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Tijdens deze vlakke wandeling (met 1 kleine boshelling) wandelt u langs kasteel Keverberg en de kerk naar
de Maas waar u het veerpont neemt naar de overkant (0,30). Via o.a. veldwegen loopt u naar de St.
Lambertuskapel bij Reuver, dan maakt u een mooie wandeling door de bossen. De terugweg gaat langs
laagstamboomgaarden en langs de Maas met mooi uitzicht. Neem zelf drinken mee. Onderweg staan
enkele zitbanken.
Startadres: Café De Boesjer, Markt 3, Kessel. (U kunt parkeren op de Markt).
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426. Kessel 9,3 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café loopt u
RD over de Markt met rechts de waterpomp en
het Toeristische informatiecentrum Kessel.
(Hier aan dit pleintje (Markt) ziet u schuin links voor u
het voormalige gemeentehuis van de voormalige
gemeente Kessel met in een muurnis een
Mariabeeld).
Ga dan aan het einde van de Markt R door de
“poort” en u loopt het kasteelterrein op. Meteen
daarna gaat u R door het grote hek en loop RD
richting kasteel met links de Neerhof (nu
restaurant Baron Frits) bijgebouwen van het
kasteel. In de linkerhoek bij kasteel Keverberg
gaat u L de brede stenen trap omhoog en ga dan
L door de 2 achter elkaar liggende poortjes.
Meteen na de poortjes gaat u R de trap omhoog
met rechts het kasteel. Loop nu boven om het
kasteel heen.
(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 € 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 nu geen tijd/zin om het kasteel 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 (oorlogsmonument) gaat u R over het klinkerpad. Via het
stenen poortje/torentje verlaat u het kasteelpark
en u komt weer op de Markt. Ga hier bij het
Toeristische
informatiecentrum
Kessel
en
waterpomp L. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong L (pijl/Dorpsstraat).
Let op! Voorbij
toegangshek naar kasteelpark, gaat u meteen
daarna voor huisnr. 3 L over het klinkerpad met
links de muur van het kasteelpark. Negeer voor
kerk zijpad links en loop RD met rechts de oude
pastorie (huisnr. 2/zie infobordje).
2. Aan de T-splitsing gaat u L met links de ingang
van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk (1872/zie
infobordje) en rechts het grote Christus Koning
beeld. Voorbij de kerk loopt u de trap omlaag.
Beneden gaat u R over het klinkerpad met links
de Maas.

(Een eindje verder bij “passantenhaventje” ziet u
rechts boven een oud gebouw. Dit is villa Oeverberg
(1870-1872), die gebouwd is door de laatste bewoner
van kasteel Keverberg, baron Frits. Hij wilde de
eenzaamheid van het kasteel ontvluchten en liet
deze kasteelachtige villa bouwen).
Steek bij wandelknooppunt (wkp) 72 via het
veerpont Kessel - Beesel de Maas over (9).
(Kosten 30 eurocent p.p. (2019)). Aan de overkant
gaat u meteen bij wkp 9 L (77) over het smalle
grindpad (geel/rood). Bij tweerichtingen fietspad
gaat u L (pijl/geel-rood) verder over het grindpad.
Aan de 3-sprong bij wkp 77 gaat u RD (76).
(Links heeft u mooi uitzicht op de kerk en het
kasteel).
Aan de 3-sprong bij wkp 76 gaat u RD (81). Na 75
m gaat u aan de Y-splitsing bij picknickbank R
(ruiterroute
17).
(U
verlaat
hier
de
wandelmarkeringen).
3. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij de
bosrand RD het bos in. Na 60 m gaat u aan de
volgende 4-sprong bij wkp 82 R (83). Aan alweer
een 4-sprong gaat u R (pijl) met voor u de
hooggelegen St. Lambertuskapel
(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.
Achter de kapel staat een zitbank, een genietplekje,
waar u schitterend uitzicht heeft op de Onze-LieveVrouw-Geboortekerk
(1872)
en
kasteel
De
Keverberg).
Bij de ingang van de kapel loopt u RD en ga dan
meteen bij wkp 83 R (74) over het pad. Aan de
veldweg gaat u L (pijl). Aan de asfaltweg bij wkp
74 gaat u RD (73) over de veldweg. Negeer
graspad rechts.
(Hier heeft u weer schitterend uitzicht op kasteel
Keverberg en de kerk in Kessel).
Steek de door eiken omzoomde voorrangsweg
over en ga voor hoeve de Kamp (huisnr. 41/zie
infobordje) R (pijl) over het voetpad. Na 40 m gaat
u bij wkp 73 L (75/Roozendaelseweg) over de
onverharde weg met even verder rechts een
boerderijtje uit 1672 waar u in de weilanden
meestal pony’s lopen. U loopt het bos in

4. Aan de kruising bij zitbank, wkp 75 en rechts
bungalowpark Landal De Lommerbergen gaat u R
(70/11). Na 30 m gaat u L (11) over het zandbospad. Negeer zijpaden rechts en ga bij wkp 11
R (70) over het bredere bospad. (Dit is 50 m
voordat u uit het bos zou lopen). Negeer 4 zijpaden
rechts en volg pijl RD. 160 meter voorbij het
vierde zijpad rechts gaat u bij paaltje 12 R over
het bospad, dat meteen kronkelt. Aan de 4sprong, met rechts een zandvlakte, loopt u RD
omhoog langs een stalen paal en aan de andere
kant loopt u weer omlaag.
5. Beneden aan de kruising gaat u RD langs
paaltjes. Negeer pad rechts omhoog. Aan de
ruime 3-sprong, met enkele bomen in het midden,
gaat u L. (Links is een bos met dunne stammen,
rechts is een naaldbos). Negeer 2 zijpaden rechts.
Loop precies RD het bos uit. Aan de bosrand gaat
u R (pijl) over de brede zandweg, die naar links
buigt. Aan de 3-sprong bij wkp 79 gaat u R (72)
over de brede weg. Aan de volgende 3-sprong bij
wkp 72 gaat u L (24). Aan de doorgaande weg
gaat u L. Na 20 m gaat u R (pijl) over de veldweg
en u passeert een zitbank (6 km).
6. Aan de 4-sprong bij wkp 24 steekt u R (23) via
brug het Huilbeekje over en na 30 m gaat u R over
de veldweg, die een eindje verder naar links
buigt. Aan de T-splitsing gaat u R over de
veldweg gelegen tussen laagstamboomgaarden.
Na bijna 600 m steekt u weer het Huilbeekje over
en ga dan meteen bij verbodsbord L
(pijl/fietsroute 03) over de veldweg met links het
beekje. Aan het eind van de laagstamboomgaard
buigt het pad naar links met in de bosrand het
beekje. Voor de Maas, waar links de Huilbeek in

de Maas stroomt, buigt het pad naar rechts. Volg
geruime tijd het pad met links mooi uitzicht op de
Maas. Na 750 m gaat u bij wkp 9, picknickbanken
en schuilhut L (72) omlaag.
(Hier staat aan het eind van het pad links het
herinneringsmonument “Drama op de Maas”. Hier bij
het veer voltrok zich op 11 nov.1944 een drama op
de Maas. Door de onkunde van Duitse militairen, die
belast waren met de overtocht van oorlogsmaterieel
en proviand, kapseisde en zonk het veerpont met
aan boord 15 mannen. Hiervan overlijden 13
personen waaronder 7 mannen uit Belfeld, die door
de Duitsers gedwongen waren om met het veer over
te steken ondanks fel protest van de veerman, die
waarschuwde dat dit fout ging aflopen. Twee
Belfeldenaren, Kuüb Naus en Kuüb Reinders zijn
nooit meer teruggevonden).
Via het veerpont steekt u weer de Maas over. Aan
de overzijde gaat u meteen bij wkp 72 R (10) over
het klinkerpad langs de Maas. Negeer na 500 m
trap richting kerk en negeer 100 m verder
klinkerpad links omhoog. Steek vlak daarna de
houten 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) de
brede trappen omhoog.
(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)
U komt weer bij het café de Boesjer, de sponsor
van de wandeling waar u binnen of op het terras,
nog iets kunt eten of drinken.
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