
 

 

1187. THORN  10,5 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,55 km  2.20 uur  17 m  24 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

Tijdens deze gemakkelijk en afwisselende wandeling wandelt u eerst een leuk stukje langs de Thornerbeek 
en dan loopt u door open veld langs het natuurgebied Meggelveld. Dan wordt het een echte 
kapelletjesroute U passeert maar liefst 7 kapelletjes. De topper is de grote prachtige Kapel onder de Linden  
met het prachtige altaar en de plafondschilderingen  Naast de kapel komt u bij het sfeervolle café ’t 
Kapelhuis waar u dagelijks vanaf 13.00 uur (zondag al vanaf 11.00 uur) kunt pauzeren met koffie en vlaai of 
een lekker biertje. Dinsdag gesloten.  Als u wilt lunchen, bel dan even de dag van te voren.  De terugweg 
wandelt u via een prachtig pad naar Thorn waar u nog een leuk klein rondje maakt door het witte stadje. 
Dan loopt u langs de Maasplas De Grote Hegge terug naar het beginpunt. U kunt natuurlijk ook starten bij 
de Kapel onder de Linden, start dan bij punt 4.  TIP: U kunt ook overnachten in een van de prachtige B&B 
kamers en de dag daarna nog wandeling 438 doen. 
 

Startadres: Gratis parkeerplaats Grote Hegge, Grootheggerlaan, Thorn.  
 

 
 

Startadres: B&B ’t Kapelhuis, Kapel 2, Thorn.  Tel: 0475-476367.  Start dan bij punt 4. 
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1. Met uw rug naar de grote parkeerplaats gaat u 
L over de asfaltweg, die even verder naar links 
buigt en negeer weg rechts omhoog. Aan de T-
splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat u L over 
de veldweg. Aan de 4-sprong voor brug gaat u R 
over het pad met links de Thornerbeek, een 
samenvloeiing van de Itterbeek en de Witbeek. 
Aan de 4-sprong bij volgende brug en 
wandelknooppunt (wkp) 43 gaat u RD (50), loop 
de trap omhoog en volg boven RD (pijl) het 
graspad. Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
(pijl/oranje cirkel) met links beneden de 
Thornerbeek en rechts de grote waterplas Grote 
Hegge. Waar na 300 m de smalle asfaltweg een 
ruime bocht naar rechts maakt richting 
vakantiepark, gaat u RD (pijl/oranje cirkel) over 
het graspad met links beneden de beek.  Steek bij 
brug de asfaltweg over en loop RD (pijl/oranje 
cirkel) over het graspad met links beneden de 
beek. Aan het eind van het graspad gaat u L 
omlaag en via brug steekt u de Thornerbeek over.  
(U verlaat hier de oranje cirkel en pijl). Steek de 
doorgaande weg over en ga R over het fietspad.   
 
2. Na 200 m gaat u vlak vóór huisnr. 41 L over de 
veldweg/graspad.   
 

(Even verder ziet u links de 132 m hoge tv-toren in 
Ittervoort).  
 

Aan de kruising gaat u RD (rr 18).  
 

(Rechts ziet u de schietpalen, waarvan twee met 
kogelvanger, van schutterij St Joris uit Wessem die in 
1898 is heropgericht). 
 

Na 500 m gaat u aan de volgende kruising L 
(Wessemerweg) wkp 41 (38) over de asfaltweg. 
Negeer bij waterplas, die hoort bij het 
natuurgebied Meggelveld, veldweg rechts. Aan de 

3-sprong gaat u RD (Seegershof) met rechts het 
natuurgebied Meggelveld.   
 

(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). 
 

Na 250 m passeert u de mooie grote 
rijksmonumentale carréhoeve Zegershof (1899).  
Aan de kruising bij Sint-Petruskapel (1993), 
zitbank en wkp 38 gaat u RD (Hagenbroek).  
 

(De huidige kapel vervangt de vorige in verval 
geraakte kapel, die hier op deze plek al voor 1886 
stond).  
 

Na 300 m passeert u bij zitbank een mooie vijver 
en even verder 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, die eind 2017 zijn 
vertrokken naar het zorgcentrum Magdalenahof in 
Haelen). 
 

Meteen voorbij huisnr. 13 en bij trafohuisje en 
begin van mooie eikenlaan gaat u L over het 
graspad, dat twee haakse bochten maakt. U 
passeert de Kapel Onze Lieve Vrouw van Rust.  
 

(De kapel, die ingebouwd is in een lange 
kloostermuur, bestaat waarschijnlijk al ruim 100 jaar. 
Mogelijk dateert ze al van het begin van de 19e eeuw. 

http://www.thorn-kapelhuis.nl/
http://www.thorn-kapelhuis.nl/
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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). 
 

Waar het pad bij restant van kloostermuur een 
dalend pad wordt, ziet u links in de voormalige 
kloostertuin een groot kruis.   
 

3. Na trap gaat u beneden R over de asfaltweg en 
u passeert enkele mooi gerestaureerde 
woningen.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(gele zeshoek/ruiterroute 19). Aan de volgende 3-
sprong bij wkp 37 en de H.-Familiekapel (1998) 
gaat u scherp R (23) over de asfaltweg, die vlak 
daarna een grindweg wordt.  
 

(Deze kapel stond vroeger hier vlakbij. Ze werd daar 
omstreeks 1935 afgebroken en was toen al een 
ruïne).   
 

Na 150 m passeert u het witte Sint-
Barbarakapelletje (<1867). Steek bij links staand 
St.-Rochuskapelletje (1776) de voorrangsweg 
over en loop RD over de brede veldweg, die na 
circa 500 m een asfaltweg wordt. Aan de 3-sprong 
bij wegkruis L over de veldweg. Steek de 
asfaltweg over en loop RD (pijl) over de 
veldweg/graspad.   
 
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) met links de 
bosstrook/bosrand. Na 150 buigt het smalle pad 
links (pijl) het bos in. Bij de ingang van de 
drukbezochte prachtige Kapel onder de Linden 
gaat u bij wkp 23 L over de kasseienweg.  
 

(Deze Mariakapel (1673-1674) is i. o. v. Clara 
Elisabeth van Manderscheidt – Blankenheim, een 
adellijke kanunnikes van het stift Thorn, gebouwd.   
 

In de voormalige biechtkapel (19e eeuw) kunt u een 
kaarsje opsteken. In de grote kapel, met de barokke 
plafond, staat bij het bijzonder altaar een prachtig 
Mariabeeld. Ook bijzonder zijn de grote (gebogen) 
kaarsen, die op hoogte aan de muur staan). 
 

Na 50 m komt u bij het Kapelhuis (1676), de 
sponsor van de wandeling, waar u na 6 km lopen 
binnen in het knusse café of op het terras kunt 
pauzeren. 
 

4. Met uw rug naar het café gaat u L. Aan de 
kruising gaat u R (St. Annapad) over de veldweg.  
Aan het eind van de veldweg/begin asfaltweg 
gaat u vlak vóór het eerste huis R over het 
grindpad met links de haag. Aan de T-splitsing 
gaat u L over de smalle asfaltweg. Let op!  Aan de 
kruising gaat u R langs witte stenen muur. Aan de 
asfaltweg in Thorn gaat u bij huisnr. 8 R. Aan de 
3-sprong RD. Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
en u verlaat even verder de bebouwde kom. Aan 
de kruising bij zitbank en groot wegkruis gaat u 

bij verbodsbord L. Steek voorbij grote 
schotelantenne van amateurzender en bij het St.-
Hubertuskapelletje (1769) en het kunstwerk 
“Oesters & Parels” de doorgaande weg over en 
ga L over het fietspad.  Na 30 m gaat u R (22) over 
de parkeerplaats en volg dan RD het pad met 
links het sportcomplex van FC Maasgouw. Aan 
de T-splitsing bij wkp 22 gaat u L (60) over het 
pad met links het sportcomplex.   
 

5. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R 
(pijl/geel/blauw/groen) het pad omlaag. Volg 
geruime tijd het smalle pad, dat na circa 300 m 
een breder pad wordt, RD langs de steilrand.  
 

(U loopt hier door de rand van het natuurgebied ’t 
Vijverbroek).  
 

Na 700 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij brug 
en picknickbank RD (gele zeshoek). Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R (rode 
driehoek/gele zeshoek) het pad omhoog met zicht 
op de abdijkerk.  Voorbij begraafplaats gaat u RD 
over de asfaltweg en u loopt het beschermd 
dorpsgezicht van Thorn, het witte stadje, binnen.  
 

(Aan verschillende huizen hangt een infobordje waar 
u meer te weten komt over de geschiedenis van deze 
panden).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R en bij 
herdenkingspaal/plaquette steekt u de Brigade 
Pironbrug over en ga dan meteen L (gele 
zeshoek/rode driehoek) over de smalle asfaltweg 
met links de Itterbeek.  Na 200 m voorbij ijzeren 
doorgang en tegenover het zorgcomplex 
“Sterrebosch” gaat u L de kasseienweg omhoog 
richting kerk. Boven op het mooie plein De 
Wijngaard gaat u R.  
 

(Als u hier L gaat dan komt u na 30 m bij brasserie 
De Wijngaard, een prima zaak waar u de wandeling 
kunt afsluiten.  
 

Links ziet u (nr. 8) het voormalige stadhuis met 
klokkentorentje. Inderdaad stadhuis. Thorn kreeg in 
de 13e eeuw stadsrechten.  
 

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

Bij de prachtige Sint Michaëlskerk gaat u L de 
kasseienweg omlaag met links het Brigade Piron 
oorlogsmonument, de Belgische Luxemburgse 
brigade die op 25 sept. 1944 Thorn bevrijdde. 
 

(Delen van deze kerk stammen grotendeels uit de 
14e eeuw. De kerk was de stiftkerk van de 
Benedictijner Rijksabdij. Voor meer info zie infobordje 
links naast de ingang van de abdijkerk).  
 

6. Beneden aan de kruising bij restaurant De 
Pannenkoekenbakker gaat u R omlaag. Vlak 
daarna negeert u bij wkp 61 zijpad links (Steeg).  
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzer 
R (Hofstraat) de kasseienweg omlaag.  
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Aan de 3-sprong bij het kunstwerk/beeldengroep 
“monument voor de muziek” gaat u RD en loop 
even verder over het links van de asfaltweg 
gelegen pad. Voorbij de grote parkeerplaats 
”Waterstraat”  steekt u de Witbeek over en dan 
gaat u bij wkp 42 RD (70) over de 
asfaltweg/lindelaan.   
 

(Links heeft u mooi zicht op de eertijds omgrachte 
kasteelhoeve “Grote Hegge”. Het mergelgedeelte 
stamt uit de 15e eeuw. Het bakstenen gedeelte uit de 
17e/18e eeuw.  
 

Rechts (huisnr. 8) passeert u de voormalige 
herenhoeve “de Kleine Hegge”). 
 

Aan de rotonde gaat u RD de klinkerweg omhoog  
Boven bij twee lantaarnpalen en  gedichtpaal gaat 
u L de trap met leuning omlaag 
 

(Als u hier RD  loopt, dan heeft u bij de kademuur en 
zitbanken mooi uitzicht over de plas, een voormalige 
grindgroeve).  
 

Aan het einde van hoge kademuur gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Negeer boven twee zijpaden 
links omlaag met links weer kasteelhoeve “Grote 
Hegge” en voor u vakantiepark Parc 
Maasresidence Thorn. Na 200 m  aan de Y-
splitsing, bij zwerfsteen en verbodsbord, gaat u L 
omlaag. 
 

(Als u nog iets wilt eten of drinken, kunt u R naar 
restaurant Humprey’s lopen, dat gelegen is op het  
vakantiepark Parc Maasresidence Thorn. Ga dan 
over de blauwe brug en voor de 
vakantieappartementen  gaat u L en u komt bij de 
brasserie met het prachtige terras, dat aan het water 
is gelegen). 
 

Beneden komt weer bij de parkeerplaats.  
 
Auteur: Jos Wlazlo 

 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


