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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u eerst langs het prachtige kasteel Nieuwenbroeck 
en dan door het natuurgebied Beesels Broeck naar het dal van de Swalm. De terugweg gaat naar de 
monding van de Swalm in de Dode Maas, langs de buurtschap Rijkel, waar u kunt pauzeren bij Bakkes 
Höfke,  en een mooi stuk langs de Maas.  U passeert verder o. a. enkele oude kapelletjes, de Historisch 
Groenhof  en de mooie windmolen “De Grauwe Beer”. Aan het eind is een mooi terras op het gezellige 
plein.  Na veel  regenval kunnen sommige graspaden soms drassig zijn, doe dan waterdichte schoenen 
aan.  U kunt deze route prima combineren met route 417 tot een afstand van 20,6 km. 
 
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 

10,63 km  2.20 uur  22 m  39 m 

 
 
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.   
 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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625. BEESEL 10,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Mert 5 loopt u 
RD  over de parkeerplaats en loop dan aan de 4-
sprong RD (Cruysbergstraat).  Aan de T-splitsing 
gaat u L (pijl). (Rechts heeft u mooi zicht op kasteel 
Nieuwenbroeck). Aan de 4-spong bij wit kapelletje 
(1910) gaat u RD (pijl). 
 

(Dit kasteelkapelletje werd in 1910 gebouwd in 
opdracht van de toenmalige kasteelheer Baron von 
Kempis. Het is een kruiskapel en jaarlijks wordt hier 
voor de sacramentsprocessie een rustaltaar 
gebouwd, waarbij de entree prachtig versierd wordt 
met een bloementapijt. Zie infobordje).   
 

Waar de weg naar links buigt, gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 25 R (30) over het 
grindpad met rechts van u de gracht en het 
kasteel en even verder links van u het Huilbeekje.  
 

(Kasteel Nieuwenbroeck werd rond 1560 gebouwd. 
Het oudste gedeelte bestaat uit een L-vormig 
woonhuis met trapgevels. Het huidige uiterlijk dankt 
het kasteel mede aan verbouwingen, die plaats 
vonden rond 1730 en 1760. In 2005 werden de 
gebouwen opnieuw opgeknapt. Het goed bestaat uit 
een 16e eeuws edelmanhuis met een poortgebouw 
op een omgracht terrein. Het bijbehorende park, dat 
zich zowel binnen als buiten de gracht bevindt, is in 
de 19e eeuw aangelegd).  
 

Aan de T-splitsing bij “brug” en wkp 30 gaat u R 
(40) met rechts van u de bosrand en links 
weilanden/akker. (Meteen rechts ziet u het prieeltje 
in het kasteelpark). Bij zitbank buigt de veldweg 
naar rechts. Negeer meteen breed zijpad rechts. 
Aan de T-splitsing gaat u L (gele pijl) over de 
asfaltweg. Na 150 m gaat u bij eik R (gele pijl) 
over het graspad. Steek bij wkp 40 de klinkerweg 
over en loop RD (68) over het brede graspad.  Het 
brede graspad buigt naar rechts. Aan de 3-sprong 
bij wkp 68, wit Bakhei’s kapelletje en zitbank gaat 
u L (45)  over de veldweg.  
 

(De kapel stamt uit ca. 1870 en is toegewijd aan 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. De kapel staat 
onder een oude lindeboom In de achtergevel is het 
houten hagelkruis ingemetseld dat vroeger op deze 
plek stond. Met het houten kruis ging men vroeger op 
bedevaart naar Kevelaer, zo vertelt de overlevering. 
Zie infobordje). 
 

Bij boerderij “Kerstenberg Hof” buigt de veldweg 
naar links en wordt een asfaltweg.   
 

2.   Aan de 4-sprong loopt u  RD (gele pijl) over de 
veldweg met rechts een rij eiken. Negeer veldweg 
links.  Aan de T-splitsing bij wkp 45 gaat u R (48). 
Na 500 m gaat u bij wkp 48 RD. Aan de T-splitsing 
gaat u L over de smalle asfaltweg.  Bij wkp 49 
gaat u RD (71). 
 

 

Aan de 4-sprong bij wkp 71 gaat u bij 
verbodsbord R (90) over de bosweg.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt bij een 
picknickbank).  
 

U komt uit het bos en volg RD de veldweg met 
rechts een akker.  Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/Baxhoeverweg). Negeer veldweg rechts. 
Steek bij wkp 90 de voorrangsweg over en loop 
RD (92/Rookhuizen) over de asfaltweg.   
 

3. Aan de T-splitsing bij wkp 92 gaat u R (93) over 
de grindweg met links mooi uitzicht op de 
meanderende Swalm. U passeert boerderij 
“Hoosterhof”. 
 

(De Hoosterhof is een van de oudste boerderijen van 
Beesel. De Hoosterhof wordt voor het eerst vermeld 
in 1554. Ze werd toen de Hof tot Hoesten genoemd).  
 

Vlak daarna, waar de veldweg bij ijzeren hek naar 
links buigt, gaat u bij wkp 93 R (67) over het 
paadje met links beneden van u het mooie 
Swalmdal. Aan de 3-sprong aan de bosrand gaat 
u bij wkp 67 L (75). Negeer zijpaadjes rechts. Na 
350 m gaat u aan de 3-sprong aan de bosrand RD 
(pijl) over het graspad. Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong RD wkp 75 naar (88) en dan 
komt u na 40 m bij de brug over de Swalm, die 
hier via de Dode Maas, een oude Maasarm in de 
Maas stroomt. (De Dode Maas is een geliefde 
pleisterplek van watervogels).   
 

4. Draai om en loop even over hetzelfde pad 
terug. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong wkp 75 
naar L (52) over het graspad.  Na 40 m gaat u aan 
de 3-sprong L over het graspad. Aan de T-
splitsing bij de bosrand gaat L (gele pijl) en volg 
het bospad omhoog. Boven gaat u RD (pijl). 
Negeer meteen zijpad rechts en volg RD het 
bospad door de bomenlaan.  
 

(U loopt hier door het rivierduin de Donderberg, dat 
begroeid is met bos)  
 

Aan de kruising bij wkp 52 gaat u L (50) over het 
bospad.  Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing bij 
wit huisje en stenen palen gaat u R (gele pijl) met 
rechts van u akker.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(gele pijl). Meteen daarna aan de 3-sprong bij O.L. 
Vrouw van Smartenkapelletje (1781/zie infobord) 
en picknickbank loopt u RD (gele pijl) over de 
veldweg. 
 

(Als u hier aan de 3-sprong R gaat en dan RD loopt, 
dan komt u na 200 m bij Bakkes Höfke. Waar ze 
heerlijke 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.). Voordat u bij  terras Bakkes Höfke 
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komt,  kunt u na 50 m rechts de Historische Groenhof 
inlopen, waar oude vergeten groenterassen worden 
geteeld zoals Buggenummer Muuskes aardappelen 
uit 1872. U ziet hier ook zeldzame groenten zoals 
oeroud Eeuwig Moos. Eigenlijk te veel om op te 
noemen. Dus ga zelf even kijken. Beslist de moeite 
waard).  
 

Bij voormalig boerderijtje wordt de veldweg een 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 50 gaat u R 
(51).   
 

5. Aan de 4-sprong bij wkp 51 gaat u bij 
verbodsbord RD (20) over de brede grindweg.  Na 
200 m loopt de grindweg langs het grote meer, 
een 12 m diepe Maasplas genaamd de Rijkelse 
Bemden, die ontstaan is door grindwinning en die 
in open verbinding met de Maas staat. Hier 
passeert u een zitbank. 
 

(Het natuurgebied bestaat uit 27 ha water en 8 ha 
land en 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).  
 

Let op! Precies waar de plas eindigt, gaat u bij 
breed ijzeren hek L (pijl) door het klaphek (honden 
aan de lijn) en volg het paadje RD met links 
beneden de grindplas Rijkelse Bemden. (U kunt 
ook beneden over het pad langs de plas lopen). (Bij 
hoog water in de Maas volg dan hier RD de 
grindweg. Bij de windmolen loopt u RD).     Beneden 
bij volgende breed ijzeren hek gaat u R (pijl) door 
het klaphek en volg de veldweg RD met links van 
u de Maas en voor u de windmolen ‘De Grauwe 
Beer” en de St. Gertrudiskerk in Beesel.  Waar de 
veldweg begint te stijgen, gaat u L (pijl) over het 
brede graspad met mogelijk links van u voorbij 
varende schepen. Het brede graspad buigt naar 
rechts. Aan de T-splitsing bij de mooie 
windmolen genaamd “De Grauwe Beer” gaat u L 
(gele pijl) over de grindweg, die meteen een 
asfaltweg wordt. 
 

(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 afgebroken 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 feestelijk 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).  
 

Bij ijzeren hek gaat u naar beneden richting  
plaatsnaambordje “Ouddorp”. Aan de 3-sprong 
voor plaatsnaambord Beesel en bij wkp 20 gaat u 
R (62/Zandkuilweg) over de asfaltweg, die een 
veldweg wordt.   
 

6. Volg nu de veldweg, die bij tuinkassen naar 
links buigt.  Meteen daarna bij St. Antonius kapel 
(1824/zie infobordje) gaat u L over de asfaltweg 
met rechts van u sportpark Solberg en u loopt 
weer Beesel binnen.  
 

(Hier op de Solberg heeft van 1892 tot 1981 de 
windmolen “de Grauwe Beer” gestaan).  
 

Bij huisnr. 10 A gaat u L over de klinkerweg. Aan 
de T-splitsing gaat u R (Heldens van Mortellaan) 
over de asfaltweg, die meteen naar links buigt. 
Aan de volgende T-splitsing gaat u R (Juffrouw 
Hensenlaan). Let op! Na 30 m gaat vóór 
speelveldje L over het gras en volg dan het 
graspad met rechts van u de beukhaag. Loop aan 
het einde van de haag RD naar de zitbank en ga 
dan R over de smalle asfaltweg.  Aan de kruising 
gaat u RD (Kerkpad) over de klinkerweg.  Aan de 
4-sprong, met links de basisschool Het Spick, 
gaat u RD. Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna 
gaat u L over de klinkerweg/parkeerplaats. Loop 
nu rechts langs de St. Gertrudiskerk (1842/zie 
infobordje) met de 45 m hoge kerktoren en dan 
komt u weer aan de Markt bij Mert 5, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen  of op het terras 
op de Markt nog iets kunt eten of drinken.   
 

 
Hier op Markt staan twee kunstwerken: De Drakenstaart en het Drakenmonument. Het Drakenmonument is een 
draak van keramiek die op een sokkel staat van graniet keitjes.  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. Even voorbij het de drakenstaart 
staat links het eerste gemeentehuis (1876) van Beesel. Op het pleintje links naast de Gertrudiskerk (1942/zie 
infobordje), waar ook de voormalige pastorie staat, hangen aan de muur de vier grote 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. 


