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Tijdens deze vlakke en afwisselende terrasjes-wandeling, loopt u naar het veerpont en via een pad langs de 
Maas wandelt u naar Beesel.  Via het natuurgebied Rijkelse Bemden en de buurtschap Rijkel komt u bij het 
veer Rijkel-Neer. Via de buurtschap Hanssum loopt u over een rustige asfaltweg langs de Maas, waar u 
schitterend uitzicht heeft.   Via de Musschemberg en het natuurgebied Weerdbeemden met de vele vijvers 
loopt u naar het dorpje Kessel-Eik.  Dan wandelt u naar Kessel waar u langs de kerk en het prachtige 
herbouwde Kasteel Keverberg komt.  Onderweg heeft u een verschillende keren prachtig uitzicht op de 
Maas.  Onderweg passeert u diverse terrasjes.  U kunt bij elk terras de wandeling starten. 
 

Startadres: Café De Boesjer, Markt 3 Kessel.  (U kunt parkeren op de Markt).  
 

Het veer van Rijkel naar Neer vaart in april en okt op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. In mei vaart het 
veer van 10 tot 19 uur. Juni t/m augusutus van 10 tot 20 uur. September van 10 tot 19 uur. Van 1 november 
t/m maart vaart het veer niet.  Kijk voor de zekerheid op de website  www.voetveren.nl waar de meest 
actuele vaartijden staan.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,01 km  3 uur  17 m  38 m 

http://www.voetveren.nl/


 

 

 
 

442. KESSEL 14 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café loopt u 
RD over de Markt met rechts van u het 
Toeristische informatiecentrum Kessel en 
waterpomp.  
 

(Hier aan dit pleintje (Markt) ziet u schuin links het 
voormalige gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Kessel met in een muurnis een 
Mariabeeld).  
 

Bij de ingang/”poort” van het kasteelterrein loopt 
u RD (9) de brede trap omlaag. Beneden voor 
Maas bij wandelknooppunt (wkp) 10 gaat u R (72). 
 

(Hier ziet u rechts de hooggelegen gebouwen (De 
Neerhof) met de lange regenpijpen, bijgebouwen die 
hoorden bij het kasteel).  
 

Negeer na 150 m klinkerpad rechts omhoog naar 
het kasteelpark. Negeer 100 m verder breed 
trappen rechts omhoog naar kerk.  
 

(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).  
 

Na 500 m steekt u bij wkp 72 via het veerpont 
Kessel - Beesel de Maas over. (Kosten 50 eurocent 
p.p.). Aan de overkant gaat u bij wkp 9, 
picknickbanken, R (22/geel-rood) over het grind- 
fietspad met rechts de Maas.   
 

(Hier staat aan het begin van het pad, rechts 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 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).  
 

2.  Volg circa 1,3 km het pad, dat na 750 m naar 
links buigt, met rechts in de bosstrook het 
Huilbeekje dat hier in de Maas stroomt. Na 200 m 
buigt het pad naar rechts en loopt u verder langs 
het Huilbeekje.  Na 300 m gaat u, aan de schuine 
T-splitsing, R (pijl/Maas fietsroute 4) over de 
veldweg. Volg 800 m de veldweg langs 
laagstamboomgaarden RD.  
 

(Voor u ziet u de Gertrudiskerk (1842) in Beesel).  
Aan de 3-sprong bij berkenbos en wkp 22 gaat u 
L (23). Na 30 m gaat u aan de T-splitsing L (pijl).  

Neem nu bij wkp 23 de eerste veldweg R (21/(fr. 
4).  In Beesel gaat u aan de T-splitsing bij wkp 21 
R (1) en u komt aan de Markt.   
 

(Rechts ligt het terras van Mert 5, een leuke 
pauzeplek). 
 

2. Voorbij Mert 5 gaat u R (Kerkstraat), met links 
de Gertrudiskerk.  Negeer zijwegen.  Na bijna  
500 m, voorbij huisnr. 30, in de buurtschap 
Ouddorp, gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD 
(Oud Dorp) langs huisnr. 2 B.  Aan de T-splitsing 
gaat u L. Aan de volgende T-splitsing, na het 
pleintje met de karakteristieke gebouwen, gaat u 
R. Negeer een eind verder zijweg links 
(Zandkuilweg) en negeer meteen daarna pad 
scherp rechts en loop verder RD (pijl) richting 
molen. (Rechts heeft u mooi uitzicht over de Maas). 
De asfaltweg wordt een grindweg.  Vlak voor de 
windmolen ‘De Grauwe Beer” gaat u R (pijl/geel-
rood) het brede grind-/graspad omlaag 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). 
 

3. Het graspad buigt voor Maas naar links. Negeer 
klaphek rechts en volg RD het brede graspad 
gelegen tussen hoog struikgewas. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl) over de 
veldweg. (Mogelijk ziet u hier in het natuurgebied 
Rijkelse Bemden grazende Galloway runderen).  
Na 100 m gaat u bij breed ijzeren hek door het 
klaphek en ga meteen L (pijl/geel-rood).  
 
(Lopen hier Galloway runderen en durft u niet verder 
te lopen, loop dan terug. Aan de Y-splitsing gaat u R 
de veldweg omhoog.  
Aan de brede grindweg gaat u R. Negeer zijpaden en 
volg de grindweg 600 m RD. Ga nu verder bij **** in 
dit punt).  
 

 



  blz 3 van 4 

 

Loop nu RD door het weiland omhoog met rechts 
van u de grote 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).  
 

Voor vogeluitkijkwand gaat u L en via klaphek 
verlaat u het natuurgebied en ga dan R (pijl) over 
de brede grindweg. U passeert meteen rechts de 
vogeluitkijkwand. Negeer voorbij zitbank klaphek 
rechts. Aan de 4-sprong, bij wkp 51 in de 
buurtschap Rijkel, gaat u RD (50). 
 

(U kunt hier L naar lunchroom Bakkes Höfke lopen 
(300 m). Aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat u L 
(pijl) en vlak daarna aan de T-splitsing komt u bij 
Bakkes Höfke. Een mooie pauzeplek waar ze 
heerlijke zelf gebakken verse 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). 
 

Aan de 3-sprong gaat u bij wkp 50 R (38/Neer) en 
volg de weg RD. Na 900 m steekt u via het 
veerpont Rijkel-Neer de Maas (€ 1,50 p.p. 06/2022) 
over en loop links omhoog. Boven in de 
buurtschap Hanssum, met links de jachthaven 
van WSV Hanssum, gaat u bij wkp 38 R (37) over 
de asfaltweg.  
 

(Hier staat rechts van de weg het infobord “Het 
Voetveer”).  
 

4. Negeer zijwegen en na 500 m loopt u bij wkp 37 
de bebouwde kom uit en loop RD (35).   
 

(Hier staan zitbanken waar u werkelijk schitterend 
uitzicht heeft op de Maas en de voorbijvarende 
schepen. Hier maakt de Maas een grote bocht, die 
vroeger bij de schippers bekend stond als de 
beruchte bocht van Neer en Beesel. Links in de verte 
ziet weer de kerktoren in Beesel en rechts in de verte 
ziet u de kerktoren in Swalmen). 
 

Volg geruime tijd de smalle asfaltweg met mooi 
uitzicht op de Maas.  
 

(U passeert zitbanken met weer mooi uitzicht op de 
Maas. Rechts aan de overkant van de Maas ziet u 
het natuurgebied de Rijkelse Bemden, waar u heeft 
gelopen. Aan de overkant ziet u ook een oude 
doodlopende Maasmeander (Dode Maas) 
 

Na de volgende 500 m gaat u, aan de 3-sprong bij 
picknickbanken, R  over het fietspad dat na 100 m 
bij zitbank een dalende asfalt-fietspad wordt, met 
rechts beneden de Maas. Beneden steekt u de 
stalen brug over.  
 
(Hier mondt het afwateringskanaal Meijel-Neer in de 
Maas uit).  
 

Waar boven het asfalt-/fietspad bij wkp 35 naar 
links buigt, gaat u R en loop RD (pijl) tussen de 

twee zitbanken door. Meteen daarna, bij 
markeringspaal, loopt u RD (43) over het smalle 
bospad over de Muschenberg met rechts de 
steile Maashelling. Negeer zijpaden. Na 200 m 
gaat u aan de Y-splitsing R omlaag.  Even verder 
gaat u bij “grasveldje” aan de 4-sprong, met 
boom in het midden, L over het smalle pad door 
de bosrand.   
 

5. Bij breed ijzeren hek gaat u R door het klaphek 
en loop dan RD met rechts afrastering.  
 

(U loopt hier het natuur-/begrazingsgebied 
Weerdbeemden binnen, waar u mogelijk Schotse 
hooglanders tegenkomt.  
 

Na langdurige regen kan het natuurgebied soms 
drassig zijn. Is dat zo, loop dan hier bij breed ijzeren 
hek RD het pad omhoog, met links de bosrand. 
Negeer bij klaphek bospad links en loop RD (43). 
Aan de 3-sprong bij zitbank, infobord en wkp 43 gaat 
u R (41) over de veldweg, met links een asfalt- 
fietspad.  Aan de 3-sprong, bij wkp 41, gaat u RD 
(40) over de veldweg met links een asfalt-/fietspad. 
Aan de 3-sprong bij wkp 40 gaat u RD (93). (Even 
verder bij zitbank heeft u mooi zicht op de windmolen 
genaamd “de Grauwe Beer” in Beesel). Na 500 m 
gaat u in Kessel-Eik bij wkp 93 en het O.L. Vrouwe 
kapelletje (1892) RD (94/Haagweg). Ga nu verder bij 
**** in punt 6). 
 

Even verder gaat u door het volgende klaphek en 
loopt u RD met even verder links een plas waarin 
dood hout ligt. 
   

(De Weerdbeemden is ontstaan door klei afgraving 
ten behoeve van een steenfabriek. In de 19e eeuw 
werd hier met hand en kruiwagen klei gedolven voor 
de fabricage van bakstenen. Dit gebeurde ter hoogte 
van de steenfabriek. In de jaren na de afgraving 
ontwikkelde de Weerdbeemden zich tot een zeer 
gevarieerd moerasgebied, met een rijkdom aan flora 
en fauna. Vooral de watervogels vinden hier een 
waar paradijs).  
 

Bij rechts gelegen kleine plas, loopt u RD met 
even verder links de volgende vijver. Aan het 
einde van deze vijver (tweede gedeelte), gaat u R 
omhoog en ga dan meteen links, met links een 
vijver, die vaker droog staat.   
 

(Rechts heeft u mooi zicht op de Gertrudiskerk 
(1842) in Beesel en de windmolen genaamd “de 
Grauwe Beer”. Deze beltkorenmolen is oorspronkelijk 
een houtzaagmolen die begin 17e eeuw in Zaandam 
werd gebouwd).  
 

Even verder bij links gelegen grote vijver gaat u 
RD met rechts afrastering/akker.  
 

(Voor u in de verte ziet u de kerk en het kasteel in 
Kessel).  
 
6. Voor de volgende vijver gaat u R. Vlak daarna 
buigt het pad naar links, met links de lange vijver 
en rechts afrastering/akker. Aan het einde van de 
lange vijver gaat u L en meteen daarna gaat u R 
en via veerooster/klaphek verlaat u het 
natuurgebied.  



  blz 4 van 4 

 

Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg, met 
rechts zand-/grindbedrijf Kuypers. Aan de 
volgende T-splitsing bij groot toegangshek van 
Landgoed de Weerdbeemden 
(groepsaccommodatie) gaat u R over de 
grindweg, die een eind verder naar links buigt en 
een asfaltweg wordt. Aan de 4-sprong in Kessel-
Eik, bij wkp 93 en links het O.L. Vrouwe kapelletje 
(1892), gaat u R (94/Haagweg).  
 

**** (Hier aan de 4-sprong staat rechts de 
ruïne/vervallen oude O.L. Vrouwekapel (17e eeuw) 
met een onderbouw van Maaskeien. In het huidig 
kapelletje staat een kopie van het 16 eeuwse 
Mariabeeld van de oude grote kapel). 
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank,  
wkp 94 en ingang van zand-/grindbedrijf Kuypers. 
RD (95/Haagweg). Negeer zijwegen en volg de 
rustige smalle asfaltweg bijna 1,5 km RD.  
 

(Even verder passeert u links hallen van tentbedrijf 
Neptunes.  Het bedrijf (1937) ontwikkelt en verhuurt 
tenten/paviljoens voor grote nationale en 
internationale evenementen en is op dit gebied 
wereldleider).  
 

Bij wkp 95 RD (98). Bij wkp 98 RD (71). Aan de 
voorrangsweg bij wegkruis en wkp 71 gaat u R 
(70) over de klinkerweg.  
 

(U passeert links een prachtig rijksmonumentaal 
herenhuis uit 1769. Zie infobord bij huisnr. 10. 
Tegenover dit herenhuis staat het oude veerhuis).  
 

7. Meteen daarna gaat u aan de ongelijke  
4-sprong, bij wkp 70, RD (12/Veersepad/fr.54). 
Negeer zijwegen links. Na bijna 600 m gaat u bij 
wkp 12 RD (9). 50 meter verder gaat u aan de  
4-sprong R (Kerkplein). Na 50 m gaat u voor de 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk (1872) L met 
even verder links de oude pastorie (huisnr. 2/zie 
infobordje). Negeer voorbij de kerk zijpad rechts 
en loop RD over het klinkerpad met rechts de 
muur van het kasteelpark. Aan de T-splitsing gaat 
u R. Vlak daarna gaat u aan de volgende  
T-splitsing R. Meteen daarna, bij de Markt, komt u 
links op de hoek bij café De Boesjer, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten en drinken. 
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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.   

 

 


