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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u eerst door het oude gedeelte van Wessem. Dan
volgt u de Thornerbeek naar het witte stadje Thorn. Dan langs velden door naar Ittervoort. Hier kunt u
pauzeren bij Eethuis en IJssalon IJslovers (Dinsdag gesloten). De terugweg gaat via een mooi hol pad naar
Thorn en dan langs de Maasplassen naar de haven. In Thorn kunt u pauzeren bij de Pannenkoekenbakker
of bij Brasserie ’t Brook. Aan het eind is een mooi terras aan de Maas. U kunt de route inkorten tot 10km.
Startadres: Gasterie De Knip, Groenstraat 1 Wessem.
(Navigator: U kunt parkeren bij de Markt nr. 8. Loop bij huisnr. 8 de Havermansstraat in naar de Maas).
Gps afstand: 13500m. looptijd: 2.45 uur. Hoogteverschil: 17m.

504. WESSEM 13,5km – 10km
1. Vanaf het café loopt u naar de Maas en ga dan
bij de kademuur L over het trottoir. Let op! 50 m.
voordat de weg naar links buigt, gaat u bij
kunstwerk en het rijksmonumentale pand
“Maaszicht” (1844) scherp L (Maasstraat) over de
smalle klinkerweg. Negeer alle zijwegen en loop
geruime tijd RD het oude centrum van Wessem.
Aan de Markt gaat u RD. (Hier aan de Markt staat
het voormalig raadhuis. In 1860 werd het raadhuis,
dat samen met de school en onderwijswoning een
geheel vormde, gebouwd). Even verder heet de
weg Steenweg. (Aan deze straat staan vele
rijksmonumentale panden o.a. nr. 1 (1803), nr. 3 A
(1704), nr. 6 (1613), nr. 9 (1613), nr. 10 (1632) en nr.
23 (1750)). Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen
daarna gaat u L (Oude Thornerweg) en steek de
Panheelderbeek over. Volg de weg langs het
tenniscomplex en de hooggelegen Maria kapel.
Aan de T-splitsing voor huisnr. 24 gaat u L. Aan
de 4-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u L
richting jachthaven. Aan de T-splitsing gaat u R
(Waage Naak/43) over de asfaltweg met links van
u o.a. de winterstallingen van plezierjachtboten
aan de Prins Mauritshaven. Waar de asfaltweg
een haakse bocht naar links maakt, gaat u RD
(oranje cirkel) en via het klaphek loopt u het
natuurgebied Koeweide (de Speije) binnen. (Als
het hek gesloten is, loop dan als volgt: Volg de
asfaltweg nog 300 m. en ga R door het klaphek. Volg
het brede graspad. Aan de T-splitsing gaat u L. Ga
nu verder bij **** in punt 1). Aan de 3-sprong van
graspaden RD. **** Het pad buigt naar rechts.
(Hier heeft u mooi uitzicht over de grote Maasplas
“de Grote Hegge”). Bij de steenfabriek Wessem
gaat u door het klaphek en loop meteen schuin R
(oranje cirkel) de dijk omhoog. (Dus niet het pad
beneden volgen!).
Volg nu geruime tijd het
graspad RD (oranje cirkel) langs de Thornerbeek.
Dit pad buigt af naar rechts en loop dan tussen
de bomen door met op het einde rechts een
kleine brug. (De Itterbeek en de Witbeek vloeien
tussen Thorn en Wessem samen en gaan dan verder
onder de naam Thornerbeek, die via de jachthaven in
Wessem in de Maas uitmondt).
2. Steek de veldweg over en loop RD (oranje
cirkel) over het graspad verder langs de beek. (In
de verte ziet u de St. Michaël kerk van Thorn). Steek
bij brug de asfaltweg over en loop RD (oranje
cirkel) over het pad boven langs de beek. Aan de
smalle asfaltweg bij Maasplas “de Grote Hegge”
gaat u R. Waar het asfaltpad aan het einde van
de Maasplas naar links buigt, gaat u R (oranje
cirkel) over het gras en loop vlak daarna via de
trap de berm omlaag. Steek bij brug de asfaltweg
over en ga RD over het paadje langs de
Thornerbeek. (U verlaat hier de route van de oranje

cirkel). Aan de 4-sprong steekt u R de betonnen
brug over en volg de brede grindweg. 10 Meter
vóór de doorgaande weg gaat u bij de sledepers
(zie infobordje) L over het pad langs de doornheg.
Het pad wordt voorbij de parkeerplaats een
voetpad gelegen tussen twee hagen.
3. Aan de T-splitsing in Thorn gaat u L. (U bent nu
in het witte stadje Thorn. Op de vele
rijksmonumentale panden die in dit mooie stadje
staan, ziet u infobordjes. Deze “vertellen” u meer
over de geschiedenis van deze panden). Aan de 3sprong bij Grandcafé ’t Stift gaat u RD. Aan de 4sprong bij H. Hartbeeld gaat u L (Kerkberg)
omhoog richting kerk. (Rechts ligt hier
“de
Pannekoekenbakker”, een mooie pauzeplek). Loop
rechts langs de mooie abdijkerk, die tegen
betaling te bezichtigen is. (Voor meer info kerk, zie
infobordje links naast ingang kerk). Aan het mooie
plein gaat u R (Wijngaard). (Hier staat links op het
plein een monument in de vorm van een afgeknotte
zuil). Negeer alle zijwegen en loop aan het einde
van het plein bij verbodsbord RD (Daalstraat)
omlaag.
Aan de T-splitsing voor “Huize de
Knaak” (voormalige kanunnikenwoning) gaat u R
(Holstraat). Aan de 4-sprong bij “Huis SalmSalm” (1630) gaat u L (Hoogstraat). Aan de 3sprong gaat u L. Meteen daarna wordt de
asfaltweg een veldweg. (Een eindje verder ziet u
rechts de 132 m. hoge Tv toren in Ittervoort).
4. Aan de 3-sprong (5,8 km) gaat u RD. (Degene,
die 10 km loopt, gaat hier L. Beneden gaat u L. Ga
nu verder bij **** in punt 4 ). Aan de 3-sprong bij
sportpark Ter Koel gaat u RD langs een
manegeweide en de voetbalvelden van FC
Maasgouw (Wessem/Thorn). Negeer zijpad links.
Aan de 3-sprong bij zitbank RD (rood-wit). Aan
de 3-sprong, bij einde sportveld, loopt u RD (21).
In Ittervoort wordt de veldweg een asfaltweg. Bij
de ingang van het kerkhof en bij parkeerplaats
loopt u bij zitbank RD (blauwe ruit) over het
klinkerpad. (Op het kerkhof staat een kerkhofkapel
met een kruis daterend uit circa 1500).Steek bij de
verkeerslichten de voorrangsweg over en ga RD
(Margarethastraat) over het trottoir. Bij de St.
Margarita kerk (Zie infobordje bij kerkdeur )komt u
bij ijssalon, eethuis, broodjesbar “Het Soete
Huys”, sponsor van de wandelsite.(Zondag
gesloten) Een leuke pauzeplek na 7 km. U moet
nu een stukje dezelfde weg teruglopen. Dus met
uw rug naar “Het Soete Huys” steekt u de weg
over en ga L. Steek bij de verkeerslichten de
voorrangsweg (Napoleonsweg) over en ga RD
over het klinkerpad. Vlak daarna bij zitbank gaat u
R over de smalle asfaltweg en u passeert weer
het kerkhof. Negeer bij begin sportcomplex zijpad

links. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (roodwit) het pad omlaag dat meteen naar links buigt.
Volg geruime tijd het mooie pad. (U loopt hier door
de rand van het natuurgebied ’t Vijverbroek. Een
eindje verder passeert u rechts een mooi
“buitenverblijf” en het smalle pad wordt dan breder).
Negeer zijpad scherp links omhoog.**** Vlak
daarna aan de 3-sprong bij brug en picknickbank
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (rode
driehoek//geel zeskant/groene rechthoek)
het
pad omhoog met links mooi zicht op de St.
Michaël abdijkerk.
5. Het pad wordt een asfaltpad en blijf dan de weg
langs de Itterbeek volgen. U passeert het kerkhof
en een eindje verder loopt u weer het witte stadje
Thorn binnen. Aan de T-splitsing gaat u R en
steekt u de Itterbeek over. Meteen na de brug
gaat u L (rood-wit) over de smalle asfaltweg. (Een
eindje verder heeft u links weer mooi zicht op
abdijkerk). Negeer kasseienweg links omhoog.
(Bijna aan het eind van deze weg ziet u links de
smalste deur van Thorn). Aan de T-splitsing bij
zitbanken en kunstwerk/beeldengroep gaat u R
(Waterstraat) Negeer meteen zijweg rechts en
loop even verder over het links van de weg
gelegen pad. Voorbij de grote parkeerplaats
steekt u de Witbeek over en loop verder RD over
de asfaltweg. (Rechts (huisnr.8) ziet u de voormalige
herenhoeve “de Kleine Hegge”. Links ziet u de
eertijds omgrachte kasteelhoeve “Grote Hegge”. Het
e
mergelgedeelte stamt uit de 15 eeuw. Het
e
e
bakstenen gedeelte uit de 17 en 18 eeuw. Negeer
zijpad links. Aan de rotonde gaat u RD de brede
klinkerweg omhoog. Ga net vóór dat u boven
komt L de trap omlaag. (Als u RD loopt, dan heeft u
bij zitbanken mooi uitzicht over de grote surfplas
“Grote Hegge”).
Aan de T-splitsing voor de
Maasplas gaat u L over de asfaltweg. Negeer pad
en trap links omlaag. Beneden aan de asfaltweg
gaat u R.
6. Na 40 m. gaat u R de asfaltweg omhoog langs
de afsluitboom. Aan de 3-sprong gaat u RD over
de smalle klinkerweg/fietspad. Steek de brug
over en volg het betonnen pad/fietspad gelegen
tussen de Maasplassen genaamd de Grote
Hegge. Waar het fietspad naar links buigt, gaat u
RD over klinkerpad. Vlak daarna aan de rotonde
gaat u RD. Negeer nu alle zijpaden en volg RD de
bredere weg met rechts van u de grote Maasplas.
(Dit netwerk van wegen is aangelegd i.v.m. de bouw
van een groot vakantiebungalowpark, dat tot op
heden (05-2017) nog steeds niet is gerealiseerd). Na
300 m., bijna aan het eind van de weg ziet u links
2 stalen buizen. Ga hier L naar de buizen. Steek
bij de buizen de asfaltweg over en loop RD over
de smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u L. Meteen daarna aan de volgende 3sprong gaat u R over de bredere weg met voor u
de twee koeltorens van de Clauscentrale in
Maasbracht. Aan de 3-sprong, in de vorm van
een driehoek, gaat u L. Vlak daarna aan de
volgende 3-sprong, in de vorm van een driehoek
gaat u weer L. (Rechts ligt het clubgebouw/kantine

van Zeilclub Thorn en in de verte ziet u aan de
overkant van de Maas de St. Gertrudis kerk in
Maasbracht).
7. Negeer zijwegen en volg de asfaltweg RD. Na
300 m. gaat u aan kruising bij afsluitboom en
stalen buis R omlaag. Aan de 4-sprong gaat u R
het fietspad, dat naar links buigt, omhoog. Aan de
volgende 4-sprong gaat u R over de brede
grindweg. Bij ijzeren hek van parkeerplaats van
zeilclub Thorn gaat u L over het paadje met
rechts van u de afrastering. Aan het fietspad (052017 in aanleg) gaat u R. Na 100 m. ziet u links
weer de steenfabriek. Loop nog even RD over het
fietspad en ga dan L de grashelling omhoog,
Boven gaat u R over het graspad met links van u
de Thornerbeek. (U heeft hier al gelopen). U
passeert paaltje 79.064. Een eind verder loopt u
via klaphek weer het natuurgebied Koeweide (de
Speije) binnen. Aan de 3-sprong van graspaden
RD. Ga aan het eind door het klaphek en loop dan
RD (oranje cirkel) over de asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u RD (19). Loop over het links van de
weg gelegen pad. Na 50 m. gaat u L het pad
omlaag en steek via het bruggetje de
Thornerbeek over. Vlak na de brug gaat u R over
het grasveld. Bij de asfaltweg loopt u RD langs de
speeltuin. Aan de T-splitsing voorbij brug over
Panheelderbeek gaat u R. Negeer klinkerweg
links. Meteen voorbij de H. Medardus kerk (zie
infobordje) gaat u L over het pad langs de
kerkmuur. (De kerktoren werd op 10 nov. 1944 met
zoveel dynamiet opgeblazen dat de kerk vrijwel
geheel werd verwoest. De huidige kerk dateert uit
1949. De huidige toren, die deels gebouwd is met
materiaal van de verwoeste toren, dateert uit 1951).
Aan het einde van de kerkmuur gaat u bij de
Kerkstraat en kunstwerk (koeien) R en steek dan
de asfaltweg (Maasboulevard) over. Voor de
kademuur gaat u L met rechts mooi uitzicht op de
jachthaven Koeweide. Een eind verder komt u
weer bij
de gasterie, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het mooie terras
de wandeling kunt afsluiten met een hapje en
drankje. Het “oude” gedeelte van de gasterie, het
gezellige dorpscafé dateert uit 1803 en heette
toen “In de twee ankers”.
Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE:
www.kroegjesroutes.nl

