de T-splitsing bij wkp 79 gaat u R (72).
7. Aan de volgende T-splitsing bij wkp 72 gaat u L
(24). Na 400 m gaat u bij stroopfabriek Frumarco
(1852), een van de twee stroopfabrikanten van
Nederland, L (pijl) over de doorgaande weg.
(Sinds 1986 wordt hier o.a. stroop gemaakt volgens
het recept van de voormalige Eijsdense stroopfabriek
Guillaume Henquet).
Na 15 m gaat u R (pijl) over de grindweg. Negeer
meteen zijpad rechts en volg de grindweg RD
langs een zitbank.

blz 4 van 4
(Het grind – zandbedrijf Kuypers dat u hier ziet, ligt
aan de overkant van de Maas in Kessel-Eik).

(Hier aan de doorgaande weg is links de showroom
van de kunstenaar)

Aan de 4-sprong bij brug gaat u R (23) over de
grindweg. Volg nu de grindweg die naar links
buigt (Schuin links voor u ziet u al de kerk van
Beesel). Aan de 3-sprong bij wkp 23 gaat u L (21)
over de veldweg. Voorbij het hoge kunstwerk
“Godin der Aarde” van kunstenaar Rik van
Rijswick loopt u het drakendorp Beesel binnen.
Aan de doorgaande weg bij wkp 21 gaat u R (1).

Negeer zijweg links (Burg. Meuterlaan). Aan de Ysplitsing bij het kunstwerk ‘Drakenstaart” gaat u
L met rechts het kunstwerk ‘Drakenstaart” en
het oud raadhuis (1876/zie infobordje). Vlak
daarna komt u bij de Markt waar u bij de links
gelegen herberg De Bongerd nog iets kunt
drinken.

Hier op Markt staan twee kunstwerken: De Drakenstaart en het Drakenmonument. Het Drakenmonument is een
draak van keramiek die op een sokkel staat van graniet keitjes. Op de drakenstaart staan 7 schubben; deze staan
voor elke 7 jaar dat het drakensteken wordt opgevoerd. In iedere kronkel/bocht is een bankje verwerkt. Even
voorbij het de drakenstaart staat links het eerste gemeentehuis (1876) van Beesel.
U kunt hier ook nog even naar de St. Gertrudiskerk (1942/zie infobordje) lopen, die te bezichtigen is. Aan het
pleintje aan de zijkant van de kerk, waar ook de voormalige pastorie staat, hangen aan de muur de vier
kunstwerken “de terugkomst van de verloren zoon”, “de bekering van Saül (Paulus)”, “de opwekking van Lazarus”
en “de verloochening van Jezus door Petrus”. Deze kunstwerken zijn een voorbeeld van de religieuze bouwkunst
uit de kleiwarenfabriek St Joris Beesel. Zeker even gaan kijken.
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.

Bakker Bart Reuver
Broodje warme beenham € 5,00

