Fietsroute Over de maasterrassen bij Beesel
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Start- en eindpunt: Terras Maashof, Ouddorp 14 in Beesel
Pauzeplaats na 19 km: Café De Bosrand, Bosstraat 100 in Swalmen
Afstand: 31 km
Een verrassende fietstocht door een landschap dat al honderdduizenden jaren wordt beïnvloed
door de Maas. Tijdens verschillende geologische tijdperken zijn door de slijtende werking van
het water de maasterrassen ontstaan. Het huidige dal van de Maas vormt het laagterras. Daar
begint deze route heel toepasselijk bij Terras Maashof. Dan gaat het door een landschap van
maasduinen omhoog naar het middenterras. Een oude romeinse steenweg voert je tenslotte
richting de Duitse grens waar het hoogterras begint. Door het hoogteverschil weten beken als
de Schellekensbeek en de Swalm hun weg naar beneden te vinden. Al deze ingrediënten bij
elkaar maken het gebied rond Beesel tot een fietsparadijs. Pauzeren kan bij Café De Bosrand
in Swalmen.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Terras Maashof (zie A) en ga L.
2. Na ca. 70 meter rechtdoor de grindweg op.
3. Na ca. 300 meter ligt aan je rechterhand een paddenpoel (met informatiebord). Houd hier L
aan. Volg KP 3.
4. Bij KP 3 rechtdoor. Volg de grindweg langs de rivier.
5. Na ca. 500 meter buigt de grindweg af van de rivier. Wijk niet af van de hoofdroute.
6. Je fietst het bos in. Na ca. 80 meter ligt wandelknooppunt 82 aan je linkerhand. Fiets in de
richting van wandelknooppunt 81. Volg KP 99 (zie B).
7. Na KP 99 volg je KP 98.
8. Na KP 98 volg je KP 97 (zie C).

9. Na KP 97 fiets je richting KP 62. Na ca. 90 meter R (richting ruiterknooppunt 2, langs het 'Bos
van de Eeuw' aan je rechterhand).
10. Neem de tweede weg L (Heydweg).
11. Neem de eerste weg L (Reubenberg).
12. Aan het eind zie je Café De Bosrand (zie D) liggen. Dit is de pauzeplaats van deze route.
13. Verlaat Café De Bosrand en fiets over de parkeerplaats aan de zijkant van het pand. Ga aan
het eind het smalle fietspad op.
14. Na de drie houten paaltjes R (zie E).
15. Ca. 100 meter na de beek rechtdoor de grindweg op.
16. Aan het eind van de grindweg de weg oversteken (Damianuskamp).
17. Na ca. 160 meter rechtdoor de grindweg op (De Kleine Hei).
18. Volg De Kleine Hei. Ga vóór het voetbalveldje L.
19. Ga R na de houten paal over de weg. Volg KP 88 (eerste bordje vlak voor de voorrangsweg)
(zie F).
20. Na KP 88 volg je KP 63 (Let op: bij KP 88 moet je R de weg in met het bord 'doodlopend').
21. Na KP 63 volg je KP 87.
22. Na KP 87 volg je KP 61.
23. Na KP 61 volg je KP 91.
24. Na KP 91 volg je KP 4.
25. Na KP 4 fiets je richting KP 3. In Beesel ligt Terras Maashof aan je linkerhand. Je bent
weer terug bij het startpunt de route

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. Terras Maashof
Limburgse gastvrijheid. Genieten van de landelijke rust met een heerlijk bakje koffie,
cappuccino, met of zonder vlaai. Een koele dronk. IJs. Diverse streek producten. In het seizoen
verse asperges van eigen teelt. U bent van harte welkom op ons nieuwe terras met uitzicht
over De Maas. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Voor meer informatie klik hier

B. Ronckenstein en Schellekensbeek
Aan de rand van het hoogterras, vlakbij de Duitse grens, ontspringt de Schellekensbeek. De
meanderende beek zoekt zijn weg via het middenterras naar het laagterras en stroomt
tenslotte uit in de Maas. 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 18e eeuw
werden bij de watermolen nog enkele woningen gebouwd. De oorspronkelijke molen bestaat
niet meer, maar het schilderachtige dorpje met molenvijver is gebleven.
C. Romeinse weg
Richting KP 97 fiets je langs een bosrand. Dit is de grens met Duitsland en tevens de grens met
het hoogterras. De weg waar je over fietst, de Prinsendijk, is een oude Romeinse steenweg,
één van de weinige in Nederland die nog goed herkenbaar is. Dit soort wegen waren de
snelwegen van 2000 jaar geleden. Ze verbonden de Romeinse versterkingen aan de Rijn met
het achterland en waren van grote militaire en economische betekenis.
D. Café De Bosrand
Café De Bosrand, gevestigd aan de buitenrand van Swalmen richting Duitse grens, is al jaren
een begrip in Swalmen. Het interieur ademt de sfeer van een typisch bruin café. Wandelaars en
fietsers zijn van harte welkom. Vanuit onze zaak zijn prachtige wandelingen te maken langs de
Swalm of door de bossen over de Duitse grens. Elke dag vanaf 10.00 uur geopend. Donderdag
gesloten.
E. Natuurontwikkeling langs de Swalm
Langs het riviertje de Swalm ligt natuurgebied Het Groene Woud dat zicht uitstrekt van de
Duitse grens tot in de kern Swalmen. In 2008 is hier begonnen met het creëren van natte en
droge graslanden, de natuurlijke vegetatie langs riviertjes als de Swalm. Galloway-runderen
worden ingezet om het karakteristieke open weidelandschap in stand te houden.
F. Kasteel Hillenraad
Vlak voor KP 88 fiets je langs Kasteel Hillenraad, een rijksmonument dat in 1392 al voor het
eerste wordt genoemd in schriftelijke bronnen. Alleen de huidige middenbouw was het
oorspronkelijke kasteel. In de 17e en 18e eeuw is het kasteel verbouwd en uitgebreid. In 1909
werd het verwaarloosde kasteel gerestaureerd en zijn de Franse tuinen in de oorspronkelijk
staat teruggebracht. Kasteel Hillenraad is niet toegankelijk voor publiek.

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.

