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Een ideale en gemakkelijke wandeling om het leuke witte stadje Thorn te bezoeken en de mooie omgeving 
te verkennen. Via nauwe straatjes verlaat u het stadje en wandelt u via een veldweg naar de St. Jozefkapel. 
Dan loopt u via mooi pad langs de O.L.V. van Rustkapel. Een eind verder passeert de St. Petruskapel en de 
mooie kasteelboerderij Zegershof. Via o.a. veldwegen loopt u langs de Thornerbeek naar de grote 
recreatieplas de Grote Hegge, die u via mooie brug oversteekt. Via leuke straatjes komt u op het mooie 
plein Wijngaard waar brasserie De Wijngaard is gelegen.   
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Startadres: Brasserie De Wijngaard, Wijngaard 10, Thorn.  
(U kunt parkeren op de openbare parkeerplaats Meers, Meers 10, Thorn.  Dagkaart 2,50). 
 

U kunt ook parkeren nabij Baarstraat 11 Thorn. (Zoek zelf de beste parkeerplek). Met uw rug naar huisnr. 11 
gaat u L. Voorbij huisnr. 17 gaat u L de trap omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 2. Na circa 5 km kunt u 
pauzeren bij brasserie Wijngaard in Thorn.     

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,40 km  1.40 uur  19 m 24  m 
 

 
 

1099. THORN 7,4 km  
 

Vanaf de parkeerplaats Meers: Ga met uw rug 
naar de doorgaande weg staan en loop RD naar 
de groene heg, waar u R over het pad loopt. Loop 
dan tussen 2 heggen door en door een steegje. 
Aan de T-splitsing voor huisnr. 23 gaat u L 
(Trippaardstraat).  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Hoogstraat). Negeer smal straatje rechts (Steeg). 
Aan de kruising bij De Pannenkoekenbakker gaat 
u L (Kerkberg) omhoog en loop dan rechts langs 
de kerk. Op het mooie plein loopt u naar huisnr. 
10.    
 

(Wilt u meteen aan de wandeling beginnen, dan gaat 
u aan de kruising bij restaurant De 
Pannenkoekenbakker niet L (Kerkberg) omhoog, 
maar gaat u R (Bogenstraat). Ga dan verder bij **** 
in  punt 1).  
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L.  
 

(U passeert meteen links (nr. 8) het voormalige 
stadhuis van Thorn. Inderdaad stadhuis. Thorn kreeg 
in de 13e eeuw stadsrechten. Tot 1 jan. 2007 was 
Thorn een zelfstandige gemeente.  
 

Even verder passeert u rechts een monument in de 
vorm van een afgeknotte zuil (1826) en een 
oorlogsherdenkingsplaquette).   
 

Bij de prachtige Sint Michaëlskerk gaat u L de 
kasseienweg omlaag.  
 

(De Sint Michaëlskerk of Stiftkerk is een parochiekerk 
waarvan de delen grotendeels uit de 14e eeuw 
stammen. Het was de stiftkerk van de Benedictijner 
Rijksabdij. Voor meer info zie infobordje links naast 
de ingang van de abdijkerk. Zeker eens de kerk 
bezoeken.  
 

Omlaag lopend passeert u links het volgende 
oorlogsmonument).  
 

Beneden aan de kruising bij restaurant De 
Pannenkoekenbakker gaat u RD (Bogenstraat).  
****Aan de 3 sprong voor Wijngoed Thorn en bij 
oude dorpspomp (1740), die in 1979 is hernieuwd 

en het voormalig verenigingslokaal van de 
Koninklijke Harmonie Thorn, gaat u R over de 
kasseienweg die even verder een dalend steegje 
(Sjietsteegske) wordt.  
 

(Het kleine dorp heeft twee harmonieën van 
wereldklasse t.w. de Koninklijke Harmonie ook wel de 
Bokken genoemd en de Kerkelijke Harmonie St. 
Michaël ook wel de Geiten genoemd.   
 

Het Philharmonisch Gezelschap uit 1840 is de 
voorloper van de beide huidige twee harmonieën. Als 
gevolg van politieke, sociale en persoonlijke 
tegenstellingen tussen haar leden wordt het 
Philharmonisch Gezelschap in 1862, ruim twintig jaar 
na de oprichting, ontbonden.   
 

In 1863 werden de huidige twee nieuwe harmonieën 
opgericht. De grote rivaliteit tussen de twee 
harmonieën verdeelden het dorp heel lang in twee 
kampen).  
 

Beneden voor huisnr. 6 gaat u L het 
kasseienstraatje omlaag.  Steek bij zitbank de 
doorgaande weg over en loop RD (Eind).  Negeer 
na bijna 50 m zijweg links (Aan Sint Job). Aan de 
kruising gaat u verder RD (Eind). Let op! Voorbij 
huisnr. 38 gaat u R tussen de woningen door en 
volg dan RD het brede pad/veldweg. Bij zitbank 
gaat u L (pijl/oranje cirkel/gele zeshoek) over de 
asfaltweg/ bomenlaan. 
 

(Schuin rechts voor u ziet u de twee 120 m hoge 
koeltorens van de Clauscentrale in Maasbracht. Ook 
ziet u hier rechts de kerktoren in Wessem).  
 

Na 250 m gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 40 L 
(36/gele zeshoek)) over de veldweg.  
 

(Voor u ziet u de 132 m hoge tv-toren in Ittervoort).  
 

Na circa 300 m passeert u bij zitbank de ronde St. 
Jozefkapel (2010).  
 

(De kapel is gebouwd door leerlingen van de Gilde 
Opleidingen op het terrein van de school in 
Roermond. Daarna is ze getransporteerd naar deze 
plek.  

http://www.brasseriedewijngaard.nl/
http://www.brasseriedewijngaard.nl/
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De kapel staat aan de achterzijde van het landgoed 
Hagenbroek waarop in 1715 het herenhuis Huize 
Agenbroek werd gebouwd. Tot eind 2017 werd het 
bewoond door de zusters Dominicanessen van 
Bethanië). 
 

2. Na 150 m gaat u R (pijl) de trap omhoog **** en 
volg het licht stijgende pad. Het pad buigt naar 
links.  
 

(Hier ziet u rechts in de voormalige kloostertuin een 
groot kruis).  
 

Het pad buigt meteen naar rechts met rechts een 
beukenhaag. U passeert de kapel O. L. V. van 
Rust en dan maakt het pad 2 haakse bochten.  
 

(De kapel Onze Lieve Vrouw van Rust, die 
ingebouwd is in een lange kloostermuur, bestaat 
waarschijnlijk al ruim 100 jaar. Mogelijk dateert ze al 
van het begin van de 19e eeuw. In 1962 werd ze 
grondig gerestaureerd.  Het is aannemelijk dat de 
huidige kapel in de plaats is gekomen van de ernaast 
(links) in de muur gesitueerde niskapel.  
 

De legende vertelt dat een moeder met een erg 
onrustig kind beloofde een kapelletje te bouwen als 
het kind rustig zou worden. Weliswaar stierf het kind, 
maar het kapelletje kwam er toch. Tot op de dag 
vandaag komen mensen er bidden voor onrustige en 
zieke kinderen).  
 

Aan de smalle asfaltweg/eikenlaan gaat u R 
omlaag. U passeert even verder rechts de ingang 
(nr. 12) van het voormalig klooster Maria Rust van 
de zusters Dominicanessen van Bethanië.  
 

(In 1715 werd hier op landgoed Hagenbroek het 
herenhuis Huize Agenbroek gebouwd, dat in de 
Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd werd. Na 
de oorlog werd het verbouwd en werd het gebouw 
het onderkomen van de zusters. De laatste vijf 
hoogbejaarde zusters zijn eind 2017 vertrokken naar 
zorgcentrum Magdalenahof in Haelen).  
 

Negeer klaphek links. Aan de kruising bij zitbank, 
wkp 38 en St. Petruskapel gaat u RD (41). 
 

(Voor 1886 stond op deze plek al een St. Petrus 
kapel langs “de oude weg” naar Wessem. Toen deze 
weg werd afgesloten verviel de kapel.  
 

Het beeld in de kapel, een wenende Petrus met 
zakdoek en haan omdat hij Jezus driemaal 
verloochend had, is een replica. Het origineel bevindt 
zich in de parochiekerk van Thorn).  
 

U passeert rechts de mooie grote 
rijksmonumentale carréhoeve Zegershof (1899), 
die tegenover het natuurgebied Meggenveld 
staat.   
 

(Het natuurgebied Meggelveld is ontstaan door 
kleinschalige kleiwinning. Sinds 1996 is het gebied in 
beheer bij Natuurmonumenten. Het Meggelveld heeft 
behalve water een elzenbroekbos. Het gebied 
huisvest één van de grootste blauwe reigerkolonies 
in Nederland. Niet minder dan zo’n 300 paren 
broeden hier). 
 

3. Na 250 m, waar links het natuurgebied 
Meggenveld eindigt en waar de straat Seegershof 

overgaat in de Wessemerstraat, gaat u R over de 
veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Let op! Na 
circa 500 m voor rechts staand bosje en waar 
links hoge bomen staan, gaat u L (ruiterroute 18 
/achterkant paaltje) over de veldweg die meteen 
scherp naar links buigt en een breed 
graspad/veldweg wordt.   
 

(U loopt nu even richting de twee hoge koeltorens 
van de Clauscentrale in Maasbracht).   
 

Na 600 m aan de 4-sprong bij paaltje ruiterroute 
18 gaat u R  over de veldweg. Steek de 
doorgaande weg over en ga R met links van u de 
steenfabriek Thorn. Bijna 100 m voorbij de 
steenfabriek gaat u bij verbodsbord L via brug 
over de Thornerbeek de grindweg omhoog.  
 

4. Vlak daarna gaat u R (oranje cirkel) over het 
smalle graspad met rechts van u de Thornerbeek.  
Steek bij brug de asfaltweg over en loop verder 
RD (pijl/oranje cirkel) over het pad boven langs 
de beek. Aan de smalle asfaltweg met links de 
Maasplas “de Grote Hegge” gaat u L. (U  verlaat 
de pijl). U loopt bij huisnr. 1 het vakantiepark 
“Parc Maasresidence Thorn” binnen. Aan de 3-
sprong RD. Aan de volgende 3-sprong gaat u L. 
Aan de rotonde bij zwembad gaat u R.  Aan de T-
splitsing bij Humphrey’s Restaurant en 
speeltuintje gaat u L over de promenade richting 
dorpskern Thorn met rechts het jachthaventje en 
links de vakantieappartementengebouwen. Aan 
de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R en 250 m 
verder steekt u de blauwe ophaalbrug. (U verlaat 
hier het vakantiepark). Voorbij de brug gaat u aan 
de Y-splitsing R het klinkerpad omlaag. Negeer 
zijpad rechts. Meteen daarna gaat u R over de 
asfaltweg met links een grote parkeerplaats.  
 

(Links ziet u hier bij de grote parkeerplaats de eertijds 
omgrachte kasteelhoeve “Grote Hegge”. Het 
mergelgedeelte stamt uit de 15e eeuw. Het 
bakstenen gedeelte uit de 17e en 18e eeuw).   
 

Meteen daarna aan de volgende T-splitsing, einde 
parkeerplaats, gaat u R. Na 30 m gaat u L over het 
grindpad. Aan de 4-sprong voor brug en treurwilg 
gaat u L (pijl) over het grindpad met rechts de 
Thornerbeek. 
 

(Hier heeft u voor mooi zicht op de Sint Michaëlskerk 
en een eindje verder ziet u links weer kasteelhoeve 
“Grote Hegge”.  
 

Bijna aan het eind van het pad vloeien het Itterbeekje 
(rechts) en de   Witbeek samen en gaan dan verder 
onder de naam Thornerbeek, die via de jachthaven in 
Wessem in de Maas uitmondt). 
 

5. Aan de asfaltweg bij wkp 42 gaat u R (61) en 
steekt u via brug de Witbeek over en loop even 
verder RD over het rechts gelegen pad met rechts 
de parkeerplaats “Waterstraat”. Tegenover 
huisnr. 1 en meteen voorbij zitbanken en het 
kunstwerk/beeldengroep “monument voor de 
muziek” gaat u bij verbodsbord L (gele zeshoek/ 
rode driehoek) over de smalle eenrichtingsweg.   
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(Aan de vele rijksmonumentale woningen hangen 
infobordjes Meteen rechts ziet u de smalste voordeur 
van Thorn).  
 

Negeer kasseienweg rechts omhoog en loop via 
nauwe doorgang RD door de bomenlaan met 
links van u het zorgcomplex Sterrebosch en 
rechts het Itterbeekje. Aan het eind van dit leuke 
straatje gaat u bij wegwijzer en infobord 
“Liberation route” R de brug over. Meteen daarna 
loopt u aan de 3-sprong RD omhoog het witte 
stadje binnen.   Aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u 
R (61/Daalstraat). Negeer zijweg links. Bij huisnr. 

10 komt u bij Brasserie De Wijngaard, de sponsor 
van deze wandeling, waar u op het terras of in de 
leuk ingerichte zaak nog iets kunt eten of drinken. 
De uitbater verneemt graag wat u van de 
wandeling vond.  
 

Terug naar parkeerplaats Meers: Loop naar de 
kerk en ga voor de kerk L omlaag. Aan de 
kruising bij De Pannenkoekenbakker gaat u R. 
Aan de 3-sprong gaat u RD. Voorbij huisnr 20 
gaat u R via het steegje naar de parkeerplaats.  

   
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  


