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  blz 2 van 4 

 

Als u van de waterkant houdt, is deze route een aanrader. Tijdens deze vlakke grenswandeling, wandelt u 
eerst over een mooi voetpad langs de Thornerbeek, naar het witte stadje Thorn, met leuke straatjes. Dan 
struint u geruime tijd door Natuurgebied ’t Vijverbroek en loopt u het Belgische dorpje Kessenich binnen.  
U struint geruime tijd over dijken tussen de Maasplassen Kessenichplas en De Grote Hegge door en dan 
loopt u langs de Maas. U loopt door een gebied waar bevers veel bomen afknagen en dan volgt u een leuk 
paadje terug over de dijk. U wandelt over de stranden langs de plas en dan steekt u via een prachtige brug 
het water over. Via een tegelpad loopt u naar restaurant Humphrey’s met prachtig terras aan het water.  U 
kunt ook starten in Kessenich en dan fijn pauzeren bij Humphrey’s, start dan bij punt 4.  U kunt de route 
inkorten tot 7,8 km maar dan moet u wel starten bij punt 1.  
 

Attentie: na heel veel regenval of natte periode kan het in ’t Vijverbroek een klein stuk drassig zijn. Doe dan 
waterdichte schoenen of laarzen aan. 
 

 
 

Startadres:  Humphry’s Restaurant Thorn, Meers 30, Thorn. Tel: 0475-222014. Geopend: dagelijks vanaf 
10.00 uur, keuken open vanaf 12.00 uur. Vlak voor de ingang van het Parc  Maasresidence Thorn  gaat u L en 
rijdt u R de parkeerplaats op. Loop dan naar het park en bij de rotonde RD naar het restaurant.  
 

Startadres:  Parkeerplaats nabij de kerk, Kerkstraat 10, Kessenich. Start bij punt 4. 
 

 
 

1593. THORN - Kessenich 11,8 km - 7,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Humphrey’s 
Restaurant en uw gezicht naar de speeltuin gaat 
u L. Meteen daarna aan de rotonde bij zwembad 
gaat u L over de smalle asfaltweg. Vlak daarna  
aan de T-splitsing gaat u R langs de leuke 
vakantiewoningen.  Negeer zijweg rechts. U 
verlaat bij huisnr. 1 het mooie vakantiepark en 
volg RD de smalle asfaltweg over de dijk.  Let op!  
Waar na 400 m, bij paaltje 79044, de asfaltweg 
naar links buigt, gaat u R (pijl/oranje 
cirkel/Maasvallei) over het graspaadje en loop in 
het bosje de trap omlaag. Steek bij brug en 
wandelknooppunt (wkp 43) de asfaltweg over en 
loop RD  (42) over het grindpad, met rechts de 
Thornerbeek.  Na 100 m gaat u aan de 4-sprong 
bij volgende brug, trafokast en treurwilg, RD (pijl) 
verder langs de beek.   
 

(Na 200 m ziet u links de eertijds omgrachte 
kasteelhoeve “Grote Hegge”. Het mergelgedeelte 
stamt uit de 15e eeuw. Het bakstenen gedeelte uit de 
17e en 18e eeuw).   
 

Aan de T-splitsing, bij wkp 42, gaat u R (61) en 
loop even verder over het rechts gelegen pad met 
rechts de grote parkeerplaats ”Waterstraat”.  Aan 
de 3-sprong bij zitbanken en het kunstwerk 
“Monument voor de muziek” steekt u via brug de 
Itterbeek over en loop RD (Hofstraat).   
 

(Aan verschillende gevels van woningen hangen 
infobordjes, waar u meer te weten komt over de 
geschiedenis van de woning).  
 

Na 20 m gaat u L  door de hoge toegangspoort en 
u loopt de binnenplaats op van hotel abdij Thorn  
(voormalige keuken abdij/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 hangen enkele borden met de 
namen van de bezitters van de abdij. 
 

Dan passeert  u een groot infobord waar u meer te 
weten komt over de geschiedenis van de abdij. Links 
staat het beeld van de geitenbok.  
 

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).   
 

Voor de volgende oude muur gaat u R het trapje 
omhoog en volg het pad vlak langs de  
Sint Michaëlskerk.  
 

(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).   
 

2. Aan het mooie kasseienplein gaat u RD/L.  
 

(Als u  hier meteen R gaat, komt u bij de ingang van 
de kerk, die tegen betaling te bezoeken is en die u 
zeker eens moet bezoeken). 
 

 
 

https://www.humphreys.nl/restaurants/humphreys-thorn


  blz 3 van 4 

 

Negeer meteen daarna bij monument, in de vorm 
van een afgeknotte zuil (1826) en 
oorlogsherdenkingsplaquette, zijweg links 
(Kloosterberg) omlaag en loop RD het plein 
omlaag.  
 

(Hier aan het plein ligt rechts de leuke brasserie de 
Wijngaard. 
 

Hier aan het plein staat het voormalige stadhuis van 
Thorn (nr. 8). Inderdaad stadhuis. Thorn kreeg in de 
13e eeuw stadsrechten. Tot 1 jan. 2007 was Thorn 
een zelfstandige gemeente).  
 

Negeer zijwegen en loop aan het einde van het 
plein, bij verbodsbord, RD (Daalstraat) omlaag. 
Aan de T-splitsing, bij wkp 60 en Huize de Kraak 
(huisnr.2/voormalige kanunnikenwoning), gaat u  
L (22) omlaag met rechts de voormalige Hoeve de 
Kaak. Beneden aan de 3-sprong gaat u R 
(Beekstraat) over de kasseienweg, die bij 
parkeerplaats een asfaltweg wordt, met links van 
u het Itterbeekje. Bij ingang van kerkhof wordt de 
asfaltweg een grindpad met links beneden de 
Itterbeek.  Aan de 3-sprong gaat u L omlaag en 
meteen daarna, bij picknickbank, steekt u L 
(rood/blauw/groen/wit-rood) via houten brug de 
Itterbeek over.  
 

3. Meteen na de brug gaat u L over het pad met 
links de beek.  Na 50 m bij infobord buigt het pad 
naar rechts en via het 100 m lange vlonderpad 
loopt u door het natuurgebied ’t Vijverbroek, dat 
op Belgisch grondgebied ligt.  Na het vlonderpad 
volgt u RD het pad door het weiland/grasland. 
Ruim 150 m verder gaat u L (groene rechthoek) 
door het klaphek en loop dan bij  infoborden, 
zitbank en afvalbak, RD over de veldweg.  Aan de 
3-sprong gaat u R (groene rechthoek). Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de grindweg, die na 
400 m een graspad wordt.  
 

(Na 200 m ziet u schuin links voor u de kerktoren in 
Kessenich, waar u straks langs komt).  
 

200 m verder, bij eik, buigt het (gras)pad naar 
links en wordt weer een veldweg, met links een 
smalle  bosstrook. Na 500 m gaat u aan de  
T-splitsing L  de smalle asfaltweg omhoog en 150 
m verder loopt u  bij duiventil (2022) het 
Belgische dorpje Kessenich binnen. Boven aan 
de T-splitsing gaat u L en u passeert meteen de 
St. Jozefkapel (1873). Aan de 3-sprong gaat u L 
(Schoorstraat) omlaag.  Aan de 3-sprong, met 
voor u het in de regio bekende Café Bert-us, met 
leuk terras, gaat u R (Kerkstraat).  
 

(Even verder passeert u links (nr. 6) een groot 
gebouw (1866), het oude gemeentehuis van de 
voormalige Kessenich (tot 1971), In het gebouw was 
ook de school met onderwijzerswoning gehuisvest/nu 
bibliotheek de Borg).  
 
Aan de kruising bij oude waterpomp (1882) gaat u 
L (Kerkstraat).   
 

4. Aan de parkeerplaats, waar links de voormalige 
pastorie (wit huis/nr. 10) staat, gaat u R met links 
de kerkhofmuur.  
(Degene,  die start van de parkeerplaats gaat vanaf 
de parkeerplaats L, met links de kerkhofmuur).  
 

(Aan de van de parkeerplaats staat een gedenksteen 
t. h. a. aan het feit dat de koninklijke schutterij Sint 
Martinus (begin 1600) in 2002 het Oud Limburgs 
Schuttersfeest (OLS) won en dit groots gebeuren in 
2003 organiseerde). 
 

Meteen daarna gaat u L over de kasseienweg en u 
passeert de Sint Martinuskerk (1898-1899), die 
zeker een bezoekje waard is.    
 

(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.  
 

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. 
 

Als u 10 m voorbij de kerk, bij het grote H. Hartbeeld 
R het trappenpad omhoog loopt, 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 en heeft u mooi zicht over de grote 
recreatieplas).  
 

Vlak na de kerk, aan de 4-sprong bij het kleine 
witte huis (nr. 16/1870), infopaneel en lange 
zitbank, gaat u bij verbodsbord RD (rood) over de 
smalle asfaltweg.  Via brug steekt u de Witbeek 
over en dan gaat  u meteen L via klaphek over het 
grindpad met links afrastering/Witbeek.  Bijna aan 
het einde van de vijver gaat u bij bijenhotel L via 
klaphek over het pad met rechts de volgende 
vijver en links de Witbeek.  
 

(Hier heeft u mooi zicht op de kerk, met rechts 
daarvan de schietpaal met kogelvanger van de    
Koninklijke Sint-Martinus.  
 

Voor u ziet u de 132 m hoge tv-toren in Ittervoort en 
de H. Michaëlkerk/abdijkerk (11e eeuw)  in Thorn).  
 

Na 150 m gaat u bij brug R het paadje omhoog. 
Meteen daarna gaat u boven door de nauwe 
doorgang en loop RD over de grindweg, die naar 
links buigt.  
 

(Voor u ziet de twee 119 m hoge koeltorens van de 
Claus energiecentrale in Maasbracht. Mogelijk komt 
u hier in de natuurgebieden Konikpaarden of 
Gallowayrunderen tegen).  
 



Na ruim 400 m gaat u aan de 4-sprong, bij zitbank 
en bij zeer oude eiken/zie infopaneel, R over de 
grindweg over de dijk met rondom weids uitzicht.  
 

(Degene die de 7,8 km loopt, gaat hier RD. Negeer 
zijpaden. Na 500 m gaat u beneden, met rechts een 
ijzeren hek, RD. Ga dan verder bij punt 6). 
 

Volg nu geruime tijd (2 km) de grindweg met na 
300 m links de Kessenichplas en rechts de 
Vissenakkerplas door het natuurgebied 
Kollegreend.   
 

(Schuin rechts voor u in de verte ziet u de 37 m hoge 
Hompesche Molen (1722), die gelegen is tussen 
Stevensweert en Ohé en Laak).  
 

Na 800 m passeert u bij veerooster een klaphek 
en loop verder over de dijk.  600 m verder, bij 
grenspaal nr. 125, loopt u tussen de 
Kessenichplas en de Maas door. 
 

(Elke grenspaal is voorzien van de Belgische Leeuw 
aan de Belgische zijde en de Nederlandse Leeuw 
met zwaard en pijlen aan de Nederlandse zijde). 
 

5. Na bijna 600 m loopt u de korte helling omhoog 
en gaat u boven aan de 3-sprong bij zitbank 
(genietplekje), infobordje “Het eind van België” 
en walnotenboom RD (rood) over het gras- 
bospad met rechts de Maas.  
 

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

U loopt hier door het prachtige natuurgebied 
Koningsteen dat op Nederlands grondgebied ligt).  
 

Na bijna 500 m buigt het pad, voor paal met groen 
“hoedje”, L (pijl/rood) omlaag. Meteen daarna 
voor de plas, waarin dode bomen liggen, gaat u L 
door het wilgenbos, waar de bevers flink huis 
hebben gehouden. 100 m verder loopt u tussen 
twee plassen door. Aan het einde bij dikke 
knotwilgen, tenminste als de bevers ze nog niet 
hebben omgeknaagd,  loopt u RD de dijk omhoog 
en gaat u boven L (pijl/rood) over het brede pad.  
 

(Hier boven ziet u voor u het vakantiepark Parc 
Maasresidence Thorn).  
 

Volg nu geruime tijd het brede pad dat omgeven 
is door hoog struikgewas en met links mooi 
natuurgebied. Na 500 m gaat aan de 4-sprong bij 
wkp 70 RD het smalle paadje omhoog, dat meteen 
rechts over de dijk loopt.  
 

(U kunt hier ook R (42) over de grindweg lopen en u 
passeert meteen grenspaal nr. 128. Ga dan verder bij 
**** in dit punt). 
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd het leuke 
(bos)paadje over de dijk, die de grens vormt 
tussen Nederland en België.   
 

(Komt u op het paadje Galloway runderen tegen, loop 
dan over de rechts gelegen veldweg en ga daarna 
weer verder over de dijk).  
 

Na 400 m  passeert u rechts grenspaal 131. 
 

Na 800 m, bij trap en rechts beneden staande 
grenspaal nr. 131, heeft u links mooi uitzicht op de 
Kessenichplas.  
 

Zodra u na ruim 800 m rechts beneden een breed 
houten hek ziet, gaat u R omlaag en ga dan L 
over grindweg. (U kunt het paadje over de dijk ook  
RD blijven volgen) **** Aan het einde van de 
grindweg bij ijzeren hek gaat u door het klaphek.   
 

6.   Na 20 m gaat u aan de 3-sprong RD en ga dan 
meteen R over het zandstrand met rechts de 
grote recreatieplas Grote Hegge, waar in het 
vaarseizoen vaak aardige ”bootjes” te zien zijn.  
 

(Als er op warme dagen strandgasten liggen, kunt u 
ook RD over de verharde weg, later asfaltweg, lopen 
met rechts de rij populieren).    
 

Aan het einde van het strand loopt u RD over het 
gras verder, vlak langs de plas.  Na ruim 400 m, 
waar de rij populieren naar rechts buigt en circa 
25 m voordat u bij een afrastering komt, gaat u bij 
afvalbak L omhoog. Bij de witte rode slagboom 
gaat u R de asfaltweg omhoog, die bij infobord 
”Dagstrand de Grote Hegge”, een dalende 
asfaltweg wordt. Aan de rotonde gaat u R de 
klinkerweg omhoog. Boven bij twee lantaarnpalen 
en  gedichtpaal gaat u L de trap met leuning 
omlaag.  
 

(Als u hier RD  loopt, 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 zijpaden. 
 

(Boven ziet u links de kasteelhoeve “Grote Hegge”).   
 

Na 400 m steekt u de mooie blauwe ophaalbrug 
over en loopt u weer tussen plassen en volg het 
tegel-/voetpad. 250 m verder gaat u aan 3-sprong 
bij wegwijzer, L over het brede 
tegelpad/boulevard met rechts vakantie-
appartementen. U komt bij de speeltuin en het 
plezierjachthaventje bij Humphrey’s Restaurant, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het prachtige terras nog iets kunt eten of 
drinken. Vanaf het terras heeft u mooi uitzicht.   

 
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. 

 
 
 


