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GPS afstand
9,67 km

Looptijd
2.15 uur

Hoogteverschil
7m

Totaal omhoog
7m

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.

blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, passeert u liefst 8 kapelletjes. U wandelt eerst via
o.a. een veldweg naar de prachtige Kapel Onder de Linden. Via rustige weg loopt u naar het sportcomplex
Maasgouw en dan volgt u geruime tijd een mooi pad door de rand van een natuurgebied. U loopt het
beschermd dorpsgezicht van het witte stadje Thorn binnen. Dan wandelt u naar de grote recreatieplas de
Grote Hegge waar zitbanken staan. Via leuke paden komt u weer in Thorn en via o.a. veldwegen wandelt u
naar de bijzondere O. L. Vrouwe van Rustkapel. U passeert nog enkele kleine kapellen en dan loopt via
o.a. veldweg terug naar restaurant Sfeer Lunch & diner, waar aan de achterzijde een leuk tuinterras ligt.
Tip: U kunt ook starten in Thorn en dan halverwege pauzeren/lunchen bij Restaurant Sfeer.

Startadres: Restaurant Sfeer, Napoleonsweg 21, Ittervoort. Tel: 0475-796578. Geopend: Dagelijks vanaf
12.00 uur, donderdag gesloten.
Startadres: Grote gratis parkeerplaats Grote Hegge, Grootheggerlaan, Thorn. Met uw rug naar de
parkeerplaats en uw gezicht naar de dijk gaat u L over de asfaltweg. Ga dan verder bij punt 4.

1615. ITTERVOORT – Thorn 9,7 km
1. Met uw rug naar de ingang, gaat u L over het
fietspad.
Meteen
daarna
gaat
u
bij
wandelknooppunt (wkp) 32 R (Napoleonsbaan 2224) de asfaltweg omlaag. Na 300 m gaat u bij
wegkruis R (pijl), over de veldweg met rechts de
132 m hoge tv-toren en voor u in de verte de
(abdij)kerk in Thorn. Steek na 600 m de asfaltweg
over en loop RD (pijl) over de veldweg/ graspad.
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) met links de
bosstrook/bosrand. Na 150 buigt het smalle pad
links (pijl) het bos in. Bij de ingang van de
drukbezochte prachtige Kapel onder de Linden
gaat u bij wkp 23 R (22) over de kasseienweg.
(Deze Mariakapel (1673-1674) is i.o.v. Clara
Elisabeth van Manderscheidt - Blankenheim, een
adellijke kanunnikes van het stift Thorn, gebouwd.
In de voormalige biechtkapel (19e eeuw) kunt u een
kaarsje opsteken. In de grote kapel, met het barokke
plafond, staat bij het bijzonder altaar een prachtig
Mariabeeld. Ook bijzonder zijn de grote (gebogen)
kaarsen, die op hoogte aan de muur staan).
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(22/Heerbaan-West) over de asfaltweg/lindelaan.
Aan de kruising bij zitbank en groot wegkruis
gaat u RD (pijl) en na 100 m passeert u links een
wijngaard van Wijngoed Thorn. Na bijna 500 m
gaat u, voorbij woning met grote “schotel” in
tuin, aan de doorgaande weg bij het
St. Hubertuskapelletje en het kunstwerk “Oesters
& Parels” L over het fietspad.
2. Na 25 m, meteen voorbij huisnr. 60, gaat u R
(pijl) over de parkeerplaats en bij de hoge
afrastering loopt u RD over het pad langs de rij
eiken met links het sportcomplex van FC

Maasgouw. (Wessem/Thorn). Aan de T-splitsing
bij wkp 22 gaat u L (60) met links het
sportcomplex. Na 50 m gaat u bij zitbank R
(pijl/wit-rood) het pad omlaag, dat meteen naar
links buigt. Volg geruime tijd het mooie pad, dat
na bijna 400 m een breder pad wordt, RD.
(U loopt hier door de rand van het natuurgebied ’t
Vijverbroek).
Negeer na 700 m zijpad scherp links omhoog.
Meteen daarna aan de 3-sprong, bij picknickbank
en rechts een houten brug over de Itterbeek, gaat
u RD (gele zeshoek). Meteen daarna gaat u aan
de 3-sprong R (rode driehoek/gele zeshoek/witrood) het pad omhoog met rechts de bosrand en
voor u mooi zicht op de abdijkerk. Het pad wordt
een bos- grindpad met rechts beneden de
Itterbeek. Bij begraafplaats gaat u RD over de
asfaltweg en voorbij parkeerplaats loopt u Thorn
binnen. Aan de T-splitsing gaat u L (Beekstraat)
de kasseienweg omhoog, door het beschermd
dorpsgezicht van Thorn, het witte stadje.
(Aan verschillende huizen hangt een infobordje waar
u meer te weten komt over de geschiedenis van deze
panden).
Aan de 3-sprong, bij wkp 60, gaat u R
(61/Daalstraat) de kasseienweg omhoog. Boven
aan het plein loopt u RD.
(Hier aan het plein ligt links de leuke brasserie de
Wijngaard, sponsor van de wandelgids.
Aan het plein staat hier (nr. 8) het voormalige
stadhuis met het mooie klokkentorentje. Inderdaad
stadhuis. Thorn kreeg in de 13e eeuw stadsrechten.
Tot 1 jan. 2007 was Thorn een zelfstandige
gemeente).

Negeer bij oorlogsherdenkingsplaquette en bij
monument, in de vorm van een afgeknotte zuil
(1826), zijweg rechts (Kloosterberg) omlaag.
3. Meteen daarna, vlak voor de kerk, gaat u R het
tegelpad omlaag, met links de Sint Michaëlskerk.
(Als u hier L gaat, komt u meteen bij de ingang van
de kerk die tegen betaling te bezoeken is en die u
zeker eens moet bezoeken.
Als u bij de ingang van de kerk L omlaag gaat, komt
u meteen voorbij het oorlogsmonument, beneden
aan de 4-sprong, bij De Pannenkoekenbakker,
sponsor van deze wandelgids.
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).
Ga het trapje af en dan L over het tegelpad met
links
de
hoge
muur
en
rechts
het
openluchttheater.
(U passeert een groot infobord waar u meer te weten
komt over de geschiedenis van de abdij. Aan deze
muur hangen enkele borden met de namen van de
abdissen van de abdij.
Rechts 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).
Op de binnenplaats van hotel abdij Thorn
(voormalige keuken abdij/zie infobordje), waar
het grote beeld van Ansfried, de stichter van de
abdij staat, gaat u L door de hoge toegangspoort
en dan gaat u R over de kasseienweg. Meteen
daarna steekt u de Itterbeek over en meteen
daarna aan de 3-sprong bij zitbanken en het
kunstwerk “Monument voor de muziek” gaat u
RD en loop even verder over het links van de
asfaltweg gelegen pad. Voorbij de grote
parkeerplaats ”Waterstraat” steekt u de Witbeek
over en dan gaat u bij wkp 42 RD (70) over de
asfaltweg/lindelaan.
(Links heeft u mooi zicht op de eertijds omgrachte
kasteelhoeve “Grote Hegge”. Het mergelgedeelte
stamt uit de 15e eeuw. Het bakstenen gedeelte uit de
17e/18e eeuw. Rechts (huisnr. 8) passeert u de
voormalige herenhoeve “de Kleine Hegge”).
Aan de rotonde gaat u RD 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 boven twee zijpaden
links omlaag, met links weer kasteelhoeve “Grote
Hegge”
en
voor
u
vakantiepark
Parc
Maasresidence Thorn. Na 200 m
aan de
Y-splitsing, bij zwerfsteen en verbodsbord, gaat u

blz 3 van 3
L omlaag en beneden gaat u R over de asfaltweg
met links de parkeerplaats.
4. Let op! Na 50 m gaat u aan de ongelijke
4-sprong L over de asfaltweg, met links de
parkeerplaats en rechts de bosrand. Aan de
T-splitsing gaat u L en meteen daarna aan de
volgende T-splitsing, bij
weiland met hoge
populieren, gaat u R. Na 25 m gaat u L over het
pad. Aan de 4-sprong, bij trafokast en treurwilg
steekt u de Thornerbeek over en loopt u RD over
het grindpad, met links mooi uitzicht op de
abdijkerk. Meteen voorbij slagboom en vlak voor
de doorgaande weg,, gaat u bij sledepers (zie
infobordje) L over het grindpad, met links de
beukenhaag en rechts de parkeerplaats. Aan het
einde van de parkeerplaats loopt u RD over het
asfaltpad, gelegen tussen twee hagen. Aan de
T-splitsing in Thorn gaat u R over de
kasseienweg. Steek de doorgaande weg over en
ga L (pijl). Na 50 m, aan de 4-sprong bij zitbank
en wkp 45, gaat u R (37Eind) over de
eenrichtingsweg. Negeer zijweg links. (Als u hier L
gaat, komt u meteen bij de St Jobkapel). Aan de
kruising met Oude Trambaan gaat u RD (Eind).
5. Vlak daarna, meteen voorbij huisnr. 38, gaat u
R het grindpad omlaag. Na 300 m, bij zitbank,
Thoerder Eppelke (zie infobordje) en twee
schietpalen met kogelvanger van schutterij (2022)
gaat u L over de asfaltweg/populierenlaan met
rechts de twee koeltorens van de Claus
gascentrale in Maasbracht. Na bijna 250 m gaat u
L (geel) over de grindweg met voor u de tv-toren
in Ittervoort en na 300 m passeert u rechts de
St. Jozefkapel. Na 500 m, vlak voor huis en bij
trafokast, gaat u R (pijl) het trapje omhoog en
volg het pad, met links een muur en rechts een
spijlenhek en volg daarna het graspad met rechts
de hoge beukenhaag. U passeert rechts de Kapel
Onze Lieve Vrouw van Rust en dan buigt het pad
naar links (pijl) en rechts. Aan de asfaltweg gaat u
L (pijl) de asfaltweg omhoog, door de mooie
lindelaan. Voorbij de St. Catharinakapel gaat u
aan de doorgaande weg bij wkp 36 L (37) over het
tweerichtingsfietspad.
6. Na 200 m gaat u bij verbodsbord L (pijl) over de
grindweg, die rechts omlaag buigt. Beneden gaat
u bij zitbank R (pijl) over de asfaltweg. Aan de
3-sprong, bij de H. Familiekapel en wkp 37, gaat u
bij verbodsbord scherp R (23) de asfaltweg
omhoog, die vlak daarna boven een veldgrindweg wordt. U passeert na 100 m links het
Barbarakapelletje. Steek bij links staande
St. Rochuskapel de doorgaande weg over en loop
RD over de brede veldweg, die na 500 m een
smalle asfaltweg wordt. Na 600 m gaat u aan de
3-sprong, bij wegkruis, RD. Voorbij leuk huis
(nr.24) steekt u boven de doorgaande weg over
en gaat u L over het fietspad en u komt meteen
rechts bij Restaurant Sfeer, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
Aan de achterzijde is een leuk en rustig
tuinterras.

