
 

 
 

Fietsroute Leu- en Maasdalroute naar Kessel 
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Hotel & Restaurant 'De Beukelaer', Kerkstraat 2 in Roggel   

Pauzeplaats na 17,5 km: Café de Boesjer, Markt 3 in Kessel 

Afstand:  34,5 km 

 

Kronkelende bospaden en weidse vergezichten, snel stromende beken en de trage brede Maas… 

dat alles kom je tegen tijdens deze route door Midden-Limburg. Je vertrekt bij Hotel & 

Restaurant 'De Beukelaer', pal naast de kerk in Roggel. Al snel fiets je door de bossen van het 

Leudal. Dan gaat het richting Kessel waar je kunt pauzeren bij Café de Boesjer en kunt 

genieten van een prachtig uitzicht over de Maas. Geniet van een heerlijke fietstocht vol 

afwisseling en mooie bezienswaardigheden. 

 

Let Op 

Een deel van de route gaat over fietspaden die bij nat weer nogal modderig kunnen zijn. In dat 

geval kun je na punt 5 in de beschrijving voor de alternatieve route kiezen. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Hotel & Restaurant 'De Beukelaer' (zie A) en ga L over het plein langs de kerk. 

 

2. Na ca. 250 meter vóór de Mariakapel L aanhouden. 

 

3. Neem de eerste weg L richting Heythuysen (Koppelstraat). 

 

4. Neem de eerste weg R (Reppelstraat). 

 

5. Voorrangsweg oversteken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na KP 17 (zie punt 6) volgt een traject dat bij nat weer nogal modderig kan zijn. Kies voor de 

onderstaande alternatieve route als je dit traject wilt vermijden. 

 

Alternatieve route bij nat weer 

5a. Ga na het oversteken van de voorrangsweg direct R op het fietspad langs de weg). 

5b. Lees verder bij punt 8. 



 

6. Blijf deze weg volgen totdat je na ca. 2,6 km bij KP 17 aankomt. 

 

7. Na KP 17 fiets je richting KP 51. Er volgt een lang stuk door het bos. Je komt uit bij een 

voorrangsweg. Ga L op het fietspad langs de voorrangsweg (KP 51 gaat rechtdoor). 

 

8. Bij de rotonde rechtdoor. Ca. 150 meter na de rotonde (vlak voor de beek) ligt KP 23. Volg 

KP 66. 

 

9. Na KP 66 volg je KP 64. 

 

10. Na KP 64 volg je KP 63. 

 

11. Na KP 63 fiets je richting KP 53. 

 

12. Ga L op de ronde in Kessel (KP 53 gaat hier R). 

 

13. Aan het eind R (Baarloseweg). Volg KP 53. 

 

14. Aan het eind van de Markt ligt Café de Boesjer (zie B) aan je rechterhand. Dit is de 

pauzeplaats van deze route. 

 

15. Verlaat Café de Boesjer, ga R en volg nog steeds KP 53 (zie C). 

 

16. Na KP 53 volg je KP 5. 

 

17. Na KP 5 volg je KP 50. 

 

18. Na KP 50 volg je KP 51 (zie D). 

 

19. Na KP 51 volg je KP 49 (zie E en F). 

 

20. Na KP 49 (zie G) volg je KP 16 tot je direct na de kerk in Roggel Hotel & Restaurant 'De 

Beukelaer' aan je linkerhand ziet liggen. Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Hotel & Restaurant 'De Beukelaer' 

Voor meer informatie klik hier. 

 

B. 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. Zien is geloven, dus kom eens gezellig genieten van 

onze specialiteiten. Voor meer informatie klik hier. 

http://www.debeukelaer.nl/
http://www.cafedeboesjer.nl/


 

C. Kasteel de Keverberg 

Tegenover pauzeplaats Café de Boesjer ligt kasteelruïne De Keverberg, ook wel Kasteel Kessel 

genoemd. Het is één van de weinige overgebleven mottekastelen van Nederland (een motte is 

een kunstmatige aarden wal waarop het kasteel is gebouwd). Het mottekasteel is gebouwd in 

de 11
e
 eeuw, maar in de motte bevinden zich de resten van een burcht uit de 9

e
 eeuw. In loop 

der eeuwen zijn er nog vaak delen bijgebouwd, zoals de ringmuur uit de 13
e
 eeuw. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog is het kasteel verwoest. De huidige ruïne wordt beheerd door Stichting 

Limburgse Kastelen. 

 

D. Neerbeek 

Tussen KP 50 en 51 fiets je over en langs de Neerbeek die bij Neer uitmondt in de Maas. Er 

bevindt zich hier een vistrap die is aangelegd om het voor vissen mogelijk te maken om vanuit 

de Maas hun paaigebieden te bereiken. De oorspronkelijke molenstuwen langs de beek 

belemmerden deze paaitrek niet, maar de stuwen die in de jaren '50 van de vorige eeuw 

werden aangelegd deden dat wel. De huidige vistrap is in 1988 aangelegd. 

 

E. Leudal 

Na Nunhem, fietsend richting KP 49, kom je door natuurreservaat het Leudal. Het Leudal is 

ontstaan doordat de Maas hier ooit dikke lagen zand en grind heeft afgezet, die later door zand 

(dat door de wind werd aangevoerd) werden bedekt. Door de slijtende werking van het water 

ontstonden de beekdalen van de Leubeek en de Zeisterbeek. Uit resten is gebleken dat hier 

10.000 jaar geleden al mensen woonden. Ook zijn er grafheuvels van 3500 jaar oud te vinden. 

 

F. Sint Ursulsamolen 

Richting KP 49, bij het oversteken van de Leukbeek, passeer je de Leumolen of St. 

Ursulamolen. Ooit stonden er aan de Leubeek drie van dit soort waterradmolen, maar de St. 

Ursulamolen is de enige die is overgebleven. Het is een 'onderslag watermolen' die werd 

gebruikt als graan- en oliemolen. Bij onderslagmolens wordt het rad in gang gebracht door het 

water dat tegen de schoepen stroomt. Tijdens de openingsuren draait de graanmolen en is de 

expositie in de informatieruimte te bezoeken. Bron tekst: Staatsbosbeheer  

 

G. Bezoekerscentrum Leudal 

Bij KP 49 zie je aan je linkerhand Bezoekerscentrum Leudal liggen. Ontdek daar de natuur en 

het erfgoed van het Leudal. Bezoekerscentrum Leudal (voorheen Centrum St. Elisabethshof) is 

het centrum waar groepen (scholen en particulieren) excursies kunnen maken door het 

prachtige natuurgebied Leudal, maar tevens zijn een bezoek aan het Leudalmuseum en de 

wisseltentoonstellingen zeer de moeite waard. 

 

 

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. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

