414. REUVER 14,2 km – 8 km – 6 km
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Tijdens deze vlakke, afwisselende en verrassende wandeling, loopt u door bos naar de buurtschap
Ronkensteim, met het beschermd dorpsgezicht. Dan loopt u o.a. langs het Schellekensbeekje en door een
grote boomplantage naar Maas, waar u mooi uitzicht heeft. Dan loopt u naar de hoog gelegen St.
Lambertuskapel waar u achter de kapel schitterend uitzicht heeft over de Maas en op de kerk en kasteel in
Kessel.
Via bospaden en heuvels maakt u een rondje om vakantiebungalowpark Landal De
Lommerbergen. Via een stukje langs de Maas en door het bos komt u weer bij startpunt. Onderweg
passeert u de nodige zitbanken. De route van de 6 km komt langs de mooie St. Lambertuskapel. Achter de
kapel staat een zitbank, een genietplekje en prachtige pauzeplek. De route van 8 km komt door het
beschermd dorpsgezicht van de buurtschap Ronkenstein. De 14 km komt zowel door Ronkenstein en langs
de St. Lambertuskapel.
Startadres: Parkeerplaats Bösdaellaan 3, Reuver. U kunt ook parkeren op de vlakbij gelegen parkeerplaats
van de sporthal.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,23 km

3.10 uur

31 m

70 m

414. REUVER 14,2 km – 8 km – 6 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Aan
de T-splitsing voor sporthal De Schans gaat u L.
Negeer zijwegen. Vlak daarna bij rechts staand
ijzeren toegangshek van openluchtzwembad De
Bercken, dat door vrijwilligers wordt gerund,
wordt de asfaltweg een dalende bosweg, die u RD
volgt. Negeer zijpaden. Boven aan de T-splitsing
voor
ijzeren
toegangshek
(huisnr.1A/De
Weerterhof) gaat u R (Berkenweg).
Degene, die 6 km loopt, gaat hier bij huisnr. 1 A L
(Berkenweg). Negeer zijpaden. Na 250 m gaat u aan
de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 81 RD (82).
Ga nu verder bij **** in punt 5.
Aan de 3-sprong voorbij rechts gelegen oude
bijenschans Reuver, gaat u bij wandelknooppunt
(wkp) 51 RD (53). Aan de volgende 3-sprong, met
rechts het terrein waarop het voormalige Fort St.
Brigitte (1579/zie infobord) heeft gelegen, loopt u
RD verder over het bospad. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Negeer zijpaden. Let op!
Circa 30 m voor het einde van het bospad (voor u,
bij asfaltweg, ziet u enkele huizen) gaat u L het
smalle bospad omlaag. Aan de kruising RD.
Meteen daarna gaat u beneden aan de T-splitsing
R met rechts de bosrand. Negeer zijpaden. Steek
bij wkp 53 de asfaltweg over en loop RD (60) over
de veldweg met rechts van u de bosrand. Negeer
zijpad
rechts.
(U
verlaat
hier
de
wandelmarkeringen). Even verder buigt het pad
rechts omhoog het bos in. Meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing L over het smalle pad. Aan de
3-sprong gaat u RD. Aan de T-splitsing bij gaat u
R het pad omhoog. Boven aan de voorrangsweg
gaat u L over het fietspad en u steekt meteen via
brug het Schellekensbeekje over.
2. 100 m na de brug gaat u R (Op de Berg) de
veldweg
omhoog.
(Steek
voorzichtig
de
voorrangsweg over). De veldweg buigt meteen
naar links en boven naar rechts. Aan de 3-sprong
gaat u RD omlaag met links een boerderij. Meteen
na de Schellekensbeek gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 66 RD (64) onder het spoorwegviaduct
“Onderste Hof” (1864/zie infobordje) door.
Meteen na het viaduct gaat u R (pijl/rood-geel)
met rechts de spoordijk. Bij inrit van hoeve
Onderste hof (1785) buigt de veldweg links
omhoog.
(Even verder passeert u bij zitbank de mooie Maria
Moeder
der Troost kapel, die voor het eerst
genoemd is in 1761 (zie infobordje) en te bezichtigen
is. De kapel hoorde oorspronkelijk bij de nabijgelegen
boerderij Onderstehof).

Aan de 3-sprong bij wkp 64 loopt u RD (70). Aan
de asfaltweg in de buurtschap Ronkenstein, met
het beschermd dorpsgezicht, gaat u L.
(U passeert meteen links de witte Segershof (zie
infobordje). Het boerderijtje rechts nr. 2 dateert uit
1776 (zie infobordje). De boerderij daar tegenover
(nr.7 ) stamt uit 19e eeuw. Bij nr. 9 passeert u links de
voormalige watermolen van Ronkensteijn op de
Schellekensbeek (nu woning), die van 1761 tot 1956
in gebruik was (zie infobordje). Daar tegenover ligt de
molenvijver. Hier bij vijver staat een zitbank en groot
infobord “Beschermd Dorpsgezicht Ronkenstein”.
3. Waar boven de asfaltweg bij rood/witte
afzetting naar links buigt, gaat u bij wkp 70 R (90)
over de veldweg, die vlak daarna een bospad
wordt
met
rechts
de
meanderende
Schellekensbeek.
(De beek zou vernoemd zijn naar de werkwijze van
rover Hölster Heinke, die een touwtje met een belleke
(schelke) aanbracht bij een doorwaadbare plaats. Als
een nietsvermoedende voorbijganger het touwtje
beroerde ging het belletje en sloeg de booswicht zijn
slag).
Aan de T-splitsing gaat L. Aan de volgende
T-splitsing gaat u L over de asfaltweg door de
bomenlaan met rechts van u even de autoweg
A-73 (Roermond – Venlo). Na 300 m buigt de weg
naar links. Negeer doodlopende zijweg rechts.
Meteen daarna aan de T-splitsing bij wkp 65 gaat
u bij verbodsbord R (14/rood-geel). Na bijna
500 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 14 en
rechts de Hoverheideweg L over de veldweg
(Kleine Hoeve Pad), die even verder een bocht
naar links en rechts maakt en door een grote
bomenplantage loopt. Na 400 m gaat u bij
hekwerk L over het smalle pad met rechts de
spoorlijn Roermond – Venlo en links de
bomenplantage. Let op! Na 250 m, waar bosje
begint, gaat u R het smalle paadje omlaag met
rechts de spoordijk. Beneden gaat u R onder het
spoorwegviaduct door. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong bij wkp 66 L (62) het brede pad
omhoog met links de spoordijk en rechts de
Schellekensbeek. Na 250 m, waar links een
ijzeren hekwerk begint, gaat u bij wkp 62 R
(60/rood-geel) het smalle pad (even) omhoog.
Beneden buigt het holle pad links (pijl) omhoog.
Boven aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u RD (53).
(Rechts
ziet
u
weer
het
meanderende
Schellekensbeekje).
4. Let op! Bij groene trafokast gaat u R (roodgeel/pijl). Meteen daarna gaat u aan de 5- sprong
R (pijl/rood-geel) het brede bospad omhoog.

Steek boven weer voorzichtig de voorrangsweg
over en loop RD (pijl/rood-geel) over het
bospaadje langs de ijzeren afsluiter/put van WBL.
Aan de 3-sprong RD (pijl). Aan de T-splitsing
gaat u L (pijl/rood-geel) over de veldweg. Aan de
4-sprong bij wkp 53 gaat u R (80) over de
asfaltweg. Na 200 m bij het witte huis gaat u bij
zitbanken L over het pad met rechts van u de
Maas. (Even verder ziet u voor u in Kessel de
hooggelegen kerk). Na bijna 500 m gaat u aan de
3-sprong bij zitbanken RD (pijl) over de veldweg.
Blijf nu de veldweg, die na 100 m van de Maas
weg buigt, 700 m RD volgen. Negeer zijweg links
richting woning (De Weerterhof).
(Even verder heeft u rechts mooi uitzicht op de in
Kessel gelegen Onze-Lieve-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 5 - sprong bij zitbank en bij wkp 80 gaat u
L (51) de bosweg omhoog.
5. Vlak daarna gaat u boven aan de 4-sprong R
over het brede bospad.
(Degene die 8 km loopt, gaat u hier verder bij punt 8).
**** Negeer zijpaden. Aan de volgende 4-sprong
bij wkp 82 gaat u RD (83). Aan alweer een
4-sprong gaat u R (pijl), met voor u de
hooggelegen St. Lambertus kapel. U komt bij de
kapel.
(De St Lambertuskapel bestaat eigenlijk uit twee
kapellen, namelijk de grote neogotische 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.

(11/70) met rechts vakantiebungalows van de
Lommerbergen. Meteen daarna gaat u aan de
3-sprong L (11) het bospad omhoog. Negeer na
50 m zijpad rechts. Let op! Na 150 m gaat u R
over het smalle bospad. (Dit is circa 40 m voordat
een (breder) pad R gaat). Aan de T-splitsing gaat u
L. Meteen daarna aan de volgende T-splitsing
gaat u R over het bredere pad. Neem nu het
derde bospad R. **** (Dat is circa 60 m voorbij
links
staand
vervallen
gebouw
(voormalig
waterzuiveringsgebouw). Bij het tweede zijpad rechts
verlaat u de wandelmarkering). Boven aan de Y
splitsing gaat L. Beneden steekt u RD het brede
bospad over en steek dan schuin links de
zandvlakte over.
6. Bij ijzeren paal gaat u R het brede boszandpad omhoog. Boven gaat u RD en meteen
daarna gaat u bijna beneden bij volgende ijzeren
paal R het bospad omhoog. Boven aan de
4-sprong gaat u L. Negeer zijpaden en loop RD
over
de
heuvel
met
rechts
beneden
vakantiebungalows. Na 100 m gaat u aan de
T-splitsing L omlaag. (Volg niet het pad dat naar
links buigt). Meteen daarna gaat u beneden aan de
T-splitsing R. Aan de 4-sprong gaat u L. (Dit is
circa 40 m voor afrastering van bungalowpark).
Negeer zijpaden en loop RD met een eindje
verder rechts van u afrastering. Na afrastering
buigt het pad naar rechts. Meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing R. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong, bij wkp 71 L (78), met rechts van u het
hekwerk van het vakantiepark Landal De
Lommerbergen. Negeer zijpad links. Beneden
aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna gaat u
R (pijl) over de veldweg met rechts de afrastering
van het vakantiepark. Steek bij wkp 78 de
voorrangsweg over en ga L. Meteen daarna gaat
u bij verbodsbord R over het brede graspad, dat
een eindje verder rechts omhoog buigt. Negeer
meteen na bocht smal graspad links langs de
graft.

Achter de kapel staat een zitbank, een genietplekje,
waar u schitterend uitzicht heeft op de Onze-LieveVrouw-Geboortekerk (1872) en kasteel De Keverberg
dat vermoedelijk deels in de 12e eeuw gebouwd is.
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 pas tussen 2008 en
2015. Boven in het kasteel heeft u schitterend
uitzicht. Wandeling 1130 Kessel start bij het kasteel.
U heeft tijdens deze wandeling nog enkele keren
prachtig uitzicht op de kerk en het kasteel). .

(U kunt hier ook L over dit smalle pad lopen. Aan de
veldweg gaat u L. Ga dan verder bij punt 7).

Bij de ingang loopt u RD en ga dan meteen bij
wkp 83 L (84) het klinkerpad omlaag en loop RD
de grindweg omhoog. Negeer zijpad links. Aan de
4-sprong in Reuver loopt u bij wkp 84 RD (85/Sint
Lambertusweg) de asfaltweg omhoog. Aan de
kruising gaat u R (Parklaan) over het trottoir.
Steek voorbij huisnr. 102 de Kesselseweg over en
loop bij verbodsbord RD het bospad omhoog.
Aan de kruising bij zitbank en wkp 75 loopt u RD

(Rechts boven ziet u de St Lambertuskapel).

Boven aan de 3-sprong gaat u L met rechts de
bosrand en links weer prachtig uitzicht op de
kerk/kasteel in Kessel. Aan de asfaltweg bij
wkp 74 gaat u L (76). Vlak daarna voorbij zitbank
wordt de asfaltweg een dalende veldweg. Negeer
graspad links.
7 Aan de T-splitsing voor Maas en bij wkp 76 gaat
u R (81). Na 75 m gaat u aan de Y-splitsing bij
picknickbank L (81/geel-rood) 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). Aan de T-splitsing, einde bos,
gaat u R. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
zitbank loopt u bij wkp 80 RD (51) de bosweg
omhoog.

8. Boven aan de 4-sprong bij zitbank loopt u RD.
Negeer zijpaden en volg het bospad RD, dat een
eind verder naar links buigt met rechts de
boshelling.
Loop
nu
RD
richting
rode
appartementengebouw, dat u door de bomen
heen ziet. Aan de Y-splitsing vlak voor het grote
rode gebouw gaat u R. Meteen daarna aan de
T-splitsing voor het appartementengebouw gaat u
L over het smalle paadje. Meteen na het rode

gebouw gaat u R omlaag en loop bij zitbank RD
en steek het houten bruggetje over. Voor het
ronde appartementencomplex gaat u R en loop
nu om het ronde gebouw heen. Bij ingang van het
appartementencomplex (nrs. 48 t/m 63) gaat u L.
U komt weer bij de parkeerplaats.
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