1132 THORN - Kessenich 9,4 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling met halverwege een leuk terras. U wandelt eerst een
leuk stukje langs de Thornerbeek en dan door het leuke witte stadje Thorn. Via veldweg en mooi pad komt
u in natuurgebied Vijverbroek waar u geruime tijd doorheen struint. Dan komt u aan de rand van
Kessenich. U loopt door het dorp Kessenich langs de mooie kerk en Grafkapel. Via pad langs de Witbeek
loopt u naar het natuurgebied Koningssleen-Kollegreend met o.a. uitkijkhut. Via smal graspad loopt u naar
de grote Maasplas De Grote Hegge waar langs u terugloopt naar de parkeerplaats.

blz 2 van 4
In de zomer kan hier en daar hoog gras staan en enkele brandnetels. Na veel regenval altijd hoge
wandelschoenen dragen.
GPS-afstand 9400 m, looptijd 2,10 uur en hoogteverschil 12 m.
Startadres: Gratis parkeerplaats Grootheggerlaan, Thorn.
(U rijdt van Wessem naar Thorn en voorbij het plaatsnaambord Thorn en de rechts gelegen dakpannenfabriek
neemt u de eerste weg L (Grootheggerlaan). Neem dan de eerste weg L en na 100 m parkeert u rechts op de
grote gratis (2018) parkeerplaats).

1132 THORN - Kessenich 9,4 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en met uw
gezicht naar de kasteelhoeve en in de verte de
kerk van Thorn gaat u R over de asfaltweg. Aan
de 3-sprong, einde rechts gelegen grote
parkeerplaats, loopt u RD. Na 25 m gaat u L over
de grindweg. Aan de 4-sprong voor brug gaat u L
(pijl) over het grindpad met rechts de
Thornerbeek.
(Hier heeft u voor u mooi zicht op de Sint
Michaëlskerk. Een eindje verder ziet u links weer
kasteelhoeve “Grote Hegge”. Bijna aan het eind van
het pad vloeien rechts 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).
Aan de asfaltweg bij wandelknooppunt (wkp) 42
gaat u R (61). Vlak daarna bij parkeerplaats loopt
u over het rechts van de asfaltweg gelegen pad.
Negeer bij kunstwerk/beeldengroep “monument
voor de muziek” en zitbanken twee zijwegen links
en steek de Itterbeek over. Na 15 m gaat u L door
de hoge toegangspoort en u loopt de
binnenplaats op van de “Hoffenkeukens” (huisnr.
12/voormalige keuken/zie infobordje).
Hier staat het grote beeld van Ansfried, de stichter
van de abdij).
Ga nu meteen R over het tegelpad, dat voor muur
van kerkhof links omhoog buigt.
(Aan deze muur hangt een groot infobord waar u
meer te weten komt over de geschiedenis van de
abdij. Links staat het beeld van de geitenbok).
Voor de volgende oude muur gaat u R het trapje
omhoog en volg het pad vlak langs de Sint
Michaëlskerk.
(De Sint Michaëls kerk of Stiftkerk is een
parochiekerk waarvan de delen grotendeels uit de
14e eeuw stammen. Het was de stiftkerk van de
Benedictijner Rijksabdij).
Aan het mooie kasseienplein loopt u RD.

(Als u hier meteen R gaat, dan komt u bij de ingang
van de kerk die tegen betaling te bezoeken is. Aan
verschillende gevels van woningen hangen
infobordjes, waar u meer te weten komt over de
geschiedenis van de woning).
Negeer meteen daarna bij monument in de vorm
van
een
afgeknotte
zuil
(1826)
en
oorlogsherdenkingsplaquette
zijweg
links
(Kloosterberg) omlaag en loop verder RD over het
plein
(Hier aan het plein staat het voormalige stadhuis van
Thorn. Inderdaad stadhuis. Thorn kreeg in de 13 e
eeuw stadsrechten. Tot 1 januari 2007 was Thorn
een zelfstandige gemeente. Nu (2018) is er het VVV
kantoor in gehuisvest (huisnr. 8). Hier ligt ook de
leuke brasserie Soof).
Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing bij wkp 60 en
Huize
de
Kraak
(huisnr.2/voormalige
kanunnikenwoning) gaat u R (23) omhoog.
2. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L
(Hoogstraat) langs huisnr. 33. Meteen voorbij
huisnr. 37 gaat u L over de asfaltweg, die meteen
daarna een veldweg wordt.
(Even verder ziet u rechts de 132 m hoge tv-toren in
Ittervoort).
Negeer bij ruiterknooppunt 23 graspad links en
loop verder RD (19) over de veldweg.
Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD (19) met
rechts de voetbalvelden van FC Maasgouw.
(Wessem/Thorn). Negeer graspad links. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u L (wit-rood) het pad
omlaag dat meteen naar links buigt. Volg geruime
tijd RD (gele zeshoek/blauwe ruit/groene
rechthoek/rood-wit) het mooie pad langs en door
de bosrand.
(In de zomer kan het pad wat begroeid zijn. U loopt
hier door de rand van het natuurgebied ’t Vijverbroek.
Na circa 300 m passeert u rechts een mooi
“buitenverblijf” en het smalle pad wordt dan breder).

blz 3 van 4
Negeer zijpad scherp links omhoog. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij wandelwissel (ww) 5 en
picknickbank gaat u R (rood/blauw/groen) en via
brug steekt u de Itterbeek over. Volg dan verder
het paadje met links van u het beekje en u loopt
nu op Belgisch grondgebied. Een eindje verder
buigt het pad naar rechts en wandelt u over een
vlonderpad
door
natuurmoerasgebied
Vijverbroek. Volg dan RD (rood/blauw/groen) het
pad door het weiland/grasland waar in de zomer
voor het hooien het gras hoog kan staan. (Loop
richting rij bomen en infobord).
3. Bij infobord en klaphek loopt u RD (rode
driehoek/blauwe ruit) over het graspad met even
verder links een akker en rechts een rij
knotwilgen. (Als u hier bij klaphek L gaat, dan komt
u bij een zitbank). Bij nauwe doorgang volgt u RD
(rode driehoek/blauwe ruit/ww 13) het (gras)pad
door de rand van het weiland/grasveld waar voor
het maaien het gras hoog kan staan. Aan het eind
van het weiland/grasveld gaat u bij kikkerpoel RD
(rode driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek)
over het paadje, dat meteen daarna naar links
buigt. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
(rood/blauw/groen). U passeert links een
volgende kikkerpoel en dan buigt het pad even
verder naar links. Via klaphek verlaat u het
natuurgebied en volg het (gras)pad RD
(rood/blauw/groen) langs een picknickbank en
insectenhotel. Negeer bij ww 4 graspaadje links.
Aan de smalle asfaltweg gaat u R (blauwe ruit/witrood) over de licht stijgende weg. Aan de kruising
bij zitbank gaat u RD (blauwe ruit). Vlak voor de
voorrangsweg in Kessenich gaat u L over het
klinkerpad.
4. Bij het gebouw gaat u RD over de klinkerweg.
Aan de T-splitsing gaat u L (Toekomststraat)
langs huisnr. 45 en u loopt het dorp Kessenich
binnen. Aan de kruising gaat u R (Molenwegske).
Aan de volgende kruising gaat u RD
(Molenwegske). Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD omlaag. Vlak daarna aan de T-splitsing
bij elektriciteitstoren gaat u L. Ga dan L de
doodlopende weg omhoog langs de school
(huisnr. 40). Na 30 m gaat u R (Ertesjieterspèdje)
over het grindpad. Voorbij loods volgt u RD het
pad met rechts achtertuinen. Aan het eind van het
pad gaat u RD (Borgstraat) over de kasseienweg.
(Hier staat het beeldje van de carnavalsverenging de
Ertesjieters. De Ertesjieter is de bijnaam/spotnaam
van de inwoners van Kessenich, die ontstaan is in de
18e eeuw. In die tijd waren bonen de gebruikelijke
groenten voor de gewone mensen terwijl erwten de
groenten waren van de rijkelui. Doordat Kessenich
een baron had waarbij veel mensen uit Kessenich
werkten, kregen ook deze gewone mensen al eens
erwten voorgeschoteld. Als een vorm van jaloezie
werden de Kessenichenaren dan ook al eens
uitgescholden voor ertesjieters).
Aan de kruising bij waterpomp (1882) gaat u RD.

5. Na 20 m gaat u R over de parkeerplaats en loop
dan RD over het pad met links de muur van het
kerkhof. Aan het eind gaat u RD en u passeert de
ingang van de Sint Martinuskerk.
(De huidige kerk is gebouwd in 1898-1899. De
mergelstenen toren stamt uit de 14e eeuw. In 1885
werd de vorige kerk door brand beschadigd en
vervangen door de huidige kerk. Voor meer info zie
infobordje rechts van de rechter deur. Via inpandige
kapel met piëta is het mooie interieur van de kerk te
bezichtigen. In de kerk staat achter de glazen wand
o.a. de muntschat van Kessnich en het beeld van
Sint Anna ten Drieen. Als u bij de ingang van de kerk
R het kerkhof oploopt, dan komt u bij de grote oude
grafsteen van Malsen en Houben (zie infobordje).
Let op! Meteen voorbij de kerk gaat u R over het
grindpad en loop voorbij het grote H. Hartbeeld
het trappenpad omhoog. Boven komt u bij de
ruïne van het motte kasteel Den Berg (12e eeuw)
waarvan nog overblijfselen van de donjon
(verdedigingstoren) te zien zijn. Hier staat ook de
grafkapel (1899) van de fam. Michiels. (Zie
infobordje).
(Hier boven heeft u mooi zicht over de grote
recreatieplas Vissenakkerplas, een voormalige
grindgroeve. Aan de achterzijde heeft u een leuk
uitzicht op Kessenich).
Loop het trappenpad terug omlaag en beneden
gaat u R de kasseienweg omlaag. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD (rood/paars) over de
smalle asfaltweg/fietspad. Meteen voorbij de brug
gaat u L over het grindpad met links de Witbeek.
Het grindpad buigt naar links met rechts een
vijver. Negeer klaphek rechts en volg RD (rode
driehoek) het graspad/veldweg verder langs de
beek.
6. Aan de T-splitsing bij brug en infobord gaat u
via veerooster/klaphek R (rode driehoek) over de
grindweg.
Na 30 m gaat u aan de 3-sprong bij infozuil en
zitbank L (rode driehoek) via het klaphek over het
graspad door het natuurgebied KoningssleenKollegreend. Het pad buigt naar rechts en via
mooi vlonderpad steekt u een waterplas over en
volg verder het graspad.
(Na 50 m kunt u R naar de uitkijkhut lopen, waar u
mooi uitzicht heeft over de waterplas).
Volg het smalle graspad RD. (U loopt hier precies
over de grenslijn van België en Nederland).
Na 300 m loopt u omhoog en boven bij veerooster
en infobord gaat u L de grindweg omlaag. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en loop dan
meteen R over het grasveld naar de Maasplas
“Grote Hegge”.

(U kunt hier ook RD lopen over de asfaltweg/fietspad.
Negeer zijwegen en loop RD tot aan de rotonde. Ga
nu verder bij **** in punt 7).
7. Wandel nu verder langs het zandstrandje. Aan
het eind van het strandje en aan het eind van de
links gelegen grote parkeerplaats steekt u L de
asfaltweg over en gaat u R het asfaltpad omhoog
dat meteen een graspad wordt. Aan het eind
steekt u weer de asfaltweg over, loop RD over het
grasveld naar de Maasplas en ga L. Aan het eind
voor afzetting gaat u L naar de rood/witte
slagboom en ga hier L over de asfaltweg. Boven
aan de T-splitsing gaat u R (rood). **** Aan de
rotonde gaat u R de klinkerweg (voetpad)
omhoog. Neem dan eerste trap L omlaag.

blz 4 van 4
(Als u hier RD loopt, dan komt u bij zitbanken waar u
mooi uitzicht heeft over surfplas Grote Hegge, een
voormalige grindgroeve).
Aan de asfaltweg bij hoge muur gaat u L. Negeer
trap links omlaag. Negeer ook zijpad scherp links
omlaag en loop RD over de grindweg.
(Links ziet u weer de eertijds omgrachte
kasteelhoeve “Grote Hegge”. Het mergelgedeelte
stamt uit de 15e eeuw. Het bakstenen gedeelte uit de
17e en 18e eeuw).
Na 100 m gaat u bij zwerfsteen en verbodsbord L
de grindweg omlaag en u komt weer bij de
parkeerplaats.
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