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Voorwoord 
 
Onderstaande analyse van de verkeersoverlast en aanbevelingen zijn tot stand gekomen op 
initiatief van Stichting Thorn 2030. 
Samen met een aantal inwoners uit de historische kern en vertegenwoordigers van “horeca 
Thorn” is in de eerste helft van 2020 een eerste inventarisatie gemaakt  van de meest voorko-
mende klachten en wensen van inwoners in de kern m.b.t. de huidige verkeerssituatie. 
De inventarisatie en analyse is vervolgens omgezet in een concept verkeerscirculatieplan. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het concept verkeerscirculatieplan aan de inwoners 
van Thorn te presenteren in een bijeenkomst waarbij de inwoners de mogelijkheid geboden 
zou worden om op het concept te reageren. 
Als gevolg van de beperkingen vanwege de coronapandemie, is uiteindelijk in overleg met de 
gemeente Maasgouw  besloten om de dialoog met de bevolking van Thorn aan te gaan via 
een speciaal daarvoor ontwikkelde website.  
Alle binnengekomen reacties en suggesties zijn bestudeerd, individuele belangen en algemene 
belangen zijn tegen elkaar afgewogen en gezocht is naar de beste balans voor zowel inwoners, 
ondernemers als bezoekers. 
 
 
In de bijlagen vindt u  
 

1. De plattegrond van de historische kern van Thorn behorend bij het verkeerscirculatie-
plan 

2. Toelichting bij het creëren van draagvlak onder de bevolking van Thorn 
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Verkeerscirculatieplan Thorn 
 

Analyse verkeersoverlast historische kern 
 
Snelheid 
Er wordt structureel te hard gereden. De 30 km wordt met grote regelmaat overschreden. In 
de vroege ochtend en namiddag is met name het woon-werkverkeer van en naar België de 
grote boosdoener. Overdag en in de avonduren is het met name de lokale bevolking. 
Door de combinatie van hoge snelheid, de smalle (zij-)straatjes en de vele toeristen , ontstaan 
er gevaarlijke situaties. 
 
Geluidsoverlast 
Door de steeds zwaarder wordende auto’s en o.a. het groeiende aantal bestelbussen van koe-
riersdiensten, ontstaat op de wegen van klinkers maar vooral op de wegen van maaskeien een 
grote geluidsoverlast. Door de smalle straten kan het geluid niet weg en wordt soms zelfs 
versterkt. 
Ramen kunnen niet geopend worden en zelfs dubbel glas is vaak niet afdoende om het geluid 
buiten te houden. 
 
Schadelijk trillingen 
De auto’s en bestelbussen veroorzaken zware trillingen die niet alleen storend zijn voor de 
aanwonenden, maar ook schadelijk zijn voor de historische gebouwen.  
 
Negeren van verkeersborden en parkeervergunningen 
De Hoogstraat en Kerkberg zijn eenrichtingsverkeer.  
Met name de lokale bevolking houdt zich hier niet aan, waardoor irritaties ontstaan bij de 
andere weggebruikers. 
Casino, Wal en Meers zijn verboden voor vrachtwagens (m.u.v. bestemmingsverkeer). Dit ver-
bod wordt geregeld genegeerd. 
Het aantal parkeerplaatsen voor aanwonenden in de historische kern is beperkt. Er ontstaat 
irritatie door een tekort aan parkeerplaatsen. Er wordt geregeld geparkeerd zonder parkeer-
vergunning. 
 
Verkeersintensiteit 
Het woon-werkverkeer, het lokale verkeer en het toeristische verkeer zijn een te grote belas-
ting voor de historische kern. 
Thorn wordt door toeristen, motorclubs, wielrenners, campers, scooters en oldtimervereni-
gingen graag bezocht en ‘vereerd’ met een ritje door de historische kern. De stoepen in de 
kern zijn smal of ontbreken helemaal. De wandelaars worden daarom gedwongen om op de 
weg te lopen. Met name bij de terrassen maar ook op de Hoogstraat en Kerkberg heeft dit in 
het verleden tot gevaarlijke situaties geleid. 
Verder is te verwachten dat het project “ Maasresidence Thorn “ zonder maatregelen voor 
een extra verkeersbelasting zal zorgen . 
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Evaluatie tijdelijke afsluiting van de Hoogstraat  
De tijdelijke afsluiting heeft voor de Hoogstraat duidelijk voordelen opgeleverd. Het leefgenot 
voor de aanwonenden is aanzienlijk verbeterd. 
De toeristen kunnen vrij en veilig rondlopen. De verbrede terrassen en de straten vrij van au-
toverkeer bieden nu een veilige en rustige omgeving voor de voetgangers en de terrasbezoe-
kers. De bevoorrading van de winkels en horeca heeft zonder problemen plaats kunnen vin-
den. 
 
Echter, de afsluiting van de Hoogstraat en de daarbij behorende omleiding hebben voor een 
verplaatsing van de verkeersoverlast gezorgd. 
De omleiding heeft in o.a. de Vinkenstraat, Wijngaard, Kerkberg en Bogenstraat voor een te 
grote belasting gezorgd. Met name de kruising Kerkberg/Hoogstraat ter hoogte van de terras-
sen en het stuk van Hoogstraat ingang Bogenstraat is gevaarlijk. Ook het voetpad Onder de 
bomen vraagt om aandacht. Doordat wielrenners niet meer onbelemmerd over de Hoogstraat 
langs de terrassen kunnen, gebruiken zij nu het voetpad. Dit tot grote irritatie van de voetgan-
gers. 
 
De intentie van dit verbetervoorstel is een rustige, veilige en nog aantrekkelijkere omgeving 
te creëren voor de inwoners van Thorn, het wandelend en fietsend publiek en de midden-
stand. 

 
Uitgangspunten voor de hieronder genoemde aanbevelingen zijn dat: 
- het doorgaand verkeer (auto’s en motoren) door de kern zoveel mogelijk geweerd zou 

moeten worden 
- de inwoners hun huis gewoon met de auto kunnen bereiken 
- de horeca en middenstand meer de ruimte krijgen en gewoon bevoorraad kunnen wor-

den 
- elk huis voor hulpverleners bereikbaar moet blijven. 
 
Bij de toeristen mag niet het gevoel ontstaan dat men niet welkom is. 
De voorgestelde aanbevelingen zijn bedoeld facilitair te zijn aan de bezoekers en moeten lei-
den tot verbetering van het woongenot van de inwoners van de historische kern. 
Kortom ............“ een levendig maar leefbaar Thorn”. 
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Aanbevelingen per straat 
 
Hoogstraat 
Bij de ijssalon een bord plaatsen ‘doodlopende straat , uitsluitend bestemmingsverkeer.  
Afsluiten voor auto’s en motoren middels het plaatsen van een verkeerspaaltje ter hoogte van 
huis nr. 20 (Café de Zonnewijzer). Bord plaatsen ‘voetgangersgebied/fietsers afstappen’. 
 
Daalstraat  
Eenrichtingsverkeer richting Holstraat (m.u.v. fietsers). 
 
Vinkenstraat 
Eenrichtingsverkeer richting Wijngaard, uitsluitend bestemmingsverkeer (m.u.v. fietsers ). 
 
Akkerwal 
Eenrichtingsverkeer richting Hoogstraat, uitsluitend bestemmingsverkeer (m.u.v. fietsers). 
Het is wellicht zinvol dat er aan beide zijden van de weg geparkeerd kan worden en dat er 
bloembakken worden geplaatst zoals op de Wilhelminalaan. Dit werkt snelheid remmend en 
het levert extra parkeerplaatsen op voor de aanwonenden. 
 
Bogenstraat 
Doodlopende straat, ingang vanaf Wal, uitsluitend bestemmingsverkeer (m.u.v. fietsers). 
Ca. 30 meter voor De Pannenkoekenbakker de weg afsluiten met een paaltje. 
 
Steeg 
Doodlopende straat, ingang vanaf Wal, uitsluitend bestemmingsverkeer (m.u.v. fietsers). 
 
Trippaardstraat  
Doodlopende straat, ingang vanaf Wal, uitsluitend bestemmingsverkeer (m.u.v. fietsers). 
Ca. 30 meter voor het Fletcherhotel de weg afsluiten met een paaltje. 
Bovendien adviseren wij om op de plaats waar het voetpad vanaf de parkeerplaats op de Trip-
paardstraat uitkomt, op 1-1,5 meter een hekje te plaatsen om kinderen af te remmen bij het 
betreden van de straat. 
 
Waterstraat 
Vanaf parkeerplaats richting kern doodlopende straat. 
Ter hoogte van de parkeerplaats een bord plaatsen doodlopend , uitsluitend bestemmings-
verkeer (m.u.v. fietsers). 
 
Hofstraat 
25 meter voor Grand-Café ‘t Stift de weg afsluiten met een paaltje, bord voetgangersge-
bied/fietsers afstappen. 
 
Kerkberg 
De doorgang Wijngaard/Kerkberg afsluiten met een paaltje, bord voetgangersgebied/fietsers 
afstappen. 
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Wilhelminalaan 
Eenrichtingsverkeer (m.u.v. fietsers), rijrichting Casino. 
 
Holstraat: 
Doodlopende straat (m.u.v. fietsers), uitsluitend bestemmingsverkeer. 
 
Kessenicherweg: 
De Kessenicherweg wordt door veel fietsers en wandelaars gebruikt. Op deze weg wordt door 
automobilisten vaak hard gereden. De weg heeft onoverzichtelijke bochten en er zijn geen 
fietspaden en stoepen. 
De weg is voor fietsers en voetgangers gevaarlijk. Ook wordt deze weg door met name Belgen 
gebruikt voor woon-werkverkeer, om te winkelen en voor het bezoeken van Thorn, in plaats 
van de Napoleonsweg te gebruiken. 
Voorstel is om deze weg ter hoogte van de grens af te sluiten door middel van een paaltje.  
 
Wandellaantje Onder de Bomen  
Aangezien fietsers te gemakkelijk tussen de 2 bestaande hekken doorkomen en vervolgens 
het wandelpad als fietspad gebruiken, wordt geadviseerd een 3de hek te plaatsen. Rolstoelen 
kunnen dan gewoon door maar voor fietsers/wielrenners zal het moeilijker worden. 
 
Wal/ Casino/Steegputstraat/ Meers 
Om deze weg enigszins te ontlasten zou het zinvol zijn om aan de westkant van Thorn een 
parkeerplaats te hebben. Nu rijden de bezoekers die uit de richting Ittervoort komen naar de 
parkeerplaats aan de oostkant van Thorn. Bij het verlaten van Thorn rijdt men voor de 2de maal 
over Wal, Casino Steegputstraat en Meers. 
Bovendien zal het project “Maasresidence Thorn“ naar alle waarschijnlijkheid tot een nog gro-
tere belasting leiden.  
Om de snelheid van max. 30 km beter in de hand te houden adviseren wij in beide richtingen 
enkele digitale snelheidsmeters te plaatsen. 
 
Een serieuze verbetering van de verkeersoverlast op deze doorgaande weg kan alleen gerea-
liseerd worden door een nieuwe randweg.  
 
Om te voorkomen dat toeristen en toekomstige gasten van Maasresidence Thorn die vanuit 
het noorden komen door Thorn naar de parkeerplaats (Oost) of Maasresidence rijden, stellen 
we voor dat middels borden een dringend advies wordt gegeven voor onderstaande alterna-
tieve route. 
De onderstaande route via Wessem naar de Maasresidence en parkeerplaats Thorn (Oost) is 
in tijdsduur vergelijkbaar met de route via Ittervoort, kan direct voor een ontlasting zorgen en 
is een gemakkelijk te realiseren (tijdelijk) alternatief voor een nieuwe randweg. 
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Geadviseerd wordt om aan het eind van de afrit A2 komende uit de richting Eindhoven een 
groot bord te plaatsen met de volgende tekst: 
 
Linksaf:  
-Maasboulevard Wessem 
-Jachthaven Wessem 
-Maasresidence Thorn 
-Bezoekers Thorn (P) 
 
Rechtsaf:  
-Maaseik 
-Ittervoort 
-Thorn (residenten/inwoners)  
 
Vervolgens moeten de borden op essentiële punten van de route herhaald worden. 
 
Bij uitrit parkeerplaats Thorn (Oost) en uitrit Maasresidence bord plaatsen met de volgende 
tekst : 
 
Rechtsaf:  
A2richting Eindhoven 
A2 richting Maastricht/Deutschland  
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Aanbevelingen algemeen 
 

Maximum snelheid 
De maximum snelheid van 30 km is in de oude kern te hoog (geluid, trillingen en toerisme). 15 
km is op de straten met klinkers en maaskeien het maximum toelaatbare. 
 
Voetgangersgebied 
De autovrije zone rond de terrassen zou uitsluitend voetgangersgebied moeten worden. Dit 
betekent dat brommers, scooters en fietsers moeten afstappen. 
(Brommers, scooters en fietsers zorgen nu rondom de terrassen geregeld voor de nodige over-
last). 
 
Stalling van fietsen, scooters en motoren 
Afgelopen zomer hebben de grote aantallen geparkeerde fietsen, scooters en motoren tot 
opstoppingen geleid op o.a. Kerkberg en rondom de terrassen.  
Ook ontstond daardoor een bijzonder rommelige situatie die onwenselijk is voor het beeld dat 
wij als Thorn willen uitdragen. 
Dit probleem kan worden opgelost door het realiseren van fietsstallingen. 
Geadviseerd wordt één of beide hieronder genoemde locaties: 

Onder de Bomen/ Hofstraat  
Onder de Bomen/ Kessenicherweg.  

Door de stallingen te voorzien van laadstations voor elektrische fietsen zullen de stallingen 
intensiever gebruikt worden. De eigenaren van de fietsen etc. zullen alleen gebruik maken van 
een stalling wanneer deze een zekere mate van veiligheid biedt dus zou het wenselijk zijn deze 
stallingen, zeker in het toeristenseizoen, te bemannen. 
 
Daarnaast wordt geadviseerd om op een aantal plekken fietsenrekken te plaatsen voor “kort-
parkeerders”, b.v. voor de ijssalon, aan de Hofstraat en op de Kerkberg. 
Op andere plaatsen moeten dan bordjes geplaatst worden “verboden fietsen te plaatsen” 
 

Verplichte laad/losplaatsen en beperkte tijden voor bevoorrading horeca en winkels 
Voor het beleveren van de horeca en de winkels worden 4 plaatsen geadviseerd; één op de 
Hoogstraat bij Café de Zonnewijzer, één bij Grand Café ‘t Stift,  één in de Steeg (reeds aanwe-
zig) en één op de Wijngaard. 
Laden en lossen alleen toestaan in nog nader te bepalen (beperkte) tijdsvakken. De onderne-
mers moeten hierbij zoveel mogelijk samenwerken en proberen deze tijd zo ver mogelijk in te 
korten. 
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Parkeren  
De parkeerplaats bij het voetbalveld (Thorn West) ligt te ver van het centrum. Wij stellen voor 
dat er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid een openbare parkeerplaats te realise-
ren aan de westkant, dichter bij het centrum. 
 
Om het verkeer in de kern tot een minimum te beperken stellen wij voor het vergunningen-
beleid te herzien en in principe uitsluitend nog vergunningen te verstrekken aan inwoners en 
ondernemers voor henzelf. Bezoekers van zowel inwoners, ondernemingen als organisaties 
moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de openbare parkeervoorzieningen.  
 
Tijdens kerkdiensten kan er zonder vergunning geparkeerd worden op de Wijngaard, zoals nu 
ook toegestaan is. In het bijzonder bij begrafenissen en huwelijken moet hier respectvol mee 
worden omgegaan en moet de Kerkberg toegankelijk zijn voor rouw- en trouwauto’s. 
 
Controle op parkeren zonder vergunning is noodzakelijk. 
 
Openbare toiletten 
Ofschoon dit onderwerp eigenlijk buiten het onderwerp verkeerscirculatie plan valt, is dit toch 
opgenomen omdat het een langlopende ergernis is die snel opgelost moet worden.  
Voorgesteld wordt op de parkeerplaats(en) een zelfreinigend openbaar RVS toilet te plaatsen 
dat tegen betaling gebruikt kan worden. In het zomerseizoen zou de bewaker van de fietsen-
stalling extra schoonmaak op zich kunnen nemen. 
 

  
 
Parkeerplaatsen invaliden 
Omdat het voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart toegestaan is een beperkte tijd 
te parkeren op o.a. de Wijngaard, wordt geadviseerd  hiervoor geen speciale parkeerplaatsen 
in te richten.  
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Verkeerspaaltjes:  
Alle verkeerspaaltjes moeten demontabel zijn door bv een (drie-
hoek) sleutel ingeval van calamiteiten, optochten, begrafenissen 
etc. 
Bij voorbeeld het type “amsterdammertjes” omdat die beter is het 
stadsbeeld passen. 
In enkele gevallen zullen ook aanvullende “obstakels” geplaatst 
moeten worden omdat men anders om de paaltjes heen zal rijden. 
 
Enkele grote (duidelijke) verkeersinformatie borden 
Om te voorkomen dat er een woud aan borden nodig is om het verkeer in goede banen te 
leiden, wordt geadviseerd om op 3 kritische plaatsen een groot verkeersinformatie bord te 
plaatsen. 
 
Welkomstbord rand van de stad 
Geadviseerd wordt om zowel aan de oost-  als westkant van Thorn een groot bord te plaatsen 
in het Nederlands en Duits met daarop b.v. de volgende tekst: 
 

  Welkom in het “witte stadje” Thorn 
  De historische kern is gesloten voor  
  gemotoriseerd verkeer  
  Voor parkeren volg P 
 
 

Bord plaatsen ingang Akkerwal  
De Akkerwal is in het voorstel de enige toegang tot de kern. Hier zal het ongewenste verkeer 
gestopt moeten worden.  
Een mogelijkheid is hier een groot informatiebord met o.a. de volgende gegevens:  

 
Historische kern gesloten voor alle gemotoriseerde 
 voertuigen uitgezonderd bewoners en parkeervergunninghouders. 
 Doodlopend. Voetgangers zone . Max. 15 km uur.  
 

Deze informatie zou zowel in het Nederlands als het Duits vermeld moeten worden.  
 
Het verkeersplan evalueren. 
Geadviseerd wordt om het verkeersplan 1 jaar na invoering te evalueren en waar nodig bij te 
stellen. 
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Bijlage 1  
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Bijlage 2  
 

Draagvlak bij de bevolking 
 
Respons mail en website 
Op 14 november 2020 werd middels een flyer, die in heel Thorn huis-aan-huis bezorgd is, de 
website van de Stichting Thorn 2030 bekend gemaakt.  

 
Statistische informatie 
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In november werd de website door 363 unieke bezoekers bekeken, in december door 414. 
Waarschijnlijk hebben een aantal mensen in beide maanden op de website gekeken en zijn 
daardoor bij beide maanden als unieke bezoeker meegeteld. 
Gemiddeld werd tussen 14 november en 20 december 2020 de site 41 keer per dag bezocht. 
Enkele drukbezochte dagen waren zaterdag 14 november (121 bezoekers) en zondag 20 de-
cember (156 bezoekers). 
 
Per mail zijn 44 reacties binnengekomen van inwoners van Thorn. Deze reacties zijn te lezen 
op de website www.thorn2030.nl 
 
Alle binnengekomen reacties en suggesties zijn bestudeerd en voor zover mogelijk in het ver-
keersplan verwerkt. Individuele belangen en algemene belangen zijn tegen elkaar afgewogen 
en gezocht is naar de beste balans voor zowel inwoners, ondernemers als bezoekers. 
 

Toelichting Hoogstraat, Bogenstraat en Trippaardstraat:  
 

Hoogstraat 
Ondanks diverse reacties vanuit de Bogenstraat om van hun straat geen doodlopende straat 
te maken, is vooralsnog vastgehouden aan het oorspronkelijke plan om de Hoogstraat ter 
hoogte van huisnummer 20 af te sluiten door middel van een verkeerspaaltje.  
De belangrijkste reden hiervoor is dat de Hoogstraat vanaf de Vinkenstraat veel door toeristen 
gebruikt wordt. Ook wordt zo voorkomen dat er op de hoek Bogenstraat/Hoogstraat wande-
laars en gemotoriseerd verkeer met elkaar in conflict komen.  
Als de Hoogstraat open zou moeten blijven vanwege de bezwaren vanuit de Bogenstraat, dan 
wordt hiermee het plan om de historische kern autoluw te maken in belangrijke mate aange-
tast. Niet alleen automobilisten van de Bogenstraat en de Hoogstraat (zij die nu parkeren ‘on-
der de Boog’ ) blijven dan gebruik maken van de Hoogstraat, maar het simpele feit dat de 
Hoogstraat open blijft zal ongetwijfeld leiden tot / uitnodigen tot sluipverkeer. Toeristische 
‘rondjes Thorn’ met auto, motor, camper etc. blijven dan heel aantrekkelijk (ondanks de bor-
den). 
 
Bogenstraat  
De belangrijkste opmerkingen vanuit de Bogenstraat tegen afsluiting zijn : 

• “Kans op gevaarlijke situaties en opstoppingen” 
In de Bogenstraat staan circa 42 auto’s geparkeerd en 15 auto’s staan op de parkeerplaats 
‘Onder de boog‘. Bij een aanname dat 80% van deze 57 auto’s één keer per dag weggaan 
en terugkomen, betekent dat 90 autobewegingen per dag. Dat zijn per uur 90/12 uur = 7.5 
autobewegingen. Het is onwaarschijnlijk dat deze aantallen voor “gevaarlijke “ situaties of 
opstoppingen in de Bogenstraat en/of Wal zullen gaan zorgen.  
Bovendien zal ‘s ochtends het merendeel van de auto’s de straat uitrijden en ‘s avonds de 
straat weer inrijden, waardoor het aantal passeermomenten nog geringer zal zijn. 

  

http://www.thorn2030.nl/
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• “Toename van verkeersoverlast en fijnstof”  
Door de afsluiting van de Bogenstraat komen geen auto’s meer van de Hoogstraat en Wijn-
gaard (via de Kerkberg ). Daardoor zal de verkeersbelasting in de Bogenstraat afnemen en 
daarmee dus ook de vervuiling.  

 

• “2 richtingen verkeer is gevaarlijk en/of onmogelijk”  
Door de afsluiting van de Bogenstraat zullen alleen maar aanwonenden in de straat rijden, 
die naar aangenomen mag worden, eerder geneigd zijn rekening met elkaar te houden.  
Er zijn op dit moment meerdere passeerplaatsen. Wellicht dat er nog een plaats bij moet 
komen, waardoor één parkeerplaats opgeofferd zou moeten worden. 

 

• “ keren in de straat ter hoogte van de Pomp is gevaarlijk en lastig “ 
Los van het feit dat er op verschillende plaatsen in de straat gekeerd kan worden, is er ter 
hoogte van de Pomp voldoende ruimte om dit, zonder gevaarlijke situaties te veroorzaken, 
te doen. Immers, er komt géén gemotoriseerd verkeer meer vanuit de Hoogstraat. 

 
Trippaardstraat  
Op dit moment draaien de meeste bewoners al hun auto in de straat. Afsluiting van de straat 
heeft tevens het voordeel dat het verkeer van en naar Sterrebosch niet meer door hun straat 
rijdt. 
Ook het punt waar het voetpad dat vanaf de parkeerplaats op de Trippaardstraat uitkomt, 
wordt daardoor een stuk veiliger. Bovendien adviseren wij om daar op 1-1,5 meter een hekje 
te plaatsen om kinderen af te remmen bij het betreden van de straat. 
 

 


