Fietsroute De acht van Beesel en Kessel
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Start- en eindpunt: Herberg Brasserie de Bongerd, Markt 13 in Beesel
Pauzeplaats na 19 km: Café de Boesjer, Markt 3 in Kessel
Afstand: 32,5 km
In Midden-Limburg is het heerlijk fietsen! Tijdens deze route fiets je door prachtige
landschappen, langs historische locaties en kun je genieten van indrukwekkende panorama's
over de Maas. De route bestaat uit twee lussen, één ten oosten en één ten westen van de
Maas, die een denkbeeldige '8' vormen. Je vertrekt bij Herberg de Bongerd en fietst, heel
toepasselijk, door uitgestrekte fruitgaarden richting het veer naar Kessel. Na de oversteek
gaat het door de Heldense Bossen en langs de Maas tot je weer terug bent in Kessel waar je
kunt pauzeren bij Café de Boesjer. Met het veer keer je weer terug naar de oostelijk
maasoever, waar je nog enkele kilometers door het afwisselende landschap rond Beesel fietst.
Veerdienst Kessel-Beesel
Tijdens deze route steek je bij Kessel twee keer de Maas over (heen en terug). Een oversteek
kost een klein bedrag per persoon. Bij slecht weer kan het veer uit de vaart zijn. Het veer
Kessel-Beesel vaart het hele jaar. Voor actuele informatie klik hier
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Herberg de Bongerd (zie A). Op het plein, met je rug naar het terras met het
groene hek, ga je L (Ruys van Splintersingel). Volg KP 3.
2. Na KP 3 volg je KP 53. Je steekt met het veer de maas over richting Kessel.
3. Na KP 53 fiets je richting KP 5. Na ca. 2 km iets vóór de kapel R (Maasstraat, je fietst langs
het bord 'Kessel-Eik').
4. Aan het eind de voorrangsweg oversteken. Daar bevindt zich KP 63. Volg KP 65.
5. Na KP 65 volg je KP 56 (zie B).
6. Na KP 56 volg je KP 55.

7. Na KP 55 volg je KP 54.
8. Na KP 54 fiets je richting KP 53. Aan het eind van de Markt in Kessel ligt Café de Boesjer
(zie C) aan je rechterhand. Dit is de pauzeplaats van deze route.
9. Na een pauze bij Café de Boesjer volg je KP 53 (zie D).
10. Na KP 53 volg je KP 3. Je steekt de Maas weer over.
11. Na het veer L. Na ca. 90 meter buigt de asfaltweg af naar R. Volg hier het pad langs de
rivier.
12. Bij de eerste splitsing (na ca. 120 meter) rechtdoor en blijf langs de rivier fietsen.
13. Bij de volgende splitsing (na ca. 400 meter) L aanhouden.
14. Bij de volgende splitsing (na ca. 90 meter) R aanhouden.
15. Je fietst het bos in. Na ca. 80 meter R aanhouden richting wandelknooppunt 88 (rood met
gele driehoek).
16. Aan het eind van het bos R op de verharde weg (Aalmoezenier Camplaan, naambord staat
aan het eind van de weg)
17. Aan het eind L en direct R (Scheiweg).
18. Na ca. 300 meter asfaltweg oversteken richting wandelknooppunt 73.
19. Aan het eind R op de asfaltweg.
20. Neem de eerste weg L (Roozendaelseweg).
21. Neem de tweede weg R (bij boerderij 'Roozendael').
22. Aan het eind de voorrangsweg oversteken. Neem na de voorrangsweg de eerste weg R.
23. Volg deze weg helemaal tot het eind. Ga daar R.
24. Neem de eerste weg L (Waterloseweg).
25. Ga vóór het kapelletje R.
26. Aan het eind R. Na ca. 750 meter ben je bij KP 91.
27. Na KP 91 volg je KP 4.

28. Na KP 4 fiets je richting KP 3. Bij het binnenrijden van Beesel (zie E) volg je de weg tot bij
de kerk. Startpunt Herberg de Bongerd ligt daar aan je linkerhand.
Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. Herberg Brasserie de Bongerd
Genieten van een uitgebreide lunch met een glas wijn, of een snelle lunch. Herberg, Brasserie
de Bongerd serveert het graag voor u. De keuken is voor de lunch geopend van 12:00 tot 17:00.
Uiteraard is het ook mogelijk om voor de lunch een kleinere variant te bestellen van gerechten
op de diner menukaart. Er wordt zoveel mogelijk van dagverse producten gebruik gemaakt die
aangepast zijn aan het seizoen - waar mogelijk producten uit de streek. Herberg, Brasserie de
Bongerd heet u welkom. Voor meer informatie klik hier
B. Heldense Bossen
Bij KP 65 fiets je de Heldense Bossen in. Dit bosgebied tussen Helden, Kessel en Baarlo is
oorspronkelijk aangelegd met het oog op de houtproductie voor de Zuid-Limburgse mijnbouw.
Uitgestrekte bossen worden afgewisseld door stuifzanden waardoor er tegenwoordig prachtig
kan worden gefietst en gewandeld.
C. Café de Boesjer
Café de Boesjer ligt in de oude kern van Kessel. Er is in de directe omgeving van Café de
Boesjer van alles te zien: de kerk, het kasteel met zijn tuin, de molen en de Maas. Ook komen
er verschillende wandel- en fietsroutes bij de Boesjer langs. Blauwe lucht, lekker zonnetje,
een drankje en een heerlijk hapje voor u op tafel. Dat is pas echt genieten en tot rust komen.
Deze ingrediënten kunnen wij u allemaal bieden op ons prachtige terras met uitzicht op de
ruïne in het mooi, historisch dorpje Kessel. Voor meer informatie klik hier
D. Kessel Kasteel de Keverberg
In Kessel, vlak voor KP 53, ligt kasteelruïne De Keverberg. Het is één van de weinig
overgebleven motte kastelen van Nederland (een motte is een kunstmatige aarden wal waarop
het kasteel is gebouwd). Het motte kasteel is gebouwd in de 11e eeuw, maar in de motte
bevinden zich de resten van een burcht uit de 9e eeuw. In loop der eeuwen zijn er nog vaak
delen bijgebouwd, zoals de ringmuur uit de 13e eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het
kasteel verwoest. De huidige ruïne wordt beheerd door Stichting Limburgse Kastelen.
E. Beesel en het Draaksteken
De route eindigt weer in het dorp Beesel dat bekend staat om het openlucht theaterschouwspel
'Sint Joris en de Draak' dat één keer in de zeven jaar wordt opgevoerd. De legende vertelt het
verhaal van een volk dat wordt geteisterd door een bloeddorstige draak. Om de draak tevreden
te stellen, krijgt hij elke dag twee schapen te eten. Op een dag zijn er geen schapen meer en
moet worden besloten dagelijks een kind op te offeren. Het lot bepaalt wie het volgende
slachtoffer is en niemand is vrijgesteld. Wanneer de enige dochter van de koning aan de beurt
is, verschijnt Georgius (Joris) en hij verslaat de draak. De volgende opvoering van het
schouwspel is in 2016.
Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

