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Tijdens deze vlakke wandeling (uitgezonderd 2 boshellinkjes) wandelt u door en langs de bossen naar 
Reuver.  De terugweg gaat over veldwegen langs de Maas met mooie uitzichten op de kerk en het kasteel 
van Kessel. In Reuver passeert u de Sint Lambertuskapel waar u achter de kapel bij zitbank prachtig 
uitzicht heeft.  Aan het eind wandelt u tussen laagstamboomgaarden door langs de Huilbeek.  Bij Mert 5 is 
een mooi terras. 
 

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 

 9,78 km  2.10 uur  27 m  28 m 

 
 
 

 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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417. BEESEL 9,8 km 
 
1.  Met uw rug naar Mert 5 gaat u L. Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u RD (Monseigneur 
Theelenstraat). Na 40 m gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 21 L (23/Het Spick) over 
de asfaltweg, die een veldweg wordt.   
 

(U passeert het hoge kunstwerk “Godin der Aarde” 
van kunstenaar Rik van Rijswick). 
 

Aan de 3-sprong voor berkenbos en bij wkp 23 
gaat u R (24) over de grindweg. Negeer na 200 m 
veldweg links en u steekt het Huilbeekje over. 
Meteen daarna aan de 4-sprong bij wkp 24 en 
waar klinkerweg een bocht maakt, gaat u L (72) 
over de zand- veldweg. U passeert enkele 
manegeweilanden en een zitbank. Aan de 
asfaltweg gaat u R. U passeert na 150 m het 
plaatsnaambord “Beesel”. Na 30 m gaat u bij 
verbodsbord L over de grindweg. Negeer 2 
bospaden rechts.   
 

2. Waar het bos rechts ophoudt, gaat u R over het 
pad met rechts de bosrand.  Loop RD het bos in 
en negeer zijpaden.  Aan de T-splitsing gaat u L.  
Negeer zijpad rechts en loop RD door het bos 
langs de lage paaltjes.  Aan de ruime kruising bij 
wkp 35 loopt u RD (70). Aan de 4-sprong voor 
zandvlakte bij markeringspaaltje met pijl en 
ruiterroute 14 gaat u L de helling omhoog. Loop 
aan de andere kant weer omlaag. Beneden aan de 
kruising gaat u 10 meter voorbij ijzeren paal R het 
bospad weer omhoog.  Boven op de heuvel gaat 
u RD het bospad omlaag.  Aan de kruising RD. 
Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u R.   
 

3. Aan de kruising bij zitbank en wkp 70 gaat u L 
(75) net links van u bungalowpark Landal De 
Lommerbergen.  Negeer 3 zijpaden rechts. Aan 
de kruising bij zitbank en wkp 75 gaat u L (73) 
met links het vakantiepark.  Aan de asfaltweg bij 
wkp 73 gaat u R (74) over het fietspad.  Na 50 m 
gaat u tegenover huisnr. 41 L (pijl) over de 
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u R met links 
prachtig uitzicht op de kerk/kasteel in Kessel.  
Steek bij wkp 74 de asfaltweg over. Meteen 
daarna gaat u gaat u L (83) met rechts een rij 
bomen.   Let op!  Circa 20 m vóór zitbank gaat u 
schuin R (pijl) over het pad naar de hooggelegen 
kapel.   
 

4.  Bij volgende zitbank bij wkp 83 gaat u L (82)  
met links van u de Lambertuskapel en loop RD   
over het (bos)pad.  
  

(De St Lambertuskapel bestaat eigenlijk uit twee 
kapellen namelijk de grote neo-gotisch 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. Achter de 
kapel staat een zitbank, een genietplekje, waar u 
schitterend uitzicht heeft op de 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 4-sprong van bospaden gaat RD.  (U 
verlaat hier de wandelmarkering). Aan de brede 
bosweg gaat u R richting bebouwde kom.  Aan de 
asfaltweg in Reuver gaat u L (pijl).  Aan de 3-
sprong gaat u RD (pijl/Kapellerweg). Waar de 
Kapellerweg naar rechts buigt, gaat u RD. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u R (Bösdaellaan). 
Meteen daarna gaat u L (Meester Bosmanshof) 
over het klinkerweg/voetpad gelegen tussen 
appartementengebouwen. Aan de “rotonde” bij 
zitbanken loopt u RD verder tussen twee 
appartementencomplexen door.  
 

5. Op de hoek bij brasserie en met voor u de 
brede school Bösdael, gaat u L. Bij het 
appartementengebouw Vita Bonum en wkp 88 
gaat u R (52). Aan de T-splitsing voor sporthal De 
Schans gaat u L (Bösdaellaan). Negeer zijwegen. 
Vlak daarna bij ijzeren toegangshek van 
openluchtzwembad De Bercken, dat door 
vrijwilligers wordt gerund, wordt de asfaltweg een 
dalende bosweg.  Let op! Na 30 m gaat bij 
lantaarnpaal L over het bospad. Negeer zijpaden 
ga bij Y-splitsing R en volg geruime tijd het 
bospad RD.  Let op!  Circa 20 m vóór u bij de 
bosrand komt, gaat u R over het bospad. Negeer 
dan alle zijpaden.  Aan de kruising bij zitbank 
loopt RD (geel-rood) omlaag.   
 

6.  Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u bij 
wkp 80 L (81/gele pijl) over het bospad.  Aan de 3-
sprong bij wkp 81 gaat u RD (76/geel-rood) met 
even verder rechts van u struikgewas. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij picknickbank gaat u R 
(pijl) met rechts de Maas.  Aan de 3-sprong bij 
wkp 76 gaat u RD 77.  
 

(Hier heeft u rechts in Kessel weer schitterend 
uitzicht op de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk en 
kasteel De Keverberg).  
 

Bij wkp 77 gaat u RD (09). Steek bij het veerpont 
Kessel-Beesel, dat circa 150 keer per dag de 
Maas overvaart, de asfaltweg over en loop bij wkp 
09, picknickbanken, gedenksteen “Veerramp in 
1944” (zie infobordje) en het gemeentelijk 
monument “scheepsbel” RD (22/geel-rood) over 
het (fiets)pad met rechts nog steeds de Maas.  
 



  blz 3 van 3 

 

Na 750 m buigt het pad bij bosstrook, waardoor 
het Huilbeekje stoomt en hier in de Maas stroomt,    
naar links. Na 200 m buigt het pad naar rechts en 
loopt u langs de Huilbeek tussen 
laagstamboomgaarden.  
 

7.   Na 300 m gaat u aan de schuine T-splitsing 
gaat u R (pijl/Maas fietsroute 3 A) over de 
veldweg. Volg 800 m de veldweg, gelegen tussen 
laagstamboomgaarden RD. Negeer veldweg links.  
Aan de 3-sprong bij berkenbos en wkp 22 gaat u 
L (23).  

 

(U verlaat hier de geel-rode routepijlmarkering. Hier 
passeert u rechts de vijver “de Paddenstoel” waarbij 
een groot insectenhotel staat).  
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R. (U 
verlaat de route van de pijl). Aan de ongelijke 4-
sprong in de buurtschap Ouddorp gaat L 
(Kerkstraat) over de klinkerweg.  Negeer 
zijwegen. Na bijna 500 m komt u weer bij de Markt 
en Mert 5, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 

 
Hier op Markt staan twee kunstwerken: De Drakenstaart en het Drakenmonument.  Op de drakenstaart staan 7 

schubben; deze staan voor elke 7 jaar dat het drakensteken wordt opgevoerd. In iedere kronkel/bocht is een bankje verwerkt.  

Het Drakenmonument is een draak van keramiek die op een sokkel staat van graniet keitjes 
 

U kunt hier ook nog even naar de St. Gertrudiskerk (1942/zie infobordje) lopen, 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 
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. 

 
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. 

 

 


