OVERIGE
BEZIENSWAARDIGHEDEN
mijngangen van de steenkoolmijnen in de
buurt van Luik. De heidevelden werden
omgezet in dennenbossen. Via het Afwateringskanaal werd het dennenhout naar
Luik verscheept.
J

EEN MIDDELEEUWSE
LANDWEER (BIJ KNOOPPUNT 65)

De naam Lankert of Lanterd is een verbastering van “landweer”. Een begroeide dijk
in het landschap met aan weerszijde een
droge gracht. Deze was door de Graaf van
Horne op de grens tussen het graafschap
Horn en het hertogdom Gelre aangelegd
om te verhinderen dat vreemde snuiters
en bandieten hier gemakkelijk toegang
hadden.
K

SLUISWACHTERWONING
AFWATERINGSKANAAL

Rond 1850 startte men op grote schaal
met de vervening en ontginning van de
Peel. Daartoe moest het gebied ontwaterd
worden. Om het overtollige water af te
voeren groef men het Afwateringkanaal
tussen Meijel en de Maas in Kessel. Veel
fietsers kiezen het pad om te genieten van
het groen en de bloemenweelde langs de
waterkant. Aan de kant van de Neerse weg
ligt aan de zuidzijde nog een originele
sluiswachters woning en een sluiskom van
basaltblokken.
L

MUSSCHENBERG

De naam Musschenberg verwijst naar een
opvallende hoogte langs de Maas met veel
bomen en struikgewas dat een paradijs is
voor vogels (mussen in het dialect). Hier
mist de Maas haar zomer en winterbed,
zodat het laagterras direct aan de Maas
grenst. Een natuurlijke “berg” vlak langs de
Maas. Vanaf deze plaats heb je een prachtig vergezicht over het Maasdal tot aan het

Duitse bosgebied aan de overzijde. Voor
je ligt meanderend het Maasdal met een
afgesneden Maasarm.
M

VEERS

WAAR HET NÚ
DE HISTORIE
TOT LEVEN WEKT

Het buurtschap Veers dankt haar naam aan
de Maasovergang. Op deze plaats was van
oudsher de Maasoversteek. Hier liep de
weg van Brabant naar Keulen, op sommige
plaatsen nog altijd Keulse Baan geheten.
De kern van het buurtschap Veers wordt
gevormd door een romantisch plein met
enkel fraaie huizen, zoals het “witte” herenhuis met de muurankers 1769.
N

KASTEEL VILLA OEVERBERG

In het midden van de 19-de eeuw liet de
laatste Kesselse kasteelheer, Baron Frits,
deze villa in Engelse kasteeltrant met een
prachtige voortuin langs het Veersepad
bouwen. Thans hebben de bewoners er
een poppen - en brocanterie museum dat
op aanvraag te bezoeken is.
O

DE MARKT

De Markt is het “hart” van Kessel. Ontstaan
in de Middeleeuwen toen dit plein tussen
de burcht en Gravenhof de veiligste woonplek voor Kessel was. Doordat al spoedig
deze plaats te groot was voor het kleine
dorp, werd het in het midden bebouwd
met enkele woningen. Zo ontstond de
Onderste, richting Gravenhof, en Bovenste
markt, aan de kant van het kasteel. Aan de
Maasoever lag vroeger een laad- en losplaats, Houtmarkt genaamd. Op de Markt
liggen enkele historische panden, zoals
het uit het begin van de 18-de eeuw stammende huis met dubbele klokgevel aan de
Bovenste Markt. Ook zie je een grote herenboerderij uit 1800.
Tot ziens bij Kasteel De Keverberg.

FIETSROUTE

www.kasteeldekeverberg.nl

KASTELEN IN
HET LAND VAN KESSEL

Genieten van cultuurhistorie én natuur?
Dan is deze fietsroute een aanrader. Het
eerste deel fiets je langs de Maas richting
Baarlo. Daarna gaat de tocht in Zuidelijke
richting langs de bosrand naar De Musschenberg met zijn prachtig Maaspanorama.
Vervolgens langs de Maas weer terug naar
Kessel. Onderweg zie je Kasteel De Keverberg, Kasteel Huis Oyen , Kasteel d’Erp,
Chateau de Raay en Kasteel Villa Oeverberg.

Start: Kasteel De Keverberg in Kessel
Fietsknooppunten route:
kasteel–54–58-57-55-56-65-24-66-64-5150-5-53-kasteel
Vanaf het kasteel fiets je in Noordelijke
richting over de Markt. In de bocht bij de
Onderste Markt zie je het eerste bordje met
verwijzing naar knooppunt 54.
Lengte: 33 km
Verharde en onverharde wegen
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KASTEEL DE KEVERBERG

Bezoek deze unieke duizend jaar oude
burcht. Uniek door zijn historische én eigentijdse uitstraling en de prachtige ligging aan
de Maas. Begin het avontuur in de kelder
gewelven en luister en beleef het verhaal
van De Keverberg. Ga vervolgens op ontdekking door het gebouw tot boven in de
Zusterskap op meer dan 30 meter boven
Maaspeil met een waanzinnig uitzicht over
Het Land van Kessel! En voor of na je fiets
tocht natuurlijk heerlijk genieten op het
Maasterras of op De Binnenplaats. Genieten
van een kop koffie met iets lekkers, een
lekker hartig tussendoortje of een speciaal
biertje uit de regio. De kasteeldame heet je
van harte welkom!
B

GRAVENHOF

De Gravenhof is een eeuwenoude boerenhoeve die tot het einde van de 19de eeuw
onlosmakelijk met de burcht van Kessel
verbonden was. Oorspronkelijk diende deze
boerderij voor de verzorging van de bewoners en bezitters van de burcht. Tussen
het kasteel en de Gravenhof ontstond een
grote open plaats, de Markt, de oorsprong
van het dorp Kessel. Meer dan duizend jaar
lang is de naam “Gravenhof” een begrip in
Kessel en omgeving. Nu is het een watersportcamping.
C

BAGGERGATEN

Na de WO II was er een grote vraag naar
bouwmaterialen. Ten noorden van Kessel,

aan de Ondersteweg werd tot begin jaren
vijftig van de vorige eeuw kleinschalig
grind en zand gedolven. De plassen kregen
de naam Baggergaten. Ze veranderden het
Maasdallandschap in een gevarieerd natuurlandschap aan de oever van de Maas,
met een rijkdom aan watervogels. Bijzonder
aantrekkelijk zijn de vele paarden van Stal
Hendrix in de weilanden, die een pastorale
rust uitstralen.
D

KASTEEL HUIS OYEN

In het buurtschap Oyen ligt een klein kasteeltje, herkenbaar aan zijn speklagen.
Hiermee wordt de afwisseling van baksteen
en mergelsteen bedoeld. Het was oorspronkelijk bezit van een zijtak van de Heren van
Kessel. In 1572, nadat de Prins van Oranje
heftig in Roermond had huisgehouden,
trok Willem van Oranje langs dit kasteeltje en
liet het tot de grond toe afbranden. Daarna
werd het weer opgebouwd in de Maaslandse
stijl met speklagen. Aan de straatzijde staat
een 17de eeuwse veldkapel. Huis Oyen is
privé eigendom en niet te bezichtigen.
E

STUW BELFELD

In 1922 werd de Maas gekanaliseerd. Tussen
Baarlo en Belfeld verscheen een stuw- en
sluizencomplex. Onlangs nog werd het vergroot ten behoeve van de scheepvaart. Het
is zeer de moeite waard deze bedrijvigheid
eens van dichtbij te gaan bekijken.

KASTEEL D’ERP EN OMGEVING

In Baarlo ligt Kasteel d’Erp oftewel de Borcht.
Het kasteel ligt in een parkachtig terrein,
bestaande uit een ligweide, een speeltuin
en een watermolen. In het begin waren de
eigenaren onderhorig aan de Graven van
Kessel. Ook ligt hier een oude wasplaats
“de Sprunk” genaamd, waar in zomerdag
soms “wasdemonstraties” gehouden worden.
Kasteel d’Erp is privé eigendom en niet te
bezichtigen.
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CHÂTEAU DE RAAY

Aan de bosrand in Baarlo ligt Château De
Raay. Raaij betekent ontgonnen terrein tussen woeste gronden. Het was een riddermatig goed wat inhield dat de eigenaar van de
Raaij zitting had in de vergaderingen van
de ridderschap van het Overkwartier (Gelder). Diverse adellijke families hebben het
kasteel bewoond en later was het nog als
vrouwenklooster in gebruik. Het gebouw in
Zwitserse chaletstijl dateert uit 1875 en is
sinds 2000 een hotel-restaurant. Bijzonder
is de glazen overkapping, een wintertuin
die als restaurant dienst doet. Ga beslist
een kijkje nemen, de koffie staat klaar.
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HELDENSE BOSSEN

Tussen Kessel en Helden ligt een uitgestrekt bosgebied met de naam Heldense
Bossen. Oorspronkelijk was het een woest
onontgonnen gebied dat enkel voor het
begrazen van schapen van Helden en Kessel benut werd. Één groot heide gebied met
talloze vennetjes en groepjes berken. In de
negentiende eeuw kwam er veel vraag naar
“mijnhout”, dennenhout bestemd voor de
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Baarlo is het dorp waar de beroemde
kunstenaar Tajiri grotendeels zijn leven
heeft doorgebracht. Tajiri genoot over
de hele wereld bekendheid door zijn
bijzondere kunstwerken, waarvan zijn
“knopen” het meest bekend zijn. In het
park bij Kasteel d’Erp kun je er enkele zien
maar ook iets verderop bij het kruispunt
met verkeerslichten.
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