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Tijdens deze leuke en vlakke gezinswandeling wandelt u niet alleen door het prachtige witte stadje Thorn 
maar ook door de mooie rustige omgeving die de moeite waard is. U wandelt langs de Maasplas Koeweide 
en het gebied Grote Hegge.  De wandeling is prima geschikt voor kinderwagens.  
 
Startadres: Café Restaurant De Pannenkoekenbakker, Bogenstraat 2, Thorn. 
(U kunt parkeren aan de openbare parkeerplaats Meers, Meers 10 in Thorn.  Dagkaart 2,50). 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 4,22 km  1 uur  9 m  9 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.pannekoekenbakker-thorn.nl/
http://www.pannekoekenbakker-thorn.nl/
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435. THORN 4,2 km 
 
Vanaf de parkeerplaats Meers  
 

Met uw rug naar de doorgaande weg loopt u RD 
naar de groene heg, waar u R over het pad loopt. 
Loop dan tussen 2 hagen door en door een 
steegje. Aan de T-splitsing voor huisnr. 23 gaat u 
L (Trippaardstraat).  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Hoogstraat). Negeer smal straatje rechts (Steeg). 
Aan de kruising komt u rechts bij restaurant De 
Pannenkoekenbakker. 
 

1. Met uw rug naar het terras en ingang gaat u R. 
Meteen daarna gaat u aan de kruising L 
(Kerkberg) omhoog richting prachtige stiftkerk, 
die tegen betaling te bezoeken is. 
 

(U passeert meteen rechts het Brigade Piron 
oorlogsmonument. Op 25 sept. 1944 werd Thorn 
bevrijd door de Belgische Luxemburgse brigade 
Piront.  
 

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. Voor meer info zie infobordje links naast 
de ingang van de abdijkerk).  
 

Loop rechts langs de kerk. Op het mooie plein 
(Wijngaard) gaat u R. Meteen daarna gaat u bij 
monument, in de vorm van een afgeknotte zuil 
(1826) en oorlogsherdenkingsplaquette, L 
(Kloosterberg) en via de Immuniteitspoort loopt u 
omlaag.  
 

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

Beneden, aan de T-splitsing na de Itterbeek, gaat 
u L.   
 

(Bij het laatste huis links ziet u de smalste deur van 
Thorn).   
 

Aan de T-splitsing bij kunstwerk/beeldengroep 
“monument voor de muziek” en zitbanken gaat u 
R (Waterstraat). Negeer meteen zijweg rechts en 
loop even verder over het links gelegen pad. Aan 
het einde van de parkeerplaats “Waterstraat” 
steekt u via brug de Witbeek over en loop dan bij 
wandelknooppunt (wkp) 42 RD (70) over de 
asfaltweg. Negeer zijpaden.   
 

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

Links ziet u de eertijds omgrachte kasteelhoeve 
“Grote Hegge” waarvan het mergelgedeelte uit de 
15e eeuw en het bakstenen gedeelte uit de 17e/18e 
eeuw stamt).   
 

 

 
Bij rotonde gaat u RD de brede klinkerweg 
(voetpad) omhoog.  (Mensen in een rolstoel of met 
kinderwagen gaan hier bij de rotonde L, dan vermijdt 
men de trap). 
 

2.   Boven bij gedichtpaal en twee lantaarnpalen 
gaat u L de trap met leuning  omlaag. 
 

(Als u hier RD loopt, komt u bij zitbanken waar u 
mooi uitzicht heeft over de recreatieplas Grote 
Hegge, een voormalige grindgroeve).  
 

Aan de asfaltweg bij hoge (kade)muur gaat u L 
omhoog. Negeer zijpaden links omlaag en loop 
RD (fr.52). Na 300 m gaat u aan de T-splitsing, 
met rechts een ophaalbrug, gaat u L het 
klinkerpad omlaag.  
 

(Hier ziet u aan de overkant van de plas het park  
Maas Residence Thorn). 
 

Negeer zijpad rechts. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R over de asfaltweg met links een grote 
parkeerplaats.  
 

(Hier heeft u weer mooi zicht op de kasteelhoeve 
“Grote Hegge”).  
 

3.   Aan de T-splitsing, einde parkeerplaats, gaat 
u R over de asfaltweg. Let op! Na 30 m gaat u L 
over het grindpad. Via brug steekt u de 
Thornerbeek over en loop RD.  
 

(De Itterbeek en de Witbeek vloeien hier vlakbij 
samen en heten dan de Thornerbeek, die via de 
jachthaven in Wessem uitmondt in de Maas). .   
 

Negeer zijpaden.  
 

4. Na 200 m steekt u voorbij sledepers (zie 
infobordje) schuin R de voorrangsweg over en 
loop RD (Weijersweg). Negeer veldweg rechts.  U 
passeert het schutterslokaal en twee 
schietbomen met kogelvangers van schutterij St. 
Anfried (1950).  
 

(Hier staan ook schietbomen waar in het verleden op 
geschoten werd, maar nu niet meer mag. Dit 
vanwege de loden kogels, die in het achterveld soms 
in de grond bleven liggen)  
 

Per 1 jan. 2018 zijn de twee schutterijen van Thorn 
t.w. schutterij St. Anfried en St Michaël gefuseerd en 
krijgen een nieuw schietterrein. Mogelijk zijn de 
schietbomen inmiddels verplaatst. Laat dat dan even 
weten. Alvast bedankt).  
 

Aan de 4-sprong, bij zitbank en het schietterrein 
met twee schietbomen met kogelvangers van 
schutterij St. Michael, heropgericht in 1881, gaat 
u R (gele rechthoek/oranje cirkel).  
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(Mogelijk zijn deze schietbomen i.v.m. de fusie ook al 
verplaatst). Even verder ziet u voor u de twee 120 m 
hoge koeltorens van de Clauscentrale in Maasbracht 
en de kerktoren in Wessem).   
 

Na 250 m gaat u bij wkp 40 L (36/gele zeshoek) 
over de veldweg.  
 

(Voor u ziet u de 132 m hoge tv-toren in Ittervoort).  
 

Na circa 300 m passeert u bij zitbank de ronde  
St. Jozefkapel (2010).   
 

(De kapel is gebouwd door leerlingen van de Gilde 
Opleidingen op het terrein van de school in 
Roermond. Daarna is ze getransporteerd naar deze 
plek.  
 

De kapel staat aan de achterzijde van het landgoed 
Hagenbroek waarop in 1715 het herenhuis Huize 
Agenbroek werd gebouwd. Tot eind werd het 
bewoond door de zusters Dominicanessen van 
Bethanië). 
 

Negeer bij hoge muur zijpad (trap) rechts.  
 

(Als u hier via de trap dit pad R omhoog loopt, dan 
komt u na 200 m bij 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. 
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).  
 

Aan de asfaltweg gaat u RD langs enkele huizen.  
Aan de ruime 3-sprong met twee bomen in het 
midden gaat u L (rr 19/gele zeshoek).  
 

(Op deze plek stond tot ongeveer 1935 de  
H. Familiekapel, die even verder op een andere plek 
is herbouwd).  
 

 

5. Aan de 3-sprong, bij de H. Familiekapel, 
herbouwd in 1998, gaat u bij wkp 37 L (45) en u 
wandelt Thorn weer binnen.    
 

(De voorganger van deze kapel werd in 1935, toen 
ze al een ruïne was, gesloopt). 
 

Negeer zijwegen en u passeert enkele mooie witte 
villa’s. Aan de 3-sprong bij Sint-Ansfriedkapel 
RD.  
 

(Deze kapel is in 1984 gebouwd t.g.v. het 25 jarig 
bestaan van de Sint-Ansfriedmavo in Thorn).  
 

Aan de kruising RD.  Aan de kruising bij zitbank 
en wkp 45 gaat u RD (61/Steeg) over de 
doodlopende mooie maaskasseienweg. Aan de  
T-splitsing bij wkp 61 voor de kerk gaat u R (60) 
en u komt weer bij de Pannenkoekenbakker, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het voor- of het achterterras nog iets kunt eten of 
drinken.  
 

U kunt natuurlijk nog een rondje lopen door het 
mooie witte stadje. Op de vele rijksmonumentale 
panden die in dit mooie stadje staan, ziet u 
infobordjes. Deze “vertellen” u meer over de 
geschiedenis van deze panden.  
 

(Terugweg naar de parkeerplaats Meers: Met uw rug 
naar het terras gaat u L. Negeer het smalle straatje 
links.  Aan de 3-sprong met de Hofstraat RD. Voorbij 
huisnr. 20 gaat u R het steegje in en u 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.   

 


