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Ten zuiden van het witte stadje Thorn, ligt net onder de Belgische plaats Kessenich, het dorp Geistingen.  
Tijdens deze gemakkelijke en zeer waterrijke wandeling, wandelt u via leuk graspaadje door de 
Witbeekvallei, naar het dorp Kessenich, waar u de mooie kerk passeert. Daarna struint door het mooie 
natuurgebied Koningssteen – Kollegreend,  waar u o. a. een vogeluitkijkhut passeert.  In dit natuurgebied 
hebben bevers op verschillende plekken veel werk verricht.  Vervolgens wandelt u een stuk langs de Maas 
waar u na 8 km een zitbank, een genietplekje, passeert  U volgt de dijk, met rondom mooi uitzicht tussen de 
plassen door. Via vijver, waar u mooi zicht heeft op Kessenich, loopt  u naar de Vissenakkersplas, waar u 
over een graspad langs loopt en dan komt u weer in Geistingen. Zoek een zonnige dag uit om langs het 
water te wandelen.  U kunt ook starten op de parkeerplaats bij de kerk in Kessenich en dan  
pauzeren/lunchen bij Café Orgelhuis. Start dan bij **** in punt 2. 
 

Startadres:  B&B – Fietscafé Orgelhuis, Geistingen 26, Geistingen (Kinrooi).  Tel: 0032-492506783.  
 

Startadres:  Parkeerplaats Kerkstraat 10, Kessenich. Vanaf de parkeerplaats bij de kerk gaat u bij  huisnr. 
10/witte woning R het smalle pad omlaag. Ga dan verder bij **** in punt 2). 
 

 
1573. GEISTINGEN - Kessenich 12,8 km 

 

1. Met uw rug naar de ingang van het café en uw 
gezicht naar het Mariapark en het gebouw van de 
voormalige  lagere school gaat u R (Vroenhof). 
Negeer  zijwegen.   
 

(Meteen links passeert u de ingang van de Sint 
Lambertuskerk (1839) en  het Mariapark. Heel 
bijzonder in de kerk, met de mooie glas-in-lood 
ramen, is het zoeavenraam dat links voor het altaar 
bij de barokke biechtstoel (18e eeuw) te zien is. Het is 
geplaatst in 1936 t. h. a. de 10 Geistingse jongens, 
die in de periode 1863-1870 voor de paus in Italië 
gingen vechten.  
 

Ook bijzonder is het orgel dat uit circa 1840 dateert.   
 

Achter in de kerk staat de buste van Martin-Hubert 
Rutten, die van 1902-1927 de eerste 
Nederlandstalige bisschop van het bisdom Luik was.   
 

Het Mariapark, dat nu ook een rozenpark is, werd in 
1945-1946 na een belofte aangelegd omdat 
Gijstingen goed de Tweede Wereldoorlog was 
doorgekomen. De kapelletjes beelden de Zeven 
Smarten uit van Maria.  
 

Bij de ingang van het Mariapark  staat een 
vredespaal).   
 

Na 500 m, voorbij de Witbeek, steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u L over het  
tweerichtingsfietspad met even verder rechts 
beneden een grote parkeerplaats horend bij 
jachthaven de Spaanjerd. 400 m verder, waar de 
doorgaande weg bij brug naar rechts buigt, steekt 
u deze over en loopt u bij zitbank en  infobord 
”Klimaat  Witbeekvallei”, RD over het graspad 
met links de Witbeek, die in Thorn samenvloeit 
met de Itterbeek en onder de naam Thornerbeek 
in Wessem in de Maas stroomt.   
 

(Rechts ziet u de twee 119 m hoge koeltorens van de 
Clauscentrale  in Maasbracht en voor u de 132 m 
hoge tv-toren in Ittervoort).  
 

Na 500 m steekt u bij brug en infopaneel de 
asfaltweg (Vilgertweg) over en loopt u rechts van 

de zitbank via klaphek RD over het graspad, dat u 
geruime tijd RD verder volgt langs de Witbeek.  
 

(Na 500 m passeert u een kikkerpoel met veel kroos). 
 

Na 700 m passeert u een klaphek en 100 m 
verder, met links een grote manege, buigt het pad 
naar rechts.  (Als het pad te drassig is, kunt u door 
het links gelegen weiland lopen).  Vlak daarna aan 
de 4-sprong gaat u L over de smalle asfaltweg/ 
knotwilgenlaan met rechts verplaatsbare 
scharrelkippen onderkomens. Na de brug over de 
Witbeek en zitbank gaat u in Kessenich aan de T-
splitsing L (wit-rood).  Na bijna 200 m gaat u aan 
de 3-sprong scherp R de asfaltweg omhoog met 
links de kleuterschool De Bommesaar.  Na bijna 
50 m gaat u R (Ertesjieterpèdje) over het 
(grind)pad met rechts achtertuinen. Aan het eind 
van het pad gaat u bij sloep en het  kunstwerk 
“de Ertesjieter’ R  de asfaltweg omlaag.   
 

(Hier staat het beeldje van de  carnavalsvereniging 
de Ertesjieters. De Ertesjieter is de 
bijnaam/spotnaam van de inwoners van Kessenich, 
die ontstaan is in de 18e eeuw. Zie infobordje). 
 

Na bijna 50 m tegenover huisnr. 2  gaat u L (wit-
rood) richting kerk. Aan de 4-sprong bij het kleine 
witte huis nr. 16 (1870) en lange zitbank gaat u L 
de kasseienweg omhoog en u passeert de ingang 
van de Sint Martinuskerk (1898-1899), die zeker 
een bezoekje waard is.   
 

(Als u 10 m voor de kerk, bij het grote H. Hartbeeld, L 
het trappenpad omhoog loopt, komt u bij de ruïne van 
het mottekasteel Den Berg (12e eeuw) waarvan nog 
overblijfselen van de donjon (verdedigingstoren) te 
zien zijn. Hier staat ook de grafkapel (1899) van de 
fam. Michiels en heeft u mooi zicht over de grote 
recreatieplas.  
 

De mergelstenen kerktoren 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.  
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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 Kessenich met o. 
a. de mooie processie Madonna het en het beeld van 
Sint Anna ten Drieën (16e eeuw). Even op knop 
duwen en alles wordt verlicht.  
 

Als u hier, bij ingang van de kerk,  R het kerkhof 
oploopt, komt u bij de grote grafsteen van van 
Malsen en Houben (zie infobordje).  
 

Bij de kindergraven is een openbare wc).  
 

2. Meteen voorbij de kerk gaat u R over het pad 
met rechts de kerkhofmuur. Loop RD over de 
parkeerplaats en ga dan R het smalle pad omlaag 
met links de pastorie (1817/wit huis).  
 

**** (Hier bij de parkeerplaats staat het clubhuis de 
Sjöttekamer van de koninklijke schutterij Sint 
Martinus (begin 1600)  die in 2002 het Oud Limburgs 
Schuttersfeest (OLS) won en dit in 2003 
organiseerde. Aan de rand van de parkeerplaats 
staat een gedenksteen t. h. a. aan dit groots  
gebeuren).  
 

100 m verder, voorbij waterput en de 
Willibrorduspoel (zie infobord), buigt het pad naar 
links. Aan de asfaltweg  gaat u R (Aan de Maas).   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u na 150 m bij 
Schoorstraat 12 bij het leuke café Bert-Us, met 
terras.  
 

De route volgend ziet u links de Michaël/abdijkerk 
(14e eeuw) in Thorn) 
 

Na 300 m, voorbij parkeerplaats, steekt u via brug 
de Witbeek weer over. Negeer meteen na brug bij 
veerooster zijpad rechts en u loopt het 
natuurgebied Koningssteen - Kollegreend binnen. 
Na 30 m  gaat u bij zitbank, wandelwissel (ww) 16  
en infopaneel L (rode driehoek) bij veerooster 
door het ijzeren klaphek en volg het graspad.  (Na 
regenval kan het begin erg drassig zijn maar even 
verder begint een plankenpad). Na 150 m steekt u 
via mooi vlonderpad het water over en volg RD 
het pad   
 

(Als u 50 m verder  R over het pad gaat, komt u bij 
een vogeluitkijkhut met mooi uitzicht. In de hut staan 
zitbanken).  
 

Na bijna 400 m buigt het pad rechts omhoog.   
 

3. Boven gaat u bij infobord en nauwe doorgang 
L over de  asfaltweg en meteen daarna bij 
infoborden passeert u een veerooster en klaphek 
u door het klaphek. Even verder passeert u het 
volgende klaphek/veerooster. Beneden aan de T-
splitsing gaat u scherp R (rode driehoek).   
 

(Hier heeft u mooi zicht op de grote plas Grote Hegge 
in Thorn).  
 

Bij ijzeren hek gaat u door het  klaphek en ga dan 
L (rood) over de veldweg.  Let op! Na circa 100 m, 
met links een door bevers afgeknaagde oude 
boomstam, gaat u R het paadje omhoog en ga 
dan L over het paadje over de dijk met links de 
plas Grote Hegge (NL) en rechts de 
Kessenichplas (B). ( 

(U kunt hier ook de grindweg RD blijven volgen. Na 
800 m aan de 3-sprong bij wandelknooppunt 70 gaat 
u L  (rood/Koningssteen route). Ga dan verder bij **** 
in dit punt). 
 

Blijf nu geruime tijd het smalle pad over de dijk 
volgen, dat na 100 m door hoog  struikgewas 
loopt.  
 

(Na 500 m bij trap en links beneden staande 
grenspaal nr. 131 heeft u rechts mooi uitzicht op de 
Kessenichplas. Na 600 m passeert u grenspaal 130).   
 

Na 700 m aan de 3-sprong bij wandelknooppunt 
70 gaat u RD (rood/Koningssteen route) **** over 
de grind- veldweg, die omgeven is door hoog 
struikgewas. Na 500 m gaat u bij dikke knotwilg R 
(rode driehoek/pijl) omlaag en volg het pad 
tussen het water door.  
 

(Hier ziet u links aan de overkant van de plas 
vakantiepark Parc Maasresidence Thorn.  
 

De route volgend loopt u door een wilgenbos waar 
bevers flink hebben huisgehouden).  
 

4.   Na bijna 300 m gaat u boven R (rood/pijl) over 
het pad met links de Maas.  Na bijna 500 m aan 3-
sprong bij infobordje “Het eind van België”, 
walnotenboom en zitbank, een genietplekje na 8 
km, gaat u RD (rood) de helling omlaag en volg 
RD het pad gelegen tussen Maas en 
Kessenichplas.  
 

(Bij mooi vaarweer kunt u hier de plezierjachten 
aanschouwen, die hier voorbijvaren).  
 

Na bijna 600 m bij grenspaal nr. 125 buigt de 
grindweg naar rechts richting kerk Kessenich, 
met rechts de Kessenichplas en links de 
Vissenakkerplas. 600 m verder passeert u bij 
veerooster een klaphek. Nog eens 800 m verder  
aan de 4-sprong, bij zitbank en zeer oude 
eiken/zie infopaneel, gaat u L over de grindweg 
over de dijk en even verder ziet u rechts de Sint 
Martinuskerk (1898-1899). Volg nu geruime tijd de 
grindweg, die na ruim 400 m bij nauwe houten 
doorgang naar links (rood) buigt.   
 

(Even verder ziet u links in de verte de wieken van de 
Hempesche Molen (1722) bij Stevensweert).   
 

Na bijna 700 m gaat u aan de asfaltweg R en 
meteen daarna gaat u bij infobord R via klaphek 
het pad omlaag met mooi uitzicht op Kessenich. 
Volg beneden RD het pad gelegen tussen vijvers. 
Negeer bij bijenhotel klaphek rechts. Voorbij 
zitbank en volgende klaphek, gaat u aan de 4-
sprong L de smalle asfaltweg langs de zitbank 
omhoog.    
 

5. Steek de doorgaande weg over en ga R over 
het tweerichtingsfietspad met links een haventje.   
Na bijna 400 m, bij twee trappen, gaat u L de 
stenen trap langs de zitbank omlaag. Beneden 
gaat u R over het graspad met links de 
Vissenakkersplas. Negeer trappen rechts. Na 900 
m, bij aanlegsteiger van Botel Ophoven, wordt 
het graspad een stijgend klinkerpad.  Boven gaat 
u L/RD over het fietspad.  Steek aan het einde de 
doorgaande weg over en ga L over het fietspad.  
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Aan de 4-sprong bij zitbank en “infoboom”, gaat 
u RD en volg dan na brug RD (fr. 22) de asfaltweg  
door Geistingen.  Aan de 3-sprong gaat u RD.  
Aan de T-splitsing, bij zitbanken en de 
gedenksteen t. h. a. de heemkundige Donaat 
Snijders, gaat u L. Aan de 3-sprong bij de 
voormalig woning van het hoofd der school 
(nr36/nu gemeenschapshuis) gaat u RD. Meteen 
daarna, voorbij het Mariapark/rozenpark, komt u 

bij het kunstwerk “Hulde aan de kunst” bij café  
Orgelhuis, de sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het terras iets kunt eten of 
drinken. U kunt er kiezen uit circa 70 soorten bier.   
 

(’t Orgelhuis, het eerste huis in het dorp met twee 
verdiepingen, kreeg zijn naam omdat zijn bewoner 
Theo Vandevenne (1855-1910) koster en organist 
was).

 
 

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. 


