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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,90 km  2.20 uur  18 m  20 m 
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  blz 2 van 3 

 

Ten zuid-westen van Thorn ligt net over de Belgische grens het dorpje Kessenich. Tijdens deze 
gemakkelijke en zeer waterrijke wandeling, wandelt u eerst even door het dorp naar de mooie kerk en dan 
loopt u tussen grote plassen door en langs de Maas, naar het prachtige natuurgebied Koningsteen, waar 
bevers flink huis hebben gehouden. Dan loopt u terug over een smal paadje langs de Kessenichplas.  U 
wandelt door een prachtig natuurgebied, langs een vogelkijkhut en via een fraai vlonderpad steekt u een 
plas over. U komt weer bij de kerk van Kessenich en via het natuurgebied ’t Vijverbroek wandelt u terug 
naar de brasserie met terras.  Na regenval kan het erg drassig zijn in het natuurgebied. Tijdens hoog water 
in de Maas deze wandeling niet doen.   
 
 

 
 

Startadres: Brasserie Biej ös Thoes, Venlosesteenweg 398. Kessenich.  Tel; 0032-89562884.  Geopend: 
Woensdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.  
 

 
 

1659. KESSENICH 9,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L over de 
klinkerweg, met rechts de doorgaande weg.  Aan 
de T-splitsing gaat u L (Toekomststraat). Na  
200 m gaat u aan de kruising R (Molenwegske). 
Aan de volgende kruising gaat u RD 
(Molenwegske). Aan de 3-sprong gaat u RD 
omlaag. Vlak daarna, aan de T-splitsing bij de 
voormalige elektriciteitstoren, gaat u L. Na 100 m 
gaat u aan de 3-sprong L, de doodlopende weg 
omhoog, langs de kleuterschool de Bommesaar. 
Vlak daarna gaat u R  (Ertensjieterpaedje), over 
het (grind)pad met rechts achtertuinen. Aan het 
einde van het pad gaat u, bij sloep, RD 
(Borgstraat) over de kasseienweg.   
 

(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). 
 

Aan de kruising bij waterput (1882) gaat u R 
(Kerkstraat) en u passeert even verder 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 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, dan 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 (rode 
driehoek) 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 schutterij Sint-Martinus (begin 1600)  die 
in 2002 het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) won 
en dit in 2003 organiseerde.  
 

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

2. 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 u 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.  

https://www.facebook.com/Biej-%C3%B3s-thoes-711009496017426/


 
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). 
 

Na bijna 600 m loopt u de korte helling omhoog en 
gaat u boven aan de 3-sprong bij zitbank 
(genietplekje), infobordje “Het einde 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).  
 

3. 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 L de berm 
omhoog en ga dan meteen L de verharde weg 
omhoog.    
 

 
 

 
4. U passeert boven bij infoborden een veerooster 
en 10 m verder gaat u R (rood) via nauwe doorgang  
 
het bospaadje omlaag en volg dan beneden het 
brede graspad, met rechts  afrastering.  Negeer 
zijpaadjes.   
 

(Als u na  300 m L over het pad gaat, komt u meteen bij 
een vogelkijkhut, met mooi uitzicht op de plas. In de hut  
staan ook zitbanken).  
 

Na 400 m steekt via mooi vlonderpad de plas over en 
volg dan het plankenpad. (Het laatste gedeelte zonder 
plankenpad, de planken waren schijnbaar op). Voorbij 
ijzeren klaphek gaat u RD en meteen daarna gaat u R 
de asfaltweg omhoog. Negeer voorbij veerooster 
zijpad links en meteen daarna voorbij brug volgt u 
de asfaltweg, met voor u mooi zicht op de kerk in 
Kessenich.   
 

5. Na 300 m, vlak voor de 3-sprong aan de 
dorpsrand, gaat u L over het pad, dat voorbij de St. 
Willibrorduspoel (zie infobord) en bij waterput   
rechts omhoog buigt. Boven aan de asfaltweg gaat u 
R met links de grote parkeerplaats en rechts de 
voormalige pastorie (witte woning/huisnr.10). Aan de 
kruising bij oude waterput (1882) gaat u R. (U bent 
hier al geweest). 
 

(Even verder passeert u rechts (nr. 6) een groot gebouw 
(1866), het oude gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Kessenich (tot 1971). In het gebouw was ook 
de school, met onderwijzerswoning gehuisvest/nu 
bibliotheek de Borg).  
 

Aan de T-splitsing bij fietsknooppunt 21 en 
beugelbaan gaat u L omhoog. Aan de 3-sprong gaat 
u R. Meteen daarna, voorbij de St. Jozefkapel (1873), 
gaat u aan de volgende 3-sprong R 
(Vijverbroekstraat) de doodlopende weg omlaag en 
na 150 m, bij duiventil (2023), verlaat u de bebouwde 
kom. Na 300 m gaat u R (rode driehoek) de veldweg 
omlaag. Steek na 100 m L (rood) het bruggetje over 
en u loopt bij infobord het natuurgebied  
’t Vijverbroek binnen, een voormalige Maasmeander, 
en volg dan RD het brede graspad en u passeert 
twee plankenpaden. Na 300 m gaat aan de  
T-splitsing L (rood/blauwe ruit). Aan de volgende  
T-splitsing, na bruggetje, gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Aan de kruising bij zitbank gaat u RD. 
Vlak voor de doorgaande weg gaat u L over het 
klinkerpad, dat een klinkerweg wordt.  
 

(U passeert rechts het tramstation Kessenich, later 
douanekantoor Kessenich. De Centrale Limburgsche 
Spoorweg (Stoomtramweg) Maatschappij (CLS) 
exploiteerde hier van 1915  tot 1935 de een meter brede 
stoomtramlijn Roermond - Kessenich.  Halte Kessenich 
(Kesing) was, vlak voor de Nederlandse grens, het 
eindstation). 
 

Vlak daarna, komt u links bij de mooie knusse 
Brasserie Biej Ös Thoes, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het mooie terras iets 
kunt eten en drinken. Er is een uitgebreide 
lunchkaart en de prijs/kwaliteit verhouding is zeer 
goed. Als u wandelt met een groep, dan kunt u het 
beste, buiten het terrasseizoen, v.t.v. reserveren.  


