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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u eerst boven langs de kasteel Keverberg waar u prachtig uitzicht 
heeft. Dan loopt u o.a. langs de Maas en via een graspad langs de Tasbeek loopt u naar het Raaybos. 
Daarna loopt u geruime tijd langs en door de rand van de Heldense Bossen. Neem zelf proviand mee. 
Halverwege staan enkele zitbanken. Na heel veel regen kunnen de graspaden erg nat zijn  
 
 

Samenstelling route: Jac en Marlène Peeters.    
 

Auteur: Jos Wlazlo.  Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze 

wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
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Startadres: Café De Boesjer, Markt 3,  Kessel.  U kunt parkeren op de Markt.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,49 km  3 uur  23 m  31 m 
 

 
 

415. KESSEL 13,5 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang het café gaat u RD. 
Meteen daarna gaat u op het marktplein voor het 
Toeristische informatiecentrum Kessel en voor 
waterpomp R en via stenen poortje/torentje loopt 
u het kasteelpark binnen.  
 

(Hier aan de Markt staat ziet u voor u het voormalige 
gemeentehuis (1844) van de voormalige gemeente 
Kessel met links in een muurnis een Mariabeeld).  
 

Loop nu in het kasteelpark RD over het 
klinkerpad. Aan de kruising bij H. Hartbeeld, 
zitbank en kunstwerk (oorlogsmonument) loopt u 
L de stalen trap   omhoog en boven loopt u rond 
het kasteel.  
 

(U heeft hier boven prachtig uitzicht o.a. op de Maas 
en op 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 tussen 2008 en 
2015 door vrijwilligers herbouwd. Boven bij infobalie 
in het kasteel krijgt u info over het kasteel. Een 
bezoekje aan het kasteel kost € 4,50 en mag u zeker 
niet missen! Via o.a. leuke infofilmpjes krijgt u meer 
te weten over het kasteel en hoe het door circa 60 
vrijwilligers weer is opgebouwd. Het uitzicht boven is 
geweldig! Heeft u nu geen tijd/zin om het kasteel nu 
te bezoeken, kom dan zeker nog eens terug om dit 
wel te doen).   
 

Aan de andere zijde gaat u het trappenpad 
omlaag. Aan het einde van deze trap gaat u L 
door de twee achter elkaar liggende poortjes. (U 
loopt dus niet verder omlaag met links beneden de 
Maas). Meteen daarna gaat u RD de brede trap  
omlaag en loop RD met rechts de Neerhof.  
bijgebouwen die hoorden bij het kasteel. (Nu 
restaurant  Baron Frits). Loop bij poort/hek, met 
rechts restaurant Baron Frits, precies RD en loop 
dan de smalle stenen trap omlaag  Ga beneden 
door het poortje en ga dan R de twee brede 
trappen omlaag naar de Maas.   
 

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

Beneden bij wandelknooppunt (wkp) 10 gaat u L 
(53) over het klinkerpad met rechts de Maas.  Na 
100 m gaat u bij hoge kademuur met steunberen 
L de stenen trap omhoog.  Boven bij pleintje, het 

andere gedeelte van de Markt, gaat u meteen R en 
loop bij waterpomp en waterpunt RD de 
klinkerweg omlaag.                                                    
 
 2.  Aan de T-splitsing gaat u L.  Aan de 4-sprong 
gaat u scherp R (pijl/Ondersteweg) en meteen 
voorbij de Gravenhof (1803/zie infobordje)  verlaat 
u de bebouwde kom.  Loop links van de weg en 
volg geruime tijd de smalle asfaltweg met even 
verder rechts achter haag camping Gravenhof.  
 

(Na 500 waar de asfaltweg bij wegkruis naar links 
buigt, heeft u rechts mooi zicht over de Maas).  
 

Na 900 m steekt u het Tasbeekje over.   
 

(Hier staat rechts het infobord Tasbeek en een 
zitbank, een genietplekje aan de Maas).  
 

200 m verder gaat u meteen voorbij  zitbank bij 
wkp 53 L (51) over de veldweg met rechts de 
bosrand. Aan  de asfaltweg bij wkp 51 gaat u L 
(50)  Na circa 100 m steekt u weer de 9,1 km lange 
Tasbeek over en ga dan meteen bij wkp 50 scherp 
R (16) over het graspad met rechts de beek/sloot 
en links struikgewas. (U loopt dus NIET over de 
veldweg, die even verder een graspad wordt). 
Negeer zijpaden en volg 1,3 km het graspad RD 
met rechts de beek.  Steek bij wkp 11 de 
asfaltweg over en ga R. Let op! Na 5 m gaat u L 
en ga dan meteen L over het graspad met links 
het beekje, dat hier onder de asfaltweg doorgaat. 
Volg nu het brede graspad dat enkele bochten 
maakt met links het beekje.   
 
3. Na 300 m gaat u trafohuisje R (Bosakkerweg) 
over de asfaltweg. Steek de doorgaande weg  
(Napoleonsbaan/N273) over en loop RD 
(Keizersbaan).  Negeer vlak daarna bij grote 
parkeerplaats van Chinees restaurant bij wkp 10 
klinkerweg links en loop RD (35). Negeer 
zijwegen/inritten.  
 

(U passeert rechts Stal de Ruijter/Stal Linssen, die 
zich samen o.a. toeleggen op het trainen van 
potentiéle talentvolle springpaarden).    
 

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing, waar de 
Keizersbaan naar links buigt, bij wkp 35 R 
(86/Bosheideweg). Waar na 100 m de asfaltweg 
bij de ingang van Stal Linssen naar rechts buigt 
en een doodlopende weg wordt, gaat    u RD over 
de veldweg, die u geruime tijd RD volgt.  Na 750 
m gaat u aan de schuine T-splitsing L (pijl) over 
de smalle asfaltweg.   



  blz 3 van 3 

 

Na bijna 250 m, voorbij rechts gelegen tuin met 
kunstwerken,  steekt u het Bosbeekje over. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 86 RD (85).   
 

4. Waar de asfaltweg bij zitbank en wkp 85 naar 
rechts buigt, gaat u L (84) door het hek u loopt 
het terrein van paardenfokkerij Stal Hendrix op 
met rechts een witte mooie carréboerderij. (Dit is 
een openbare weg).  
Aan het eind van de asfaltweg verlaat u bij grote 
stallen via breed hek het terrein en loop RD 
(Bevrijdingsdreef).  Let op! Na 5 m gaat u L het 
bospad door bosrand van het Raaybos omhoog. 
Na 150 m gaat u aan de 3-sprong R het bospad 
omhoog. Aan de kruising gaat u RD. Aan de T-
splitsing gaat u L over de bosweg.  Na ruim 50 m 
gaat u R het bospad omlaag, dat meteen  naar 
links buigt. Aan de T-splitsing voor akker gaat u L 
de bosweg omhoog. Negeer meteen bospad 
rechts. Negeer na ruim 100 m zijpad links.   
 

5. 25 m verder gaat u aan de ongelijke 4-sprong  
bij zitbank, een prima pauzeplekje na 6,5 km, en 
voor grote akker L (wandelaar op rood plaatje) 
over het bospad met rechts aan de bosrand even 
de grote akker.  Aan de T-splitsing gaat u R 
(wandelaar).  Negeer zijpad links. 200 m verder 
buigt het pad naar links met rechts een smalle 
akker. Vlak daarna, einde smalle akker, gaat u aan 
de  3-sprong R over het bospad. (U verlaat hier 
rood plaatje met wandelaar). Negeer meteen zijpad 
links.  Aan de brede veldweg voor grote akker 
gaat u R.  Aan de kruising bij picknickplaats met 
twee picknickbanken, kapelsilhouet en wkp 71 
gaat u L (72/fr. 55) over de brede veldweg met 
rechts een fiets-grindpad.  
 

(Het grote silhouet vormt de contouren van de 
oorspronkelijke Heilige Familiekapel die van 1900 tot 
aan het einde van de Tweede Weeldoorlog in de 
buurtschap de Vergelt stond. Tijdens de oorlog is 
deze kapel volledig verloren gegaan door 
granaatvuur. Het silhouet fungeert als een 
herinnering aan de gebouwen in Baarlo die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog verloren gingen. Zie infobord). 
 

Na 300 m wordt de veldweg een bosweg. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de veld- zandweg 
met rechts het fiets- grindpad door en 
voornamelijk langs de bosrand van de Heldense 
Bossen.  
 

(Na 400 m, waar de veldweg en fietspad naar rechts 
buigen, passeert u een 3-stammige Amerikaanse eik 
en een picknickbank die bij een akker staat).  
 

6. Na 1 km aan de 3-sprong met links een 
asfaltweg in de buurtschap Donk gaat u bij 
fietsknooppunt 55, infobord De Kesselse Bergen 
(lees even het verhaal van de Baarlose 
Bospartizanen) en het even verder staande wkp 73   
RD (33/fr. 56) verder over de veldweg met rechts 
de bosrand. Na 300 m steekt u de voorrangsweg 
(Middenpeelweg/N277) over en loop RD (pijl/fr.56) 
over de veldweg met rechts het fiets-grindpad. Na 
100 m, waar het fiets- grindpad naar rechts buigt, 
gaat u bij wkp 33 RD (62) met rechts de bosrand 

en links een natuurgebied. Volg geruime tijd deze 
mooie veld- zandweg langs en door de bosrand.  
(Na 400 m ziet u links aan de bosrand een 
wilduitkijkhut). Na 800 m maakt de veldweg 3 
bochten en dan verlaat u de bosrand. Voorbij 
bosstrook buigt de veldweg naar rechts. 400 m 
verder gaat u aan de 4-sprong bij  schuilhut 
(sjuulhut trimclub Kessel), zitbank en wkp 62 L (20) 
over de smalle asfaltweg. Negeer na 200 bij wkp 
20 veldweg links en loop RD (23). 100 m verder 
negeert u bij  wkp 23 veldweg rechts en loop RD 
(40).   
 

(Na 150 m passeert u links een grote tuinkas en 
rechts een grote ronde mestsilo van varkensbedrijf).  
 

Aan de kruising gaat u RD (pijl/Hazenakkerweg).   
(Na 200 m passeert u rechts de ingang van 
forellenvijver Kessel).  
 

7. Na bijna 500 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 
40 RD (41). Aan de kruising bij wkp 41 nabij 
camping Hazenakker (zie infobordjes) gaat u  RD 
(6/Hazenakker) over de klinkerweg en u passeert   
enkele woningen. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg (Napoleonsbaan) over en loop  
RD (pijl) over de veldweg.  
 

(Rechts ziet u de Sint. Anthoniusmolen, die vanaf 
1802 in Meijel stond en in 1882 naar Kessel is 
verplaatst).   
 

Aan de klinkerweg gaat u  RD en u loopt Kessel 
binnen.  Aan de kruising gaat u RD (pijl).  Aan de 
T-splitsing gaat u R. Meteen daarna  aan de 3-
sprong bij  wkp 6 gaat u RD (7).   
 

8. Meteen  daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 
7 gaat u  L (8/St. Marcusstraat).  Aan de volgende 
3-sprong RD. Aan de T-splitsing voor 
seniorencomplex gaat u R (St. Corneliusstraat). 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Binnenweg). Aan de 3-sprong bij wkp 8 gaat u R 
(11).  Aan de kruising gaat u L (Burg. Wutsstraat) 
en loop RD richting kerk.  Aan de 4-sprong gaat u 
RD (Kerkplein).  Aan de 3-sprong gaat u RD  met 
links de ingang van de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk (1872/zie infobordje)  en rechts het 
grote Christus Koning beeld. Voorbij de kerk, 
waar in de inpandig kapel het beeld van pater Pio 
staat,  loopt u de trap omlaag.  Beneden gaat u L 
over het klinkerpad met rechts de Maas. (Hier aan 
de Maas ziet u rechts mogelijk het veerpont Kessel-
Reuver overvaren). Negeer 100 m verder bij 
zitbank klinkerpad schuin links omhoog. Loop nu 
RD over het klinker pad (Mart Sieben Passage) 
Zie info bord aan de muur.  
(Hier ziet u links de hooggelegen gebouwen (De 
Neerhof) met de lange regenpijpen, bijgebouwen die 
hoorden bij het kasteel).  
Bij wkp 10 L (9) het brede trappen pad omhoog en 
loop onder het gebouw door. Boven komt u weer 
bij de Markt en loop dan RD naar het café, de 
sponsor van de wandeling,  waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 


