Wandelroute Langs kruisen en kapellen naar het witte stadje Thorn
Deze route wordt aangeboden door Resort Boschmolenplas

Start- en eindpunt: Resort Boschmolenplas, Schutteheide 1 in Heel
Afstand: 10 km
Markering/beschrijving: Deze route maakt gebruik van het wandelknooppuntennetwerk
Vanaf Resort Boschmolenplas wandel je door natuurgebied Leerke Ven en langs het
indrukwekkende sluizencomplex Panheel. Nadat je de snelweg bent overgestoken, verandert
het landschap in een sprookjesachtig tafereel van slingerende landwegen met oude
boerderijen, heel veel kapellen en hier en daar een picknickbank waar je in alle rust van dit
alles kunt genieten. Even later wandel je het toeristische Thorn binnen dat beroemd is om zijn
historische dorpskern met de witgekalkte huizen. Deze route laat je kennismaken met het
bijzondere stadje Thorn, maar ook met het prachtige omliggende landschap.
Routebeschrijving
R=rechtsaf, L=linksaf, WK=wandelknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Vanaf de receptie van Maaspark Boschmolenplas wandel je langs de waterkant naar
Restaurant Boschmolenplas, het moderne pand aan de overkant van de plas.
2. Loop onder het restaurant door. Ga vóór het hek van de duikschool L.
3. WK 15 → 13 → 35 → 36 (A)
4. Let op: Na WK 36 volg je WK 40, maar niet helemaal tot het eind. Je passeert de kapel
‘Onze Lieve Vrouw van Rust’ en gaat aan het eind van dat pad R (dus niet L richting WK 40).
5. WK 37 → 61 → 42 → 43 → 40 → 38 → 17 → 18 → 15 (B en C)
6. Bij WK 15 ga je L en dan de eerste weg R (Bosmolenweg). Wandel via het restaurant terug
naar de receptie van Resort Boschmolenplas. Je bent weer bij het startpunt van de route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. De oude en de nieuwe Sluis Panheel
Je wandelt langs het sluizencomplex van Panheel. Dit complex bestaat uit twee sluizen: de
oude sluis (1928) en de nieuwe sluis (1992). De oude sluis, die op dit moment alleen nog dienst
doet voor de pleziervaart is uniek in zijn soort. Het is namelijk de enige sluis in Nederland die
is uitgerust met zogenaamde spaarkommen. Waarom voor deze dure constructie is gekozen en
hoe dit technisch in z'n werk gaat, kun je lezen op het informatiebord bij de sluis. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog raakte de oude sluis beschadigd en werd in de jaren '50 pas weer
hersteld. Na de ingebruikname van de nieuwe sluis in 1992 werd begonnen aan een grote
renovatie die eind 1996 werd afgerond. Vanaf de observatieheuvel aan de overzijde heb je een
indrukwekkend uitzicht over Sluis Panheel.
B. Het witte stadje Thorn
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.
C. Natuurgebied Meggelveld
Na de St. Petrus kapel wandel je langs natuurgebied Meggelveld dat wordt beheerd door
Natuurmonumenten. Het is een ruig stukje natuur dat is ontstaan door kleiwinning. Het gebied
is toegankelijk via een aantal klaphekjes. Als je er doorheen struint (er zijn nauwelijks paden)
dan tref je tussen het elzenbroekbos veel water aan. Er komen veel bijzondere planten en
diersoorten voor. Ook is het de thuisbasis van een grote blauwe reigerkolonie. Als je na de St.
Petrus kapel via het klaphek het gebied inloopt dan kun je een doorsteek maken naar de
andere kant. Je verlaat het Meggelveld weer via het klaphek tegenover de tunnel onder de
snelweg door. Na deze doorsteek lees je verder bij punt 39 van de beschrijving. Let op: het
terrein is onregelmatig, er zijn nauwelijks paden en het kan er zeer drassig zijn.
Volg Fietsenwandelweb.nl Wandelen op facebook voor actuele wandeltips en win
weekendjes weg naar bestemmingen met mooie wandelmogelijkheden!

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes ook op Fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl-Routebureau Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. .

