441 THORN 11,8 km – 7,5 km
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Als u van de waterkant houdt, is deze route een aanrader. Tijdens deze vlakke grenswandeling wandelt u
eerst even door de leuke witte straatjes van het stadje Thorn. Dan wandelt u over het schiereiland
Kollegreend naar “Het eind van België”. Dit is het meest noord-oostelijk punt van België. Neem proviand
mee om hier te picknicken op dit bijzonder plekje. De terugweg gaat langs de Witbeek naar het dorp
Kessenich en door het prachtige natuurgebied ’t Vijverbroek. In Kessenich passeert u het café Bert ‘us om
iets te drinken. U kunt de route inkorten tot 7,5 km. De korte route is ook leuk voor kinderen.
Attentie: na veel regenval of natte periode kan het in ’t Vijverbroek zeer drassig zijn. Doe dan waterdichte
schoenen of laarzen aan.

GPS-afstand 11800 m, looptijd 2.50 uur en hoogteverschil 11 m.
Startadres: Brasserie de Wijngaard, Wijngaard 10, Thorn.
(U kunt parkeren aan de openbare parkeerplaats Meers, Meers 10 in Thorn. Dagkaart 2,50).

blz 2 van 3

441 THORN 11,8 km – 7,5 km
(Vanaf de parkeerplaats Meers: Ga met uw rug naar
de verkeersweg staan en loop RD naar de groene
heg, hier R over het voetpad. Loop tussen 2 heggen
en door een steegje tot aan de T-splitsing voor
huisnr. 23, hier L. Aan de 3-sprong met de Hofstraat
RD. Negeer een smal straatje rechts en neem de
eerste weg L (kerkberg) langs de kerk. Op het mooie
plein loopt u naar huisnr. 10.
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L richting
kerk. Voor het monument in de vorm van een
afgeknotte
zuil
(1826)
en
oorlogsherdenkingsplaquette gaat u R (Kloosterberg)
omlaag.
(Als u hier voor de kerk L gaat, dan komt u bij de
ingang van de kerk, die tegen betaling te bezoeken
is.) Sint Michaëls kerk 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).
Via de Immuniteitspoort (zie infobordje) loopt u
verder omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u
L met links van u de Itterbeek. (Bij het laatste huis
links ziet u de smalste deur van Thorn).
2. Aan de T-splitsing bij kunstwerk/beeldengroep
en zitbanken gaat u R (Waterstraat). Negeer
meteen zijweg rechts. Loop aan de linkerzijde
over het pad. Voorbij de grote parkeerplaats loopt
u RD en via de brug steekt u de Witbeek over.
Negeer zijpaden en volg de asfaltweg RD.
(Links ziet u de eertijds omgrachte kasteelhoeve
e
“Grote Hegge”. Het mergelgedeelte stamt uit de 15
e
e
eeuw. Het bakstenen gedeelte uit de 17 /18 eeuw.
Rechts, tegenover de “Grote Hegge”, passeert u de
voormalige herenhoeve “de Kleine Hegge”).
Aan de rotonde gaat u RD de weg (voetpad)
omhoog. Hier komt u op een uitzichtpunt waar u
een mooi gezicht over het water heeft. Loop terug
na de rotonde en ga links langs het
parkeerterrein.
3. Bij de omgekeerde Y-splitsing (links ziet u een
slagboom) gaat u meteen L over het grasveld naar
het water. Voor het meer gaat u R over het gras
en blijf langs het water lopen. (U loop dus
evenwijdig aan de asfaltweg, waar u ook over kunt
lopen). U passeert links een zandstrand. Aan het
eind gaat u R het fietspad omhoog en u passeert
twee veeroosters. U loopt het natuurgebied
Koningssteen/Kollegreend en België binnen.
Loop nu RD over de brede grindweg (rode

driehoek). (Even verder ziet u rechts een waterplas,
die erg geliefd is bij vogels).
4. Aan de kruising bij grote zitbank en bij de circa
2000 jaar oude “dode” bomen (Bomenmonument/
zie infobord) gaat u L over de brede grindweg
(rode driehoek).
(Degene die 7,5 km loopt, gaat hier RD. Het brede
grindpad blijven volgen en ga nu verder bij **** in
punt 5).
U loopt nu over het schiereiland Kollegreend met
links van u de Kessenichplas. Blijf nu deze lange
brede grindweg, gelegen tussen water, RD
volgen.
(Rechts in de verte ziet u de 37 m hoge Hompesche
Molen (1722), die gelegen is tussen Stevensweert en
Ohé en Laak. (Wandeling 642 Stevensweert). Op
het grote recreatiemeer rechts kan men kite -en
windsurfen. In de verte ziet u aan dit meer ook het
prachtige dagstrand “Steenberg” in Geistingen
(België)).
De grindweg buigt naar links en passeert
grenspaal 125. U passeert een smalle doorgang
en loop RD.
5. U gaat de dijk naar boven en komt u bij “Het
eind van België” waar u kunt picknicken. (Hier
staat een zitbank. Bij mooi vaarweer kunt u hier de
plezierjachten aanschouwen, die hier voorbijvaren).
Loop Ga bij de zitbank RD over het smalle
graspad langs de Maas. Op het einde buigt het
pad naar L (pijl). Rechts van u is een plas en
sommige bomen zijn omgevallen door knagende
bevers. Volg dit leuke pad en aan het einde bij de
dijk op T-splitsing L (pijl). Op de volgende Tsplitsing wkp 70 (42). Blijf dit brede pad volgen.
(U passeert diverse grenspalen en bij grenspaal 131
kunt u via trappen links op de dijk naar een
uitzichtpunt).
Ga door het klappoortje en loop door tot het
brede grindpad bij ijzeren hek en veerooster. Ga
e
hier L en voor het 2 veerooster R door(naast) de
smalle opening in het hekwerk direct stijl naar
beneden (rode driehoek). U blijft dit smalle
graspad volgen. Onderweg passeert u links een
vogel observatie hut en loopt u over een houten
brug tussen twee plassen door. Na het metalen
klappoortje gaat u na 25 m bij zitbank en infozuil
L het brede grindpad dat naar rechts buigt
omhoog tot de aan de kruising (punt 4).

Aan de kruising bij zitbank en bomenmonument
gaat u nu R (breed grindpad) **** (u komt nu weer
op de korte route.) Het grindpad maakt een ruime
bocht naar rechts en even later een scherpe
bocht naar links (negeer RD klaphek). Blijf dit
grindpad volgen tot het houten hek met
klappoortje en veerooster bij de geasfalteerd
weg.
(Rechts heeft u mooi uitzicht op de kerk van
Kessenich. De Witbeek vloeit in Thorn samen met de
Itterbeek en stroomt onder de naam Thornerbeek in
Wessem in de Maas
6. Steek de geasfalteerde weg over naar het
fietspad en ga hier rechtsaf (u heeft hier een
prachtig overzicht van het watersportgebied
Kessenich). Beneden aangekomen steekt u weer
de geasfalteerde weg over en neem het rechts het
brede pad (rode driehoek) over de brug (fietsroute
21) richting kerk. Boven aan de kasseienweg in
Kessenich gaat u RD (rode driehoek).
(Vlak voor de kerk kunt u L bij het grote H. Hartbeeld
het trappenpad omhoog lopen. U komt dan bij de
e
ruïne van het motte kasteel Den Berg (12 eeuw)
waarvan nog overblijfselen van de donjon
(verdedigingstoren) te zien zijn. Hier staat ook de
grafkapel (1899) van de fam. Michiels. Hier boven
heeft u mooi zicht over de grote recreatieplas).
U passeert de Sint Martinuskerk.
(De huidige kerk is gebouwd in 1898-1899. De
e
mergelstenen toren stamt uit de 14 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. Als u hier R het
kerkhof oploopt, dan komt u bij de grote oude
grafsteen van van Malsen en Houben (zie
infobordje)).
Let op! Meteen voorbij de kerk gaat u tegenover
huisnr. 12/7 en bij “infobord” R. Steek iets
schuin rechts de parkeerplaats over.
(Rechts ziet u het schutterslokaal “sjöttekamer” en de
schietpaal met kogelvanger van schutterij St.
Martinus, die opgericht is begin 1600. Hier aan de
parkeerplaats staat ook de gedenksteen, die
herinnert aan het winnen van het Oud Limburgs
Schuttersfeest in 2002, het grootste schuttersfeest
van de Benelux. Hier staat ook een picknickbank,
een leuke pauzeplek na 8,3 km met zicht op een
vijver).
Aan het asfaltpad gaat u RD het (gras)pad
omlaag (Hier staat rechts nog een picknickbank.

blz 3 van 3
Even verder passeert u de St. Willibrordus poel). Aan
de asfaltweg gaat u L.
7. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L
(Schoorstraat) en u loopt weer de bebouwde kom
van Kessenich binnen. (U passeert café Bertús,
een mooie pauzeplek na 8,5 km). Aan de 3-sprong
gaat u RD (fietsroute 21) verder omhoog. Boven
aan de 3-sprong gaat u R (Veldstraat). U passeert
de St. Jozefkapel (1873). Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong R (Vijverbroekstraat/rode
driehoek) omlaag. Een eindje verder verlaat u
weer de bebouwde kom. Negeer brede veldweg
rechts. Neem het volgende graspad rechts
(blauwe ruit/rode driehoek/groene rechthoek)
over een smal bruggetje en u loopt daar het
natuurgebied Vijverbroek binnen. Negeer na ca
10 m pad links en loop RD wandelwissel 14
groene rechthoek. U passeert een picknickbank.
Aan de 3-sprong RD (groene rechthoek/blauwe
ruit/rode driehoek). Ga door klaphek en bij 3sprong RD. Daarna buigt het pad bij houtwal naar
rechts. Via nauwe doorgang loopt u een weiland
binnen. (Mogelijk komt u hier grazende Galloway
runderen of Konikpaarden tegen). Loop nu RD met
rechts van u hoge braamstruiken. Loop daarna
RD over het brede graspad gelegen tussen twee
afrasteringen.
8. Loop RD (ww 10/groene rechthoek/rode
driehoek/blauwe ruit) door dit weiland. (Als u hier
meteen R door het klaphek gaat, dan komt u bij grote
zitbank). Aan het einde van het weiland steekt u
via lang vlonderpad een mooi moerasgebied
over. Meteen na het vlonderpad gaat u L en even
verder steekt u via het bruggetje de Itterbeek
over.
Meteen na de brug gaat u voor
picknickbank R. Meteen daarna gaat u R (groene
rechthoek/gele zeshoek) over het smalle pad met
rechts beneden van u de Itterbeek. Het pad wordt
een asfaltpad. Bij ingang kerkhof en bij zitbank
wordt het asfaltpad een smalle asfaltweg, die
voorbij parkeerplaats een kasseienweg wordt. In
Thorn gaat u aan de T-splitsing L (Beekstraat) de
kasseienweg omhoog door het witte stadje. Aan
de 3-sprong bij Huize de Kraak (huisnr.2/voormalig
kanunnikenwoning) gaat u R (Daalstraat). Negeer
zijwegen links en u komt op het mooie
kasseienplein genaamd Wijngaard.
(Hier aan het plein staat het voormalige stadhuis
(met klokkentoren) van Thorn. Inderdaad stadhuis.
e
Thorn kreeg in de 13 eeuw stadsrechten. Tot 1
januari 2007 was Thorn een zelfstandige gemeente.
Nu is er het VVV kantoor in gehuisvest (huisnr. 8).
U komt weer op het plein en Brasserie De
Wijngaard, waar u nog iets kunt eten of drinken.

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.

