442. KESSEL 14,2km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke en afwisselende terrasjes-wandeling loopt u naar het veerpont en via een pad langs de
Maas wandelt u naar Beesel. Via de uiterwaarden van de Maas en het gehucht Rijkel komt u bij het veer
naar Neer. Dan door naar de mooie vijvers van natuurgebied Weerdbeemden. Dan verder naar Kessel
langs de prachtige kasteelruïne van Kasteel Keverberg. Onderweg heeft u een aantal malen 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).
Gps afstand: 14200m Looptijd: 2.50 Hoogteverschil: 17m
Het veer van Rijkel naar Neer vaart vanaf pasen (doch altijd 1 april) tot en met Koninginnedag alleen de weekenden. Van 30
april tot en met 30 september 7 dagen per week van 10.00 tot 18.00 uur. In oktober vaart het pontje ALLEEN de weekenden.
Het veer in Kessel vaart het hele jaar.
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.

442. KESSEL 14,2km
1. Met uw rug naar de ingang van het café loopt
u RD de trappen af, omlaag naar de Maas. Hier R
over de houten brug, onderlangs het kasteel.
Volg het voetpad langs de Maas tot aan het
veerpont. Hier L en steek de Maas over. Ga R
langs wat picknickbanken over het fietspad
(fietsroute 4). Volg geruime tijd het pad langs de
Maas, voor een beek met bomen buigt het pad
naar links. Dan buigt het pad naar rechts en
loopt
u
langs
de
Huilbeek
tussen
laagstamboomgaarden. Aan het eind bij de
schuine T-splitsing R over de veldweg (fietsroute
4). Volg geruime tijd de veldweg tussen de
boomgaarden door en negeer dan een veldweg
links. Aan de 3-sprong bij een berkenbos L. Na
30m aan de T-splitsing L.
Neem de eerste
veldweg R (fietsroute 4). U komt in Beesel. Aan
de T-splitsing R en u komt aan de Markt. (Rechts
ligt IJssalon Harrie’s en café ‘t Poshoes).
2. Voorbij café ‘t Poshoes R door de Kerkstraat.
Negeer zijwegen en aan het eind bij de T-splitsing
even L. Neem na 5 meter de eerste weg R (ook
Ouddorp). Aan de T-splitsing L en u passeert
café De Maashof. Volg de weg tot de T-splitsing
na het pleintje met de karakteristieke gebouwen
en ga hier R. Negeer weg links (Zandkuilweg) en
en negeer het pad scherp R. Loop verder richting
molen. Aan Uw rechterkant heeft U mooie
vergezichten over de Maas. De weg gaat over in
een zandweg, je kunt uiteraard ook over de
nooddijk lopen. Neem net voor de molen R de
veldweg, dus rechts langs de molen. Volg dit pad
achter de molen naar L tot bij het hekje aan de
rechterzijde. (Als het Maaswater te hoog staat ga
dan niet R door het hekje maar blijf het graspad
volgen. Aan de 3-sprong scherp L de veldweg
omhoog. Aan de T-splitsing R over de zandweg. Volg
verder punt 3 vanaf *).
3.
Ga R door het hekje en volg de Maas
stroomopwaarts naar L. Loop parallel aan het
bosje tot waar de struiken ophouden. Ga hier
achter de struiken naar L en loop omhoog. Als U
het hek ziet loopt u het hek aan de rechterzijde
voorbij (we gaan er niet doorheen) en volgen het
pad rechtdoor (geel/rood). Volg dit pad langs de
Maasplas tot U aan uw linkerkant aan de
bovenkant van de steilrand de houten planken
van de vogelspotplaats ziet. Ga hier omhoog naar
het hek aan de linkerkant van de spotterplaats.
Ga door het hek naar R en ga verder over de
brede zandweg.
*U komt aan een ongelijke
kruising. ( U kunt hier even L gaan naar lunchroom
Bakkes Höfke, alleen op zondag open). Hier RD.
Aan de 3-sprong R fietsroute 5 en volg de weg tot

aan het veerpont. Steek de Maas over.
omhoog naar de weg en ga R.

Loop

4.
Negeer zijwegen en loop RD de bebouwde
kom uit. Volg geruime tijd de weg met mooi
uitzicht op de Maas tot aan een 3-sprong met
picknickbanken. Hier R het fietspad in. Loop de
brug over en boven waar het fietspad naar links
buigt houdt u uiterst rechts aan over het zandpad
het bos in. Negeer zijpaden links en volg de
Maasoever door het bos. Volg de oever tot bij
een ijzeren afrastering, hier L. Aan de 3-sprong
R.
5. Meteen als u uit het bos komt gaat u R door
een nauwe doorgang en volg het graspad links
van de afrastering. Ga iets verder door een
klaphek het natuurgebied Weerdbeemden in en
volg het graspad RD. (Na veel regen kan het
gebied onder water staan. Loop dan terug door het
klaphek en ga RD. Aan de veldweg met verhard
fietspad R. Volg de weg tot de kruising met kapel en
ruïne en ga RD*). Net voor de vijver aan de
rechterkant buigt u naar rechts. Volg verder het
graspad. U loopt dus rechts langs een grote
vijver.
6.
Op de hoek van de afrastering aan de
rechterkant R en volg het graspad rechts van de
lange vijver. Aan het eind van de vijver buigt u
naar links en dan R over het veerooster. Aan de
T-splitsing L over de veldweg. Bij een grote poort
buigt u naar rechts. De weg buigt naar links en
wordt een asfaltweg. Aan de kruising met links
een kapel en rechts een ruïne R.
Links in de
carree-boerderij woont boer Marcel van Boer
zoekt Vrouw editie 2010-2011. Aan de 3-sprong
met zitbank RD. Negeer alle zijwegen tot aan de
voorrangsweg in Kessel. Hier R dus eigenlijk RD.
U komt aan de kruising met Restaurant De
Rozentuin.
7. Hier RD fietsroute 54. Negeer zijwegen en
volg de weg tot bij het Kerkplein, ga hier rechts
en loop voor de kerk links richting Aoj Pastorie
en wandelpaadje langs kerkhofje, bij T-splitsing
rechts. Na 50 mtr R naar de Markt. (Links op de
hoek ligt café De Boesjer).
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE:
www.kroegjesroutes.nl

