
 

 
 

Fietsroute Oude dorpen en kastelen langs de Maas 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Sandton Château de Raay, Raayerveldlaan 6 in Baarlo  

Pauzeplaats na 15 km: Herberg Brasserie de Bongerd, Markt 13 in Beesel 

Afstand: 34 km 

 

Een prachtige fietsroute door het Limburgse land die begint op een historische locatie: 

Château de Raay, dat tegenwoordig in gebruik is als hotel. Na een stukje door de Heldense 

bossen gaat het met schitterend uitzicht over de Maas richting Kessel en het indrukwekkende 

Kasteel de Keverberg. Je steekt de rivier over en fietst via slingerende landwegen en 

fruitgaarden naar het dorp Beesel dat bekend staat om het schouwspel 'Sint Joris en de Draak' 

dat eens in de zeven jaar wordt opgevoerd. Hier pauzeer je bij Herberg Brasserie de Bongerd. 

De terugweg voert je door de oude Limburgse dorpen Steyl, waar je nogmaals de Maas 

oversteekt, en Baarlo. Een onvergetelijke route vol afwisselende landschappen en plekjes om 

even bij stil te staan. 

 

Veerdiensten over de Maas 

Tijdens deze fietsroute steek je twee keer de Maas over. Een oversteek kost een klein bedrag 

per persoon. Bij slecht weer kunnen de veren uit de vaart zijn. 

Het veer Kessel-Beesel vaart het hele jaar. Voor actuele informatie klik hier 

Het veer Baarlo-Steyl 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 Sandton Château de Raay (zie A) en fiets de toegangslaan af. 

 

2. Neem de eerste weg L. Volg KP 57. 

 

3. Na KP 57 volg je KP 55. 

 

4. Na KP 55 volg je KP 54. 

 

5. Na KP 54 volg je KP 53. Let op: na het bord 'Kessel' L (Baarloseweg, hier kan een bordje 

verdraaid of verwijderd zijn) (zie B). 

 

6. Na KP 53 volg je KP 3. Je steekt de Maas over met het veer Kessel-Beesel. 

http://www.voetveren.nl/sub-overzicht/detail/Li-0010.htm
http://www.voetveren.nl/sub-overzicht/detail/Li-0009.htm


 

7. Na KP 3 fiets je richting KP 4. Je fietst over grindwegen. Op de eerste asfaltweg R richting 

de kerk van Beesel (KP 3 gaat L). Na ca. 100 meter ligt Herberg Brasserie de Bongerd aan je 

linkerhand. Dit is de pauzeplaats van deze route (zie C en D). 

 

8. Na een pauze bij Herberg Brasserie de Bongerd fiets je vóór de kerk langs (Kerkstraat). 

Neem na de kerk de tweede weg R (Huilbeekweg). 

 

9. Na ca. 250 meter R aanhouden op de driesprong. 

 

10. Na ca. 50 meter L aanhouden op de driesprong. 

 

11. Na ca. 270 meter L op de grindweg vóór het hooggelegen witte huis, langs het bord 'Einde 

Beesel'. 

 

12. Aan het eind L. 

 

13. Na ca. 800 meter rechtdoor over de grindweg langs de bosrand (Spiekerzijweg, de 

asfaltweg buigt naar L). 

 

14. Aan het eind R. 

 

15. Neem de eerste grindweg L. 

 

16. Steek de asfaltweg over en kies de richting van wandelknooppunt 84 (rood vierkant met 

gele driehoek). 

 

17. Aan het eind L en direct R (Aalmoezenier Camplaan). 

 

18. Neem de eerste grindweg L (Berkenweg). Volg KP 99 (zie E). 

 

19. Na KP 99 volg je KP 72. 

 

20. Na KP 72 volg je KP 69. 

 

21. Na KP 69 volg je KP 5 (zie F). 

 

22. Na KP 5 volg je KP 4. Je steekt de Maas over met het veer Baarlo-Steyl. 

 

23. Na KP 4 volg je KP 58 (zie G). 

 

24. Na KP 58 fiets je richting KP 57. Na ca. 1,5 km L bij het bord 'Château de Raay' 

(Raayerveldlaan). 

 

25. Aan het eind van de Raayerveldlaan ligt Sandton Château de Raay. Je bent weer terug bij 

het startpunt van de route. 

 



 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Sandton Château de Raay 

Ooit wel eens geslapen in een viersterrenkasteelhotel in het kastelendorp Baarlo? In Noord-

Limburg vindt u het  Sandton Château De Raay. Een uniek, geheel gerestaureerd hotel waarin 

luxe ambiance en kunst centraal staan. Op deze buitengewone locatie vindt u één van de 

meest bijzondere hotels van Nederland! Kasteelhotel Sandton Château De Raay bevindt zich in 

een mooie bosrijke omgeving waar u helemaal tot rust komt. Door de unieke ligging in Noord-

Limburg is dit schitterende hotel een prima uitvalbasis voor uw  bezoeken aan de regio's Venlo, 

Eindhoven, Roermond, Maastricht en zelfs Düsseldorf, Duisburg en Mönchen-Gladbach. Bezoek 

bijvoorbeeld het Historische Kastelendorp, de Designer Outlet Center of bezoek de dierentuin: 

Zoo Parc Overloon. Voor meer informatie klik hier 

 

B. Kessel Kasteel de Keverberg 

In Kessel, vlak voor KP 53, ligt kasteelruïne De Keverberg, ook wel Kasteel Kessel genoemd. Het 

is één van de weinig 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. 

 

C. Beesel en het Draaksteken 

Na KP 3 kom je door het dorp Beesel dat bekend staat om het indrukwekkende openlucht 

theaterschouwspel 'Sint Joris en de Draak' dat hier één keer in de zeven jaar wordt opgevoerd. 

De legende van Sint Joris 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 slechte dag zijn er geen schapen meer en moet worden besloten om elke dag 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. Het Draaksteken is in 2012 toegevoegd aan de Nationale Inventaris van het 

Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De volgende opvoering van het schouwspel is in 

2016. 

 

D. 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. In Herberg Brasserie de Bongerd geniet u van heerlijke gerechten, 

besteld á la carte of als een prachtig verrassingsmenu. Er wordt zoveel mogelijk van dagverse 

producten gebruik gemaakt die aangepast zijn aan het seizoen - waar mogelijk producten uit 

de streek. Of u nu komt voor alleen een hoofdgerecht of een uitgebreid vier gangen 

verrassingsmenu met bijpassende wijnen. Herberg, Brasserie de Bongerd heet u welkom. Voor 

meer informatie klik hier 

 

 

 

http://www.sandton.eu/nl/baarlo
http://www.herbergdebongerd.nl/


 

E. Ronckenstein 

Het gehucht Ronckenstein is ontstaan op de plek waar in 1472 een watermolen werd gebouwd. 

Je fietst er doorheen vlak voordat je KP 99 bereikt. In de 18
e
 eeuw werden bij de watermolen 

nog enkele woningen gebouwd. De oorspronkelijke molen bestaat niet meer, maar het 

schilderachtige dorpje met molenvijver is gebleven. 

 

F. Steyl 

Bij KP 5 bevindt zich de oude kern van het dorp Steyl. Dit plaatsje heeft perioden van grote 

welvaart en ontwikkeling gekend. Vanwege de strategische ligging aan de Maas was het vanaf 

de late Middeleeuwen een handelsplaats voor goederen als steenkool, mergel en wijn. Ook zijn 

er vele kloosters gesticht. De haven waar de handel plaatsvond is inmiddels verdwenen, maar 

de historische huizen die er omheen zijn gebouwd geven het oude dorp nog een bijzondere 

aanblik. 

 

G. Kastelendorp Baarlo 

Na KP 4 fiets je naar Baarlo, dat bekend staat als 'kastelendorp'. Je fiets langs Huis Oyen en 

natuurlijk Chateau de Raay, maar ook Kasteel De Berckt en Kasteel d' Erp zijn hier te bekijken 

(helaas niet te bezoeken). Bij Kasteel d' Erp bevindt zich een oude watermolen met wasplaats, 

de Sprunk. Dames in klederdracht laten hier één keer per jaar zien hoe in vroeger tijden de 

was werd gedaan. 

 

 

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/

