Fietsroute Oude stadjes langs de Maas
Deze route wordt aangeboden door Maaspark Boschmolenplas

Start- en eindpunt: Maaspark Boschmolenplas, Schutteheide 1 in Heel
Afstand: 30,5 km
Je vertrekt bij Maaspark Boschmolenplas en fietst door Wessem en langs de bedrijvige
maaskades van Maasbracht. Hier meren de binnenvaartschepen aan om te laden en te lossen.
Na de sluis van Maasbracht wordt het alsmaar stiller en nader je het pittoreske vestingstadje
Stevensweert. Langs de gereconstrueerde verdedigingswallen gaat het verder zuidwaarts naar
Ohé en Laak, waar je met het fiets-/voetveer de Maas èn de grens met België oversteekt (let
vooraf op de vaartijden!). Na het mooie Belgische plaatsje Kessenich fiets je bij het
toeristische Thorn Nederland weer binnen. Een boeiende en afwisselende tocht met onderweg
veel mogelijkheden om 'aan te meren' om iets te eten of te drinken.
Veer Ohé en Laak-Ophoven
In Ohé en Laak steek je met fiets-/voetveer 'De Walborgh' de Maas over naar Ophoven (België).
Dit veer is in de vaart van april t/m oktober, maar alleen van mei t/m september dagelijks.
Een oversteek is gratis. Klik hier voor actuele informatie
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Maaspark Boschmolenplas via de hoofduitgang en ga L op het fietspad langs de weg.
2. Na ca. 250 meter R de klinkerweg op.
3. Aan het eind van het pad rechtdoor de Houthemerweg op.
4. R aanhouden op de splitsing (blijft Houthemerweg) en aan het eind R.
5. Aan het eind L en direct weer R (Rector Driessenstraat).
6. Aan het eind R. Volg KP 42 (Let op: het bordje met KP 42 staat direct op de hoek).

7. Na KP 42 fiets je richting KP 33. In Wessem (zie A) fiets je langs de Maas. Vervolgens gaat KP
33 R (Havermansstraat). Aan het eind van de Havermansstraat fiets je de Markt (plein) op. Ga
hier rechtdoor (KP 33 gaat L).
8. De Markt gaat over in de Marktstraat. Fiets aan het eind daarvan het Van Horneplein op.
9. Ga na de kapel L en houdt R aan (Pastoor Janssenstraat).
10. Op de rotonde rechtdoor. Volg KP 40.
11. Na KP 40 volg je KP 10.
12. Na KP 10 volg je KP 39.
13. Na KP 39 volg je KP 1 (zie B en C).
14. Na KP 1 volg je KP 22. In Ohé en Laak steek je met het fiets-/voetveer de Maas over. Volg
daarna de blauw-witte bordjes van het Belgische fietsknooppuntennetwerk.
15. Na KP 22 volg je KP 21.
16. Na KP 21 volg je KP 33. Bij Thorn (zie D) fiets je Nederland weer binnen. Volg vanaf hier
weer de groen-witte bordjes van het Nederlandse fietsknooppuntennetwerk.
17. Na KP 33 volg je KP 34.
18. Na KP 34 fiets je richting KP 30. Na ca. 1,5 km ligt de ingang van Maaspark Boschmolenplas
aan je linkerhand. Je bent weer terug bij het startpunt van de route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. Wessem
Na KP 42 fiets je door het centrum van het aan de Maas gelegen Wessem. Het plaatsje kreeg
waarschijnlijk al in 1329 stadsrechten en ook nu waan je je nog in een klein stadje met smalle
straten en stegen. Een groot deel van de oorspronkelijke bebouwing is bewaard gebleven.
Vooral de mooie Markt met daaraan het voormalige gemeentehuis is een bezichtiging waard.
B. Stevensweert
Richting KP 1 fiets je door Stevensweert. Het oorspronkelijk boerendorp werd tijdens de
Tachtigjarige Oorlog vanwege zijn strategische ligging aan de Maas door de Spanjaarden
omgebouwd tot vestingstadje. Om het stadje werd een aarden verdedigingswal aangelegd. Het
geometrische stratenpatroon dat toen is ontstaan, is nog steeds aanwezig. De verdedigingswal
is in de loop der jaren helaas verdwenen, maar in 2009 werd begonnen met de reconstructie
van een deel daarvan.

C. Hompesche Molen
Na Stevensweert, richting KP 1, fiets je langs De Hompesche Molen. Dit is een acht
verdiepingen hoge stellingmolen die in 1722 werd gebouwd door Reinier Vincent van
Hompesch, graaf van de heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak. De lokale bevolking was
verplicht hun graan hier te laten malen, wat de Van Hompesch flinke inkomsten opleverde. De
Hompesche molen is de hoogste stellingmolen van Limburg. In de molen is een
informatiecentrum gevestigd waar je alles te weten kunt komen over deze streek aan de hand
van het thema's 'graan, grind en groen'.
D. Het witte stadje Thorn
Na KP 21 fiets je Thorn binnen. In het jaar 990 werd door Graaf Ansfried op een hooggelegen
stuk grond dicht bij de Maas de Abdij van Thorn gesticht, een klooster voor benedictinessen
(ook wel 'stift' genoemd). Later werd het een 'wereldlijk stift' omdat er hoog-adellijke dames
kwamen wonen. Door de aanwezigheid van het stift groeide Thorn uit tot een economisch zeer
welvarend stadje. Maar toen in 1794 de Fransen de macht overnamen, veranderde dit radicaal:
de adellijke dames vluchtten, de abdij werd gesloopt en Thorn verloor zijn bron van inkomsten
en verviel in armoede. De bevolking trok in de grote leegstaande huizen die door de adel waren
achtergelaten. Toen besloten de Fransen belasting te gaan heffen op basis van de omvang van
de ramen en de haarden van de huizen. Dit had tot gevolgd dat de ramen en haarden van de
woningen massaal werden verkleind. De trotse inwoners van Thorn bedekten de 'bouwlittekens'
aan hun panden door de gevels wit te kalken. Daarom wordt Thorn tegenwoordig 'het witte
stadje' genoemd. De prachtige historische kern is een bezoek meer dan waard.
Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl-Routebureau Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. .

