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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling loopt u eerst naar het prachtige herbouwde kasteel De 
Keverberg, waar u boven prachtig uitzicht heeft.  Dan wandelt u over goed begaanbare wegen en 
veldwegen naar het afwateringskanaal Meijel- Neer dat u naar de Maas brengt.  Het laatste stuk loopt via de 
Musschenberg en door het natuurgebied de Weerdbeemden waar u zes vijvers/plassen passeert.  
Onderweg heeft u enkele keren prachtig uitzicht op de Maas. Neem zelf proviand mee. Er staan voldoende 
zitbanken. 
 

Startadres: Restaurant – Eethuis De Rozentuin, Beeselseweg 27,  Kessel.  (Aan de Maas vlak bij het veerpont 
is links een parkeerplaats). 
 
Samenstelling route: Jac en Marlène Peeters. 
 

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. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,90 km  3 uur  23 m  25 m 
 

 
 

401. KESSEL 13,9 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L omlaag 
richting veerpont Kessel-Beesel.  Vlak voor de 
Maas gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 72 L (10) 
over het klinkerpad met rechts de Maas.  
 

(Eindje verder bij passantenhaventje ziet u links 
boven een oud gebouw. Dit is villa Oeverberg (1870-
1872), die gebouwd is door de laatste bewoner van 
kasteel De Keverberg, baron Frits. Hij wilde de 
eenzaamheid van het kasteel ontvluchten en liet 
deze kasteelachtige villa bouwen. Straks komt u 
langs de voorkant van deze villa).  
 

Negeer na 500 m trap richting kerk en negeer 100 
m verder klinkerpad links omhoog. Steek vlak 
daarna de houten brug (Math Sieben-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).  
 

Bij wkp 10 gaat u L (9) het brede trappenpad 
omhoog. Let op! Na de tweede trap gaat u L door 
de opening in de muur en ga dan R de smalle 
stenen trap omhoog.  
 

(Hier bij de tweede trap hangt rechts aan de muur 
een gedenkplaquette ter herinnering aan de 
omgekomen bemanning van een Lancaster 
bommenwerper, die hier op 21 juli 1944 in de Maas 
stortte).  
 

Boven op het kasteelterrein loopt u RD met links 
gebouwen van de voormalige Neerhof (nu 
restaurant Baron Frits). Via groot hek loopt u RD 
naar kasteel De Keverberg. In de linkerhoek gaat 
u de brede stenen trap omhoog, ga dan L door de 
2 achter elkaar liggende poortjes en ga dan 
meteen R de trappen omhoog met rechts het 
kasteel en loop boven om het kasteel heen. 
 

(U heeft hier boven prachtig uitzicht op o.a. de Maas 
en de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk (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 is door vrijwilligers tussen 
2008 en 2015 herbouwd. Boven bij infobalie in het 
kasteel krijgt u info over het kasteel. Een bezoekje 
aan het kasteel kost € 7,50 en mag u zeker niet 
missen! Via o.a. leuke infofilmpjes komt u meer te 
weten over het kasteel en hoe het door circa 60 
vrijwilligers weer is opgebouwd. Het uitzicht boven is 
geweldig! Heeft u geen tijd/zin om het kasteel nu te 
bezoeken, kom dan zeker nog eens terug om dit wel 
te doen).  

Aan de andere kant loopt u de stalen trap omlaag.  
Beneden aan de kruising in het kasteelpark bij H. 
Hartbeeld, zitbank en kunstwerk (oorlogs-
monument) gaat u R over het klinkerpad. Via het 
stenen poortje/torentje verlaat u het kasteelpark 
en komt u op de Markt. Ga hier meteen bij het 
Toeristische informatiecentrum Kessel en 
waterpomp L.  
 

(Hier aan dit pleintje (Markt) staat rechts het 
voormalige gemeentehuis 1844) van de voormalige 
gemeente Kessel met links in muurnis een 
Mariabeeld). 
 

2. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(pijl/Dorpsstraat). Negeer zijwegen en volg 
geruime tijd deze weg, die na 250 m voorbij wkp 
12 Veersepad heet, RD.  
 

(Bij Veersepad huisnr. 17 passeert u de voorkant van 
kasteel Oeverberg).  
 

Na 800 m aan de ongelijke 4-sprong, met links De 
Rozentuin, gaat u bij wkp 70 R (48/49 
/Beeselseweg). Meteen daarna aan de Y-splitsing 
gaat u L (48/Scheutenbergerweg).  Na 400 m gaat 
u aan de T-splitsing bij sportpak De Roode Egge 
R.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 48 L 
(66/Veldweg). Steek de voorrangsweg 
(Napoleonsbaan) over en loop RD (pijl) langs de 
manege.  Aan de T-splitsing bij wkp 66 gaat u L 
(60/Spurkt).  Na 100 m gaat u R over de veldweg 
(negeer pijl RD). U passeert het Tasbeekje en volg 
RD de veldweg het bos in.  Aan de T-splitsing 
gaat u L over de klinkerweg.  Aan de 4-sprong in 
de buurtschap “Dijk” gaat u bij wkp 63 L (62).   
 

3. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 62 R 
(84/Krekelsbergweg).  Na 300 m buigt de 
asfaltweg naar rechts. 200 m verder bij 
boerderijstallen buigt de asfaltweg naar links en 
wordt een veldweg.  Na bijna 500 m gaat u aan de 
3-sprong bij zitbank RD.  Bijna 200 m verder gaat 
u aan de volgende 3-sprong R over de veldweg. 
(Dit is circa 100 m voor de veldweg, waarover u loopt 
naar links buigt).  Aan de T-splitsing bij wkp 59 
gaat u L (83) over de asfaltweg.  Aan de 4-sprong 
Bovensbos loopt u bij wkp 83 RD (82).  
 

(Dus de tweede weg R, die meteen voor de 
Landerdhoeve naar links buigt).   
 

Negeer zijwegen en volg geruime tijd de veldweg 
RD. Bij wkp 82 RD (89). Bij wkp 89 RD (72).  
 

4. Steek na 1 km het afwateringskanaal Meijel-
Neer over en ga meteen bij wkp 72 L (79) over de 
veldweg met links het kanaal.   
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Volg geruime tijd de grindweg, die na bijna 700 m 
bij zitbank een asfaltweg wordt.  
 

(Het 10 km lange afwateringskanaal begint in Meijel 
bij de Noordervaart ter hoogte van de Helenavaart en 
stroomt bij de "Mussenberg" in de Maas. Tot de 
dertiger jaren van de 20e eeuw werd het gebruikt 
voor de scheepvaart. De trekschuiten werden m.n. 
gebruikt voor het afvoeren van turf. Nu heeft het 
enkel nog een afwateringsfunctie. Het waterpeil is erg 
laag. Op diverse plaatsen is het kanaal zelfs 
dichtgeslibd).  
 

U passeert camping De Waterval met terras. 
Steek bij wkp 79 de voorrangsweg 
(Napoleonsbaan) over en ga even L. Na 10 m gaat 
R (33) over het graspad met links het 
afwateringskanaal.   (Het gras kan hier in de zomer 
soms hoog staan).  Na 500 m gaat u bij brug en 
wkp 33 R (32) over de veldweg. Aan de T-splitsing 
bij wkp 32 gaat u L (34/Waije) over de asfaltweg.  
Na bijna 400 m gaat u aan de 3-sprong L 
(Schoor).  De weg buigt naar rechts.  
 

5. Aan de 3-sprong bij picknickplek voor de Maas   
gaat u L (35) over het asfalt- fietspad.  (Hier heeft u 
mooi uitzicht op de Maas).  Beneden steekt u de 
stalen brug over. (Hier mondt het afwateringskanaal 
Meijel-Neer in de Maas uit). Waar boven het asfalt- 
fietspad bij wkp 35 naar links buigt, gaat u R en 
loop RD (pijl) tussen de twee zitbanken door. 
Meteen daarna bij markeringspaal loopt u RD (43) 
over het smalle bospad over de Muschenberg 
met rechts de steile Maashelling. Negeer 
zijpaden. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R 
omlaag en ga meteen voorbij afrastering L met 
rechts nog steeds de steile Maashelling. Even 
verder gaat u bij “grasveldje” L over het smalle 
pad door de bosrand.  Bij breed ijzeren hek gaat u 
R door het klaphek en loop dan RD met rechts 
afrastering.  
 

(U loopt hier het natuur- begrazingsgebied 
Weerdbeemden binnen waar u mogelijk Schotse 
hooglanders (runderen met horens tegenkomt.)  
 

Na veel regen kan het natuurgebied soms drassig 
zijn. Is dat zo, loop dan hier bij breed ijzeren hek RD 
het pad omhoog met links de bosrand. Negeer bij 
klaphek bospad links en loop RD (43). Aan de 3-
sprong bij zitbank, infobord en wkp 43 gaat u R (41) 
over de veldweg met links een asfalt- fietspad.  Aan 
de 3-sprong bij wkp 41 gaat u RD (40) over de 
veldweg met links een asfalt- fietspad. Aan de 3-
sprong bij wkp 40 gaat u RD (93). (Even verder bij 
zitbank heeft u mooi zicht op de windmolen genaamd 
“de Grauwe Beer” in Beesel). Na 500 m gaat u in 
Kessel-Eik bij wkp 93 en het O.L. Vrouwe kapelletje 
(1892) RD (94/Haagweg). Ga nu verder bij **** in 
punt 6). 
 

Even verder gaat u door het volgende klaphek en 
loopt u RD met even verder links een plas waarin 
dood hout ligt. 
   
(De Weerdbeemden is ontstaan door kleiafgraving 
ten behoeve van een steenfabriek. In de 19de eeuw 
werd hier met hand en kruiwagen klei gedolven voor 

de fabricage van bakstenen. Dit gebeurde ter hoogte 
van de steenfabriek. In de jaren na de afgraving 
ontwikkelde de Weerdbeemden zich tot een zeer 
gevarieerd moerasgebied met een rijkdom aan flora 
en fauna. Vooral de watervogels vinden hier een 
waar paradijs).  
 

Bij rechts gelegen kleine plas loopt u RD met 
even verder links de volgende vijver. Aan het 
einde van deze vijver (tweede gedeelte) gaat u R 
omhoog en ga dan meteen links met links een 
vijver, die vaker droog staat.  
 

(Rechts heeft u mooi zicht op de Gertrudiskerk 
(1842) in Beesel en de windmolen genaamd “de 
Grauwe Beer”. Deze beltkorenmolen is oorspronkelijk 
een houtzaagmolen die begin 17e eeuw in Zaandam 
werd gebouwd).  
 

Even verder bij links gelegen grote vijver gaat u 
RD met rechts afrastering/akker. (Voor u in de 
verte ziet u de kerk en het kasteel in Kessel).  
 

6. Voor de volgende vijver gaat u R. Vlak daarna 
buigt het pad naar links met links de lange vijver 
en rechts afrastering/akker. Aan het einde van de 
lange vijver gaat u L en meteen daarna gaat u R 
en via veerooster/klaphek verlaat u het 
natuurgebied. Aan de T-splitsing L over de 
veldweg met rechts zand- grindbedrijf Kuypers. 
Aan de volgende T-splitsing bij groot 
toegangshek van Landgoed de Weerdbeemden 
(groepsaccommodatie) gaat u R over de 
grindweg, die een eind verder naar links buigt en 
een asfaltweg wordt. Aan de 4-sprong in Kessel-
Eik bij wkp 93 en links het O.L. Vrouwe kapelletje 
(1892) gaat u R (94/Haagweg).  
 

**** (Hier aan de 4-sprong staat rechts de 
ruïne/vervallen oude O.L. Vrouwekapel (17e eeuw) 
met een onderbouw van Maaskeien. In het huidig 
kapelletje staat een kopie van het 16 eeuwse 
Mariabeeld van de oude grote kapel).  
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank, wkp 
94 en ingang van zand- grindbedrijf Kuypers. RD 
(95/Haagweg). Negeer zijwegen en volg de rustige 
smalle asfaltweg bijna 1,5 km RD.  
 

(Even verder passeert u links hallen van tentbedrijf 
Neptunes.  Het bedrijf (1937) ontwikkelt en verhuurt 
tenten/paviljoens voor grote nationale en 
internationale evenementen en is op dit gebied 
wereldleider).  
 

Bij wkp 95 RD 98. Bij wkp 98 RD (71). Aan de 
voorrangsweg bij wegkruis en wkp 71 gaat u R 
(70) over de klinkerweg.  
 

(U passeert links een prachtig rijksmonumenttaal 
herenhuis uit 1769. Zie infobord bij huisnr. 10. 
Tegenover dit herenhuis staat het oude veerhuis).  
 

Meteen daarna gaat u aan de ongelijke 4 -sprong 
R omlaag en u komt weer het restaurant, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 


