1374. BEESEL - REUVER 11,6 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,60 km

2.30 uur

18 m

18 m

blz 2 van 5

Tijdens deze gemakkelijke wandeling met na 6 km een fijne pauzeplek met terras bij Gresbuus wandelt u
eerst even langs Kasteel Nieuwenbroeck en dan struint u over kronkelende bospaadjes naar de rand van
Reuver. U passeert de mooie Sint Lambertuskapel en via leuke bospaadjes loopt u weer Reuver binnen.
Via het H. Hart Kloosterpark loopt u naar de Gresbuus waar u in een bijzondere omgeving kunt pauzeren.
De terugweg wandelt u langs o.a. een dierenpark en dan volgt u een grindpad richting de Maas. Bij het
veerpont Reuver – Kessel heeft u een prachtig uitzicht op de Maas, de kerk en het Kasteel de Keverberg.
U volgt een mooi pad langs de Maas en dan loopt u langs boomgaarden over veldwegen terug naar
Beesel. U kunt ook starten in Reuver bij Gresbuus, start dan bij punt 6.
Startadres: Parkeerplaats Markt 13, Beesel.
Startadres: De Gresbuus, Keulseweg 36, Reuver. Parkeer op de parkeerplaats. Start bij punt 6.
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats aan het veerpont Reuver – Kessel (Kesselsweg/Sint
Jorisstraat) en dan na 8,5 km pauzeren bij de sponsor. Start dan bij punt **** in punt 7.

1374. BEESEL - REUVER 11,6 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug
richting St. Gertrudiskerk loopt u bij trafokast RD
(Cruysbergstraat) over de klinkerweg. Aan de Tsplitsing gaat u L (pijl). Aan de kruising bij wit
kapelletje (1910) gaat u RD (pijl).
(Dit kasteelkapelletje is 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).
Hier ziet u rechts kasteel Nieuwenbroeck dat rond
1560 werd gebouwd. Het huidige uiterlijk dankt het
kasteel mede aan verbouwingen die plaats vonden
rond 1730 en 1760).
Volg de klinkerweg, die bij wandelknooppunt
(wkp) 25 naar links (21) buigt. Aan de T-splitsing
bij transformatorhuisje (1919/zie infobordje) gaat
u R. Negeer zijweg links (Beekstraat). Meteen
daarna aan de 3-sprong bij verkeersspiegel en
wegwijzer gaat u L omhoog richting veerpont
Kessel. Boven aan de 4-sprong bij groot
keramisch kruisbeeld (1950/zie infobordje) gaat u
RD. Aan de volgende 4-sprong gaat u R
(pijl/Ruttencampstraat)
over
de
smalle
doodlopende asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp
34 gaat u L (79) over de bosweg. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl) met
rechts de bosrand.
(Hier aan de Y-splitsing ziet u links voor u de
siroopfabriek Frumarco, waar o.a. sinds 1986 stroop

wordt gemaakt volgens het recept van de voormalige
Eijsdense stroopfabriek Guillaume Henquet).
2. Na 30 m gaat u R over het bospaadje. Let op!
Aan de 3-sprong bij afgeknakte boom (2020) stapt
u L over de boom en ga dan meteen bij deze
boom L over het bospaadje dat meteen naar
rechts buigt. Beneden aan de 3-sprong gaat u L.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD over
het stijgende smalle bospad. Negeer boven zijpad
rechts. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de volgende
4-sprong gaat u RD omhoog en volg RD het
stijgende en dalende smalle bospad. Na 250 m
gaat u boven aan de 4-sprong op de zandheuvel
R het brede mulle zandpad omlaag en u passeert
u verroest bordje. Aan de 4-sprong gaat u L (pijl)
over de zand- bosweg. Negeer zijpaden. Aan de 4sprong
bij
zitbank,
wkp
70
en
vakantiebungalowpark Lommerbergen gaat u R
(11) het bospad omhoog.
3. Aan de T-splitsing bij vervallen gebouw
(voormalig waterzuiveringsgebouw) gaat u L
(pijl). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl). Na 50 m
gaat u aan de volgende 3-sprong L. (U verlaat de
gele pijl). Na 20 m gaat u R over het bospaadje.
Aan de T-splitsing gaat u L over het bredere pad.
Negeer zijpaadjes. Beneden aan de T-splitsing
voor vakantiepark Lommerbergen gaat u R (75).
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong bij zitbank
en wkp 75 RD. (U verlaat de wandelmarkeringen).
Steek de doorgaande weg over en loop RD over
het trottoir langs de lindebomen en u loopt
Reuver (Oppe Ruiver) binnen.

Aan de kruising gaat u L (Sint Lambertusweg).
Aan de 4-sprong, waar de asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u RD over de grindweg. Negeer bij
haag zijpad rechts en loop aan het einde van de
grindweg RD de stenen trap op naar de Sint
Lambertuskapel.
(De St Lambertuskapel bestaat eigenlijk uit twee
kapellen namelijk de grote 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 kerk en
kasteel De Keverberg in Kessel).
Aan de ingang van de kapel gaat u R het
klinkerpad/zandpaadje omlaag dat een breder
grindpad wordt met rechts afrastering.
4. Aan de 4-sprong bij markeringspaal gaat u RD
omhoog. Negeer zijpaden. Steek de grindweg
schuin rechts over en loop RD over het
bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u R en na 5 m
aan de 4-sprong gaat u L. Negeer zijpaadjes en
volg RD het bospad dat een stijgend bospad
wordt. Boven op de heuvel gaat u aan de 3sprong RD/L. Meteen daarna aan de T-splitsing
bij dunne berk (2020) gaat u L omlaag. Vlak
daarna beneden aan de 4-sprong bij 3-stammige
boom gaat u R. Meteen daarna aan de Y-splitsing
gaat u R omhoog. Negeer zijpaden en blijf boven
het breder pad RD volgen met rechts aan de
bosrand een appartementencomplex. Bij blauw
richtingsbordje “ ’t Greun Veldje” loopt u RD over
de open plek/zeer brede bosweg. Aan de
asfaltweg voor het openluchtzwembad de
Bercken gaat u R met links de sporthal
“Binnensport Reuver”.
5. Aan de 3-sprong gaat u RD met links de
sporthal De Schans en rechts de Brede School
Bösdael. Aan de T-splitsing gaat u 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
en dan rechts de ronde vijver met het kunstwerk “de
Parelbloem”).
Aan de doorgaande weg gaat u L.
(Hier ziet u rechts bij groot Christus Koning beeld de
voorkant van het voormalig klooster van het H. Hart
(1890-1891) van de zusters Dominicanessen van de
H. Catharina van Siena, waarin o.a. de lagere school
en vanaf 1921 de MULO school gehuisvest was).

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Aan
de volgende 3-sprong gaat u R (Keulseweg). Aan
de kruising bij wkp 9 gaat u RD (63). Aan de
volgende kruising gaat u R de spoorlijn
Roermond-Venlo over en na 100 m komt u rechts
bij Gresbuus, de sponsor van deze wandeling,
waar u in het restaurant of op het terras iets kunt
ten en drinken. (Als u binnen komt RD lopen).
(De industriële binnenkant van de voormalige
Greswarenfabriek, industrieel erfgoed, moet u gezien
hebben! In het gebouw is naast o. a. de bibliotheek
en Puur Theater ook het Broekhin Vakcollege
gehuisvest. In het restaurant/gastereij kunt u o. a.
plaatsnemen in een van de drie oude stookovens,
waar tot kort na de eeuwwisseling nog raamdorpels
werden gebakken. De put voor de stookovens, waar
vroeger de traversewagen met ovenkarretjes over
rails gleed, is omgebouwd tot leefkuil/zitplaats. Voor
de vleermuizen, die in de vervallen fabriek hun
onderkomen hadden gezocht, zijn onder het dak van
de gerestaureerde fabriek twee nieuwe hangplekken
ingericht).
6. Met uw rug naar de ingang van Gresbuus gaat
u L met links de parkeerplaats en steek de
spoorlijn over. Aan de kruising gaat u RD
(Julianastraat). Negeer zijwegen. Aan de
voorrangsweg gaat u L. Na 10 m gaat u meteen
voorbij bushokje via nauwe doorgang R over het
tegelpad. Aan de asfaltweg gaat u RD
(Rooverscamp). Meteen daarna aan de T-splitsing
gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong
R (Schinderspark) met links een speelveld. Aan
de kruising gaat u L (Schinderspark) met links het
met Portugees marmer gemaakte kunstwerk “5th
Incident”. Aan de 4-sprong bij wkp 52 gaat u RD
(88) over het asfaltpad met rechts het dierenpark.
Negeer bij ingang van de “Sjanshoof” zijweg
links. Let op! Meteen daarna voor ijzeren nauwe
doorgang gaat u R over het bospad met rechts de
afrastering van de dierenweide. Negeer zijpad
links. Beneden aan de T-splitsing voor 2stammige boom gaat u R omhoog verder langs
de afrastering van de dierenweide. Aan de
volgende T-splitsing, met rechts de ingang van
de bijenschans (zie infobord) gaat u L over de
bos- grindweg. Negeer meteen zijpad links. Aan
de 3-sprong bij ijzeren toegangshek van woning
gaat u RD (pijl).
7. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u
RD. (U verlaat de markeringen). Negeer 2 zijpaden
links en neem dan meteen het eerste smalle
bospad R. Aan de T-splitsing gaat u R en een
even verder loopt u rechts langs een kuil (2020).
Aan de 3-sprong bij wkp 81 gaat u L (76) over het
bospad dat even verder een grindpad wordt, dat u
geruime tijd RD volgt met rechts de bosrand. Aan
de omgekeerde Y-splitsing bij picknickbank gaat
u RD (pijl).
(Hier heeft u rechts schitterend uitzicht op de OnzeLieve-Vrouw-Geboortekerk (1872) en kasteel

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 (77). Aan
de 3-sprong bij wkp 77 gaat u verder RD (9). Bij
het twee richtingen fietspad gaat u schuin rechts
(geel-rood) over het smalle grindpad. **** Bij het
veerpont Reuver-Keesel gaat u bij wkp 9, anker,
zit- picknickbanken RD (22/geel-rood) over het
grind- fietspad met rechts mooi zicht op de Maas.
(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
Belfedenaren, Kuüb Naus en Kuüb Reinders zijn
nooit meer teruggevonden).
Volg circa 1,3 km het grindpad, dat na 750 m voor
bos van de Maas weg buigt met rechts in de

blz 4 van 5
bosstrook het Huilbeekje dat hier in de Maas
stroomt. Na 200 m buigt het pad naar rechts en
loopt u verder langs het Huilbeekje. Na 300 m
gaat u aan de schuine T-splitsing R (pijl/Maas
fietsroute 3 A) over de veldweg, die meteen naar
links buigt. Volg 800 m RD de veldweg langs o. a.
kersenlaagstamboomgaarden.
(Na 250 m ziet u voor u de Gertrudiskerk (1842) in
Beesel).
Aan de 3-sprong bij berkenbos en wkp 22 gaat u
L (23) met rechts een paddenpoel/insectenhotel.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L (pijl).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij wkp 23 gaat u R
(21). Voorbij het hoge kunstwerk “Godin der
Aarde” van kunstenaar Rik van Rijswick loopt u
Beesel binnen. Aan de doorgaande weg bij wkp
21 gaat u R (1). (Hier aan de doorgaande weg is
links de showroom van de kunstenaar). Negeer
zijweg links (Burg. Meuterlaan). Aan de Ysplitsing gaat u R met meteen rechts het oud
raadhuis (1876/zie infobordje) en links het
kunstwerk ‘Drakenstaart”. U passeert rechts café
Mert 5, een leuke plek om de wandeling af te
sluiten. Aan de T-splitsing voor de kerk gaat u L
terug naar de parkeerplaats.

U kunt hier ook nog even de St. Gertrudiskerk (1942/zie infobordje) 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.
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.
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.
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Aan de 4-sprong, waar de asfaltweg maar rechts buigt, gaat u RD over de grindweg

