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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u over meestal onverharde paden door mooie natuur naar  
Beesel waar u kunt pauzeren bij het gezellige café ‘t Poshoes (5 km). U loopt terug naar Rijkel waar u  nog 
een mooi rondje naar de monding van de Swalm maakt.  U kunt deze wandeling prima combineren met 
wandeling 386 Swalmen tot een route van 17 km naar Swalmen. (Overstappen in punt 7).  
 

Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
 

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.   
 



 

 

 

 

Startadres: Lunchroom Bakkes-Höfke,  Rijkel 26a,  Rijkel  (Beesel). De openingstijden zijn: sept. t/m mrt. 
alleen op 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 de maandag. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,16 km  2 uur  17 m  31 m 
 

 
 

395. RIJKEL  7 km – 9,2 km – (17 km) 
 

1.  Met uw rug naar Bakkes-Höfke gaat u L.  
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L (Rijkel). 
Negeer meteen bij verbodsbord zijweg rechts 
(Gubbelsweg).   
 

(Meteen links passeert u het bakhuis Rijkel. Zie 
infobordje).  
 

Na 200 m gaat u nèt woning  (huisnr. 16) en 30 m 
vóór bord “einde bebouwde kom Beesel” L over 
het brede graspad met rechts een beukenhaag en 
even verder links van u de bosrand. Na 250 m, 
waar het bos begint, gaat u schuin L het smalle 
bospad omhoog. Negeer zijpaadje rechts omlaag. 
Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp)  63  
gaat u R  over het pad en u passeert meteen 
rechts het houten gebouw “De Caessert”. Volg nu 
RD het pad met rechts een akker en links de  
bosrand. (Soms wordt dit pad door de boer 
omgeploegd. Loop dan uiterst links van de akker of 
door de bosrand).  Na circa 100 m, einde akker, 
loopt u RD over het bospad. Vlak daarna gaat u L 
over het brede pad langs de bosrand en door het 
bos.    
 

2. Steek bij wkp  64 het twee richtingen fietspad  
en de doorgaande weg over en loop bij groot 
wegkruis type vliegermodel RD (48) over de brede 
grindweg. Na 250 m passeert u rechts een aardig 
optrekje met leuk tuintje.  Steek de asfaltweg over 
en loop RD (48) over de veldweg langs de rij 
bomen. Aan de T-splitsing bij wkp 48 gaat u L (45) 
over de veldweg langs de volgende rij bomen.  
(Vlak daarna passeert u rechts een bijenkast op 
paal).  Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 45 
RD (44). Na 100 m negeert u bij wkp 44 graspad 
rechts en loop verder RD (41) over de veldweg. 
Negeer na 300 m bij wkp 41 zijweg links en volg 
de veldweg, die hier naar rechts (42) buigt. Aan  
de T-splitsing bij wkp 42 en enkele huizen gaat u 
L (31) over de asfaltweg.   
 

3. U loopt de buurtschap Bussereind binnen.  Aan 
de T-splitsing gaat u L (Bussereindseweg) over 
de doorgaande weg.  Negeer meteen zijweg links 
(Schansweg) en loop RD (Bussereindseweg).  
Loop links over het optische fietspad. Na 400 m 
loopt u bij wegversmalling  het Drakendörp 
Beesel binnen, dat bekend is van de 7 jaarlijkse 
Drakenfeesten.  

(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 prachtige Kasteel 
Nieuwenbroeck 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. Elke uitvoering van het Draaksteken is 
net iets anders dan de keer ervoor. De volgende 
uitvoering vindt in 2023 plaats). 
 
Negeer zijweg rechts (Molenweg) omhoog en 
loop RD (Nieuwstraat). Tussen huisnr. 30 en 28 
gaat u L (pijl) de smalle asfaltweg omlaag, die 
even verder  een graspad wordt.  
 

(Bij graspad heeft u rechts mooi zicht op 
kasteel Nieuwenbroeck  dat rond 1560 werd 
gebouwd).  
 

Aan de 4-sprong bij Huilbeekje en wkp 30 loopt u 
RD (40) met rechts de kasteelgracht. Na 50 m gaat 
u R over het smalle bospad. Aan de 3-sprong 
gaat RD.  
 

(Rechts heeft u hier weer mooi zicht op het kasteel. 
Het oudste gedeelte bestaat uit een L-vormig 
woonhuis met  trapgevels. Het huidige uiterlijk dankt 
het kasteel mede aan verbouwingen, die plaats 
vonden rond 1730 en 1760. In 2005 werden de 
gebouwen opnieuw opgeknapt. Het bijbehorende 
park, dat zich zowel binnen als buiten de gracht 
bevindt, is in de 19e eeuw aangelegd).  
 

Negeer zijpad rechts. Vlak daarna aan de kruising 
gaat u RD. Aan de asfaltweg gaat u R en u 
wandelt weer Beesel binnen.  Negeer zijwegen. 
 

4. Na 400 m gaat u aan de kruising aan de Markt 
bij wkp 1 en café De Troubadour L (27Markt).  
 

(Hier op het pleintje 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.  



  blz 3 van 3 

 

In iedere kronkel/bocht is een bankje verwerkt. 
Voorbij de drakenstaart staat links het eerste 
gemeentehuis van Beesel (1876)).  
 

Als u hier aan de kruising RD loopt, dan komt u vlak  
daarna links bij de St. Gertrudiskerk (1942/zie 
infobordje), 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 grote 
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). 
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij Ons Lieve 
Vrouwke van Beesel gaat u L (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 rechts (1-3) passeert u de voormalige 
grote hoeve (1821) genaamd het Brouwershuis). 
 

Neem dan de eerste weg schuin R (Bovense 
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 RD over het vlonderpad met rechts de 
mooie 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 bij wkp 27 en 
picknickbank gaat u R (62) over het smalle pad. 
Vlak daarna gaat u L over het brede graspad dat u 
geruime tijd RD volgt met rechts de bosrand en 
links weilanden. (U loopt dus niet over de grind- 
veldweg, die u bij de vijver verlaten heeft).     
 

5. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing voor 
paardenweiland L over de veldweg en u passeert 
meteen rechts bij paardenweiland 2 zitbanken en 
een tafel. Let op! Meteen voorbij deze  2 
zitbanken loopt u RD over het smalle bospaadje.  
(U volgt dus NIET de dalende veldweg naar links. U 
verlaat hier de pijl route). Aan de kruising van 
bospaden gaat u RD omhoog. Aan de T-splitsing, 
waar het smalle pad naar rechts buigt en links 
aan het graspad wkp 62 staat, gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de 4-sprong RD (pijl) het 
bredere bospad omhoog. Aan de kruising voor 
laag “omwald” bosperceel gaat u L over het 
smalle bospaadje. (U verlaat hier weer de route van 
de pijl). Aan de schuine T-splitsing bij bosrand en 
akker gaat u R het smalle paadje omlaag. Aan de 
veldweg gaat u R. Meteen daarna gaat u L over de 
asfaltweg en u passeert meteen Bakkes-Höfke  (7 
km), een mooie gelegenheid om de heerlijke zelf 
gebakte verse vlaai te proeven. 
 

6. (U begint nu aan het rondje naar de Swalm).  
Aan de 4-sprong bij infobordje gaat u RD (geel-
/rood) over de asfaltweg langs huisnr. 21.  
 

(U passeert links de Historische Groentehof, waar 
“vergeten” groenten worden geteeld zoals 
Buggenummer Muuskes aardappelen uit 1872. U ziet 
hier ook zeldzame groenten zoals oeroud Eeuwig 
Moos. Eigenlijk te veel om op te noemen. Dus ga zelf 
even kijken. Beslist de moeite waard).   
 

De asfaltweg wordt een veldweg.  Aan de 3-
sprong bij het het rijksmonumentale O.L. Vrouw 
van Smarten kapelletje (1786/zie infobord) en 
picknickbank gaat u bij verbodsbord L (geel-
rood). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(pijl) met links van u een akker. Aan de 3-sprong 
in het bos bij wit huisje gaat u bij betonnen palen 
L (pijl) over het bospad.  Negeer zijpaden. Aan de 
kruising bij wkp 52  gaat u R (67) over het bospad 
door de bomenlaan. (U loopt hier door het rivierduin 
de Donderberg, dat begroeid is met bos). Negeer 
zijpaden en volg het bospad, dat een dalend pad 
wordt, RD. Het pad wordt beneden een graspad 
dat u RD volgt met rechts van u de Dode Maas, 
een oude Maasarm.  
 

7. Aan de Y-splitsing van graspaden gaat u R 
(pijl). Aan de T-splitsing bij wkp 75 gaat u L (67).  
 

(Als u hier R (88) gaat, dan komt u na 40 m bij de 
brug over de Swalm, die hier via de Dode Maas, een 
oude Maasarm, in de Maas stroomt. De Dode Maas 
is een geliefde pleisterplek van watervogels).   
 

(Degene, die de wandeling combineert met 
wandeling 386 Swalmen,  gaat hier bij wkp 75 R (88)  
en steek via de brug de Swalm over. Ga dan verder 
bij de beschrijving bij punt 3 van wandeling 386 
Swalmen).  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD (pijl) over bospad.    
 

(Rechts heeft u mooie doorkijkjes naar de 
meanderende Swalm.  
 

Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij wkp 67 gaat 
u L (94/geel-rood) het holle bospad omhoog.  
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing bij wkp 94 
gaat u L (66/geel-rood) over de veldweg. Aan de 
3-sprong bij woning (huisnr. 1) en bij wkp 66 gaat 
u RD (60) over de asfaltweg. Aan de T-splitsing 
gaat u L.  Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u 
R terug naar Bakkes-Höfke, de sponsor van de 
wandeling,  waar u o.a. heerlijke zelf gebakte 
verse vlaai kunt eten. Er is ook bakmeel te krijgen 
zodat u thuis o.a. lekker cake kunt bakken. U kunt 
een van de lekkere vlaaien mee naar huis nemen, 
maar dan moet u wel van te voren even bellen. U 
kunt er ook een workshop vlaaien bakken volgen. 
Kijk voor meer info op de website: www.Bakkes-
Hofke.nl  
 

De openingstijden zijn: sept. t/m mrt. alleen op 
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 de maandag).  

 

http://www.bakkes-hofke.nl/
http://www.bakkes-hofke.nl/

