
Romantische
wandelroute 4 km

Kessel

De Kusjes Route wordt mede mogelijk gemaakt door:

St. Anthonius Molen
Op deze standerdmolen wordt het meel voor 
de Kesselse Kusjes gemalen. De molenaar en/of molengids 
leidt u graag rond. Wanneer de molenaar niet aanwezig is, 
kan de molen niet bezocht worden en is de omgeving van de 
molen niet toegankelijk. 

Maasboulevard
Langs de Maas is het heerlijk struinen. Voor wandelaars is er 
een voetpad aangelegd over het oude jaagpad. Geniet van het 
zicht op de brede uiterwaarden van de Maas.

Markt
Midden in Kessel ligt het charmante marktplein. 
Eigenlijk twee pleinen: De Onderste- en de Bovenste 
Markt. Beiden zijn omgeven met oude panden. Hier 
vind u ook gezellige restaurantjes, cafés en een ijssalon.

Toeristische plekjes
Kesselse Kusjes

St. Anthonius Molen

de Kesselse Kusjes gemalen. De molenaar en/of molengids 
leidt u graag rond. Wanneer de molenaar niet aanwezig is, 
kan de molen niet bezocht worden en is de omgeving van de 

Molenkapel
Tegenover de Molenkapel stond tot 1944 een windmolen, 
die dateerde uit de 16e eeuw. Op de plaats waar vroeger 
de molen stond, staat nu een molensteen. De huidige 
vorm van de kapel dateert uit 1918.

Huize Oeverberg
Dit monumentale pand is in 1870/1872 
gebouwd door baron Frits. Deze excentrieke 
heer wilde hier de eenzaamheid van zijn 
grote kasteel ontvluchten en heeft er 
tot aan zijn dood in 1876 gewoond.

Kesselse Kusjes zijn een Kessels streekprodukt, roomboterkoekjes in
de vorm van een Kusje. Ze zijn romig en zoet van smaak met een beetje

pit, precies zoals een kusje behoort te zijn. Uitsluitend gebakken in
Kessel, met speltbloem gemalen op de Kesselse St. Antoniusmolen.

De ingrediënten zijn puur natuur, eerlijk en heerlijk.
Kesselse Kusjes stimuleren de liefde, dus laat je verrassen!

www.kessel-limburg.nl   

DORPS OVERLEG KESSEL

Kasteel de Keverberg
Een van de weinig overgebleven motte-
kastelen van Nederland, gebouwd 
op resten uit de 9e eeuw. De  ruïne is in 2015 
      in moderne stijl herbouwd en is nu        
                   het modernste kasteel van Nederland.

RETROCHIC
tweedehands merkkleding



1  Sjtart mêt Kusse
We starten op de bovenste 
markt, Bij Restaurant Corsica! 
Drinkt u vooraf een kopje koffi  e 
op een van de vele terrassen op 
deze markt. Dit om krachten te 
verzamelen voor het avontuur 
wat u te wachten staat. Uiteraard 
staat het vrij hier de eerste kus 
alvast met uw geliefde te delen 
(voorzichtig! er volgen nog meer 
plekjes!). U gaat een wandeling 
door Kessel maken. Op zoek naar 
de romantische plekjes, en daar 
mag gezoend worden!

Vanaf de Markt rechts langs 
Restaurant Corsica! A  lopen
(klein straatje met huisnummers
27,28 & 29). Ga aan het eind van
de Onderste Markt gerust bij
RETROCHIC B  binnen, of neem 
een kijkje in hun mooie etalage. 
Aan het eind rechtsaf naar de 
Maas en ga weer rechts.

2  Laot de Leefde struîme
Aan de oever van de mooie rivier
de Maas komt de romantiek als
het ware vanzelf. De bankjes
nodigen uit om even lekker te
zitten zoenen. Loop tot aan de
brede trap vóór het ‘bruggetje’
en neem de trap rechts omhoog. 

3  Oppe trappe naor de Maas
U loopt richting de markt, maar
na 10 meter aan de linkerkant 
loopt u het kleine trapje op. In de
bocht van dat trapje heeft u de 3e

kusplek gevonden. Afgezonderd
van pottenkijkers is hier een
heerlijk intiem plekje om
uitgebreid te zoenen. Bovenaan
het trapje rechtsaf, door de
poort, voor de VVV langs en over
het terras van  Café De Boesjer 
C  lopen. Misschien is het al 

tijdvoor een verfrissing?

Linksaf de Dorpstraat in langs 
Drogisterij Kessel en bij de 
grote poort links de kasteeltuin 
inlopen. Voor het Kasteel langs 
lopen en het kleine poortje voorbij 
de kasteeltrap aan uw rechterhand 
door (voorzichtig, bukken!). 
(U kunt ook eerst Kasteel de 
Keverberg D  bezoeken; neem dan 
de trap omhoog naar de ingang.) 
Door het poortje links en geniet 
van het maaspanorama met 
mooie bankjes.

4  Op ut Kesjtieël
Met de rug naar het kasteel is de
keuze moeilijk; genieten van het
uitzicht óf uw geliefde te kussen. 
Het pad langs het graf van Baron 
Frits en de tuinmuur blijven 
volgen. Ga door het poortje links 
en loop tussen de kerk en ‘De Aoj 
Pastorie’ door. Voorbij de kerk 
linksaf de trappen af.

5  Oppe Kerktrappe
Wanneer u ver genoeg naar 
beneden op de trappen plaats 
neemt om te kussen, zal onze 
pastoor een oogje dichtknijpen. 

Onderaan rechtsaf de Maas 
volgen. Bij het veer rechtsaf 
de weg naar boven nemen en 
bovenaan even links aanhouden. 
U staat nu op “Veers”, geniet hier 
even van de bijzondere huizen op 
dit plein. 

6  Vaers
“Veers” een oud plein met leuke 
oude huizen. Tussen deze oude 
huizen is het heerlijk kussen 
onder een van de bomen die het 
plein omzomen. Loop terug, 
met de rug naar “Veers” het 
‘Veersepad” op. 

Wandel rustig langs de 
bijzondere huizen en het 
Kasteel “De Oeverberg” (no. 17)
aan deze straat. Bij de slagerij 
en het café linksaf slaan de 
Baarskampstraat in. Volg de 
Baarskampstraat en over de 
rotonde rechtdoor. Loop door tot 
bij Bakkerij Peeters E  

7  Biej de Bekker op ut 
benkske
Bakker Roel bakt met heel veel 
liefde de Kesselse Kusjes. Voor de 
bakkerij staat een houten bankje 
waar weer gekust mag worden. 
U hoeft u niet in te houden; hij is 
wel wat gewend.

Een mooie gelegenheid even te 
pauzeren met een kopje koffi  e 
en iets lekkers! Loop een stukje 
terug en neem de eerste 
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Plekskes um te kusse
zijweg aan uw linkerhand; 
de Roode Eggeweg.  Hier 
ingelopen ziet u meteen de 
St. Antoniusmolen. 

8  Onger de Meule
Onderaan de molen vind u het 
volgende kusplekje. (Ga liefst 
onder de trap staan. Zo staat u 
uit het zicht en vermijd u een 
“klap van de molen”, dit zou 
de romantische middag tot 
een abrupt einde brengen.) 
In deze molen wordt trouwens 
het speltmeel gemalen, waarvan 
de Kesselse Kusjes worden 
gebakken. De molenaar en/of 
molengids geeft graag uitleg. 
(Let op: de molen en het molen-
terrein zijn alleen toegankelijk 
bij aanwezigheid van de 
molenaar en/of molengids!)

Na ca. 200m. voorbij de molen 
het pad rechtsaf richting het 
dorp nemen en meteen na de 
speeltuin ‘De Gruttewei’ linksaf 
het St. Ursulahof inlopen. Na 
de rechtsaf gaande bocht in de 
weg linksaf slaan, (nog steeds 
St. Ursulahof) en al snel de Burg. 
Haff manstraat oversteken de 
Picassostraat in. 

Aan het eind rechts en meteen 
weer links de Rembrandtstraat 
in, deze rechtsaf volgen tot 
aan een speeltuintje met een 
picknickbankje.

9  Speulenderwiës
Hier dient voorzichtig gekust te 
worden (alsof het een spelletje 
is); spelende kinderen kijken 
mee en picknickbankjes 
kunnen instabiel zijn! Vanaf het 
speeltuintje de Franshalsstraat 
linksaf in en na 200m. linksaf 
de Schijfweg-Zuid volgen. Op de 
kruising van de Schijfweg-Zuid 
en de Baarloseweg, vind u aan uw 
linkerhand de Molenkapel. 

10 Ut kepelke
Bij de kapel, gewijd aan de O.L. 
Vrouwe van Altijddurende Bijstand, 
staat een bankje. Aan u de keuze; 
uw gebeden aan Maria richten of 
lekker ongegeneerd zitten kussen!

Loop rechtsaf de Baarloseweg op 
en omlaag richting de Maas. Bij 
de splitsing rechts aanhouden en 
voorbij IJssalon Clevers de onderste 
markt op lopen. Bij IJssalon 
Clevers F  is het wellicht een goed 
idee een beetje af te koelen van al 
het gekus met een lekker ijsje. 

Rechtsaf de Markt volgen 
Midden in deze straat ziet u 
Keukenspecialist Verhaegen G  
met hun mooie showroom vol 
romantische keukens. En een paar 
meter verder bevind u zich weer op 
de Bovenste Markt bij Restaurant 
Corsica! A  Lekker romantisch 
dineren met mediterrane 
specialiteiten of gewoon genieten 
van een drankje op het terras.

Genoemde winkels en horeca hanteren wisselende openingstijden!


