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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.   



  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze afwisselende vlakke wandeling wandelt u langs de oevers van de Maas naar Rijkel.  Dan loopt 
u door het Swalmdal tot aan de Bakhoeve. Door velden en bossen wandelt u terug naar Rijkel waar u kunt 
pauzeren bij Bakkes Höfke ((Sept. t/m mrt. alleen 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 ma). De terugweg gaat langs mooie bosranden en het 
prachtige kasteel Nieuwenbroeck. U kunt de wandeling inkorten tot 6 km en halverwege pauzeren bij 
Bakkes Höfke. Aan het eind kunt u op het mooie terras nog iets eten en drinken. 
 

Startadres: Mert 5   Eten – Drinken – Slapen, Markt 5, Beesel.  Tel: 077-8516386.  Geopend: maandag, 
woensdag en donderdag vanaf 11.00 uur,  vrijdag vanaf 10.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 09.30 uur. 
Parkeer gratis op de Markt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,13 km  2.40 uur  22 m  31 m 
 

 
 

404. BEESEL 12,1 km – 6 km 
 
Met uw rug naar de ingang van Mert 5 gaat u L. 
Aan de 4-sprong gaat u RD.  Meteen daarna gaat 
u aan de 3-sprong  nabij wkp 21 L  (23/Het Spick) 
over de asfaltweg, die een veldweg wordt.  Na 400 
m gaat u aan de T-splitsing gaat u L.  Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong R. Vlak daarna aan de 
volgende T-splitsing gaat u L. Negeer zijwegen en 
volg de veldweg, die na 200 m in Beesel een 
asfaltweg (Ervenweg) wordt, RD.  Aan de 3-
sprong gaat u RD (Ouddorp). 
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u links aan de muur een 
tabel met waterstanden tot vorige eeuw).  
 

Na het pleintje met de karakteristieke gebouwen 
gaat u aan de T-splitsing R. Aan de 4-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 20 gaat u RD (51) over de 
asfaltweg die later een brede grindweg wordt. 
(Rechts heeft u mooi uitzicht over de Maas). Vlak 
voor de windmolen ‘De Grauwe Beer” gaat u R 
(pijl/51) over het brede graspad met links van u 
de molen. 
 

(De molen werd in 1891 gekocht door molenaar 
Hendrik Cuypers in de Zaanstreek waar de molen  
als houtzager onder de naam De Grauwe Beer tot die 
tijd dienst had gedaan. In 1891/1892 werd ze op de 
Kleine Solberg (Sint Antoniusstraat) opgebouwd als 
bergkorenmolen met het behoud van de Zaanse 
naam. In 1974 verkeerde de molen in deplorabele 
staat. In 1981 werd ze opgebroken en werd ze op de 
molenmakerwerf in Afferden gerestaureerd, hetgeen 
de nodige problemen opleverde. Op 8 okt.1983 werd 
de molen in het winterbed aan Maas in gebruik 
genomen. I.v.m. de overstromingen van de Maas in 
1993 en 1995 werd de molen in sept. 2014 60 m 
landinwaarts geplaatst  en staat sindsdien op de 
huidige plek Zie voor meer info infobordje. Bij de 
molen staat ook een infobord waar u meer te weten 
komt over de Drakenfeesten).  
 

Het graspad buigt naar links.   
 

2. Let op! Ga dan R door het hekje en volg het 
pad met rechts van u de Maas.  
 

(Als het Maaswater te hoog staat, blijf  dan RD het 
brede graspad volgen  Aan de 3-sprong gaat u 
scherp L de veldweg omhoog. Aan de T-splitsing 
gaat u R over de grindweg. Ga dan verder punt 3).   
 

Loop parallel aan het bosje. Waar de struiken 
ophouden, gaat u L omhoog richting grote 
alleenstaande boom. Bij breed ijzeren hek en het 
klaphek loopt u rechts van het hek RD. (U gaat 
dus NIET door het klaphek). Volg nu het (gras)pad 
RD (pijl/geel-rood) omhoog met rechts van u de 
grote meer dan 12 m diepe Maasplas genaamd de 
Rijkelse Bemden, die ontstaan is door 
grindwinning en die in open verbinding met de 
Maas staat.  
 

(Het natuurgebied bestaat uit 27 ha water en 8 ha 
land. Het natuurgebied heeft een zeer rijke 
vogelstand, zoals Fuut, Grauwe gans, Aalscholver en 
vele anderen.  Het gebied, dat in eigendom is van 
Staatsbosbeheer, wordt begraasd met Galloway 
runderen).   
 

Via klaphek verlaat u het natuurgebied en ga dan 
R over de brede grindweg. U passeert een 
zitbank.  
 

3. Aan de 4-sprong bij wkp 51 in de buurtschap 
Rijkel gaat u RD (50/rood-geel). Aan de 3-sprong  
bij wkp 50 gaat u L (52/Donderbergweg). De 
asfaltweg wordt een veldweg. Aan de 3-sprong bij  
bij het rijksmonumentale O.L. Vrouw van Smarten 
kapelletje (1786/zie infobord) en picknickbank 
loopt u RD (pijl) over de veldweg.  
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier aan de 3-sprong L. 
Aan de 4-sprong in de buurtschap Rijkel gaat u RD 
over de asfaltweg  
 

Na 40 passeert u het Bakkes Höfke, waar ze 
heerlijke vlaai hebben. (Sept. t/m mrt. alleen 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 ma). Loop RD en na 50 m gaat u R over  
veldweg. Na 10 m gaat L over het smalle paadje. Ga 
dan verder bij **** in  punt 6).  



  blz 3 van 3 

 

(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan kunt u na 30 
m R de Historische Groenhof inlopen, waar oude 
vergeten groenterassen 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)  
 

Meteen daarna gaat u de 3-sprong R (pijl) met 
links van u een akker. Aan de 3-sprong in het bos 
bij wit huis gaat u bij betonnen palen L (pijl) over 
het bospad. Negeer zijpaden. Aan de kruising bij 
wkp 52 gaat u R (75) over het bospad door de 
bomenlaan.  
 

(U loopt hier door het rivierduin de Donderberg, dat 
begroeid is met bos).  
 

Negeer bospad links. Meteen daarna, nog vóór 
het pad omlaag loopt, gaat L over bospaadje. 
(Dus bij de wandelmarkeringspaal).Negeer 
zijpaadjes en blijf het smalle bospad RD volgen 
boven langs de helling.  (Links en rechts ziet u 
prachtige holen). Aan de 4-sprong gaat u R 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing 
L over het brede bospad.  Aan de 3-sprong, waar 
het bredere pad links omhoog buigt, gaat u bij 
wkp 67 R (93/rood-geel) over het  smalle pad met 
rechts beneden van u de meanderende Swalm 
door de weilanden.    
 

4. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek en wkp 93 gaat 
u L (92). U passeert meteen links boerderij 
“Hoosterhof.  
 

(De Hoosterhof is een van de oudste boerderijen van 
Beesel. De Hoosterhof wordt voor het eerst vermeld 
in 1554. Ze werd toen de Hof tot Hoesten genoemd). 
 

Aan de 3-sprong bij wkp 92 en enkele huizen gaat 
u L (90/Rookhuizen). Steek bij wkp 90 de 
voorrangsweg over en loop RD 
(71/Baxhoeverweg). Voordat de asfaltweg na 
bijna 500 m naar rechts buigt, gaat u L (pijl) over 
de veldweg, die een eind verder een bosweg 
wordt. Aan de kruising bij wkp 71 gaat u L 
(49/Eikenbroeklaan)  over de asfaltweg. (Als u wilt 
pauzeren, kunt u hier 50 m naar R lopen waar een 
picknickbank staat). Negeer vlak daarna bosweg 
rechts. Let op! Meteen na beekje gaat u bij wkp 49 
R (44) over het graspad met rechts van u het 
Huilbeekje.  
 

(Als het pad langs de beek te drassig is, loop dan bij 
wkp 49 RD en neem dan de eerste veldweg R.. 
Negeer graspad rechts. Ga dan verder bij **** in dit 
punt. De route volgend langs het Huilbeekje loopt 
hier door het natuurgebied Beesels Broek. Mogelijk 
ziet u op het graspad sporen van wroetende wilde 
zwijnen).  
 

Neem het eerste graspad L, wederom langs een 
beekje. Aan de veldweg gaat u R. **** Aan de 3-
sprong bij wkp 48 gaat u L (64). Steek de  
asfaltweg over en loop RD (pijl).     
 

5. Aan de T-splitsing bij wegkruis en wkp 64 gaat 
u L. Meteen daarna gaat u R (63) over het bospad 
U passeert een weiland en u loopt weer het bos 

in. U passeert nog een weiland. Negeer graspad 
rechts en u loopt weer het bos in. Let op! Waar 
het bos rechts eindigt, gaat u R (pijl) over het 
bospaadje.  Negeer zijpaden en loop RD  door het 
bos. Aan de 4-sprong bij wkp 63 gaat u L (61).  
Negeer veldweg scherp rechts.  
 

6.  20 m verder (circa 10 m vóór asfaltweg) gaat u R 
over het smalle paadje. 
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar Bakkes Höfke 
lopen waar ze heerlijke zelf gebakte verse vlaai 
hebben. (100 m) (Sept. t/m mrt. alleen 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 
ma). Loop hier dan RD en ga dan L over de 
asfaltweg)   
 

**** Even verder loopt u het bos in. Aan de Y-
splitsing gaat u L. Aan de 4-sprong  gaat u R 
(gele pijl). Aan de  volgende 4-sprong gaat u RD. 
Na 10 m gaat u L over het smalle bospaadje.  Aan 
de 4-sprong RD. Aan de rand van het bos RD. 
Negeer pad scherp rechts en loop RD over de 
open vlakte met links een paardenweiland. Na 30 
m gaat u R over het graspad. (U volgt dus niet de 
gele pijl RD). Volg dit graspad langs de bosrand. U 
passeert rechts een afrastering en vervolgens 
een open stuk. Aan het einde van de tweede 
rechts staande afrastering gaat u R over het 
graspad met links van u een mooie vijver. Aan de 
asfaltweg in Beesel, dat bekend is om de 
Drakenfeesten, die elke zeven jaar worden 
gehouden, gaat u R. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong L (De Mortel). Aan de T-splitsing voor 
trafohuisje gaat u L (Vossenberg).  
 

7. Aan de 4-sprong bij grasveld gaat u R. Meteen 
daarna aan de volgende 4-sprong loopt u RD 
(Bakheide). Let op! Na 20 m gaat u L over het 
bospaadje langs de dikke bomen. Negeer 
zijpaadjes. Aan de 3-sprong gaat u L.  Negeer 
zijpaadjes. Aan de  T-splitsing gaat u L.  Aan de 
kruising met smal grindpaadje  gaat u RD.  
 

(Als u hier L gaat, dan komt u bij het kasteel.. 
Kasteel Nieuwenbroeck  werd rond 1560 gebouwd. 
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 goed bestaat uit 
een 16e eeuws edelmanhuis met een poortgebouw 
op een omgracht terrein. Het bijbehorende park, dat 
zich zowel binnen als buiten de gracht bevindt, is in 
de 19e eeuw aangelegd).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de T-splitsing gaat 
u L over het brede bospad. Aan de 3-sprong bij 
“brug” en wkp 30 gaat u L (25) met links van u de 
slotgracht van kasteel Nieuwenbroeck en rechts 
het  Huilbeekje. Aan de klinkerweg bij wkp 25 
gaat u R (21).  Aan de T-splitsing L. Negeer alle 
zijwegen en dan komt u rechts weer bij Mert 5, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken.  


