RIVIERPARK MAASVALLEI

HET SNOER VAN MAASDORPJES

OEVERLOOS GENIETEN AAN DE MAAS

Langs de Maas ontwikkelden zich kleine dorpskernen die zich vandaag als
een snoer aan elkaar rijgen. Deze authentieke dorpjes, die je betoveren met
hun boeiende geschiedenis en bezienswaardigheden, aan de rand van de
wilde natuur langs de Maas. Vanuit de toegangsdorpen kan je het RivierPark
makkelijk verder verkennen.

Waar de Maas stroomt en overstroomt, boetseert ze het landschap. Het resultaat van de afgelopen eeuwen is een natuurlijk kunstwerk met oude geulen
en grindruggen, waar een grote verscheidenheid aan planten en dieren leeft.
Het is een heerlijk decor voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

RIVIERPARK MAASVALLEI
Grensoverschrijdende ontdekkingskaart

Sfeervolle dorpjes in een historisch
landschap
Langs de oevers ontwikkelde zich een snoer van Maasdorpjes. Deze dorpjes
danken hun cultuurhistorische rijkdom aan de rivier. De Maas was een scheepvaartroute en zorgde voor een goed ontwikkeld handelsnetwerk. De uiterwaarden van de Maas waren voedselrijk, en daarom goede grond voor de Maaslandse boeren. Deze geschiedenis is nog steeds zichtbaar in de charmante en
pittoreske dorpjes langs de Maas.

1 Kessenich
Het meest noordoostelijke dorp van België. In het noorden sluit Kessenich
aan op de Nederlandse dorpjes Thorn, Ittervoort en Neeritter. Door het grillige
karakter van de regenrivier en de nood aan bescherming tegen plunderaars,
bouwden de inwoners een bergkasteel in de 12de eeuw. Rond dit kasteel ontwikkelde zich het dorp. Vanuit Kessenich trek je zo de natuurontwikkelingsgebieden in, met de kenmerkende fauna en flora van het RivierPark
Maasvallei.

2 Aldeneik

4 Stokkem

Zoals de meeste Maasdorpjes heeft het Oude Eycke of Aldeneik met haar
Frankische oorsprong een rijke cultuurgeschiedenis en is het doorspekt met
historische feiten en legendes over heksen en wonderen. Vanuit dit ‘oude
Eycke’ ontstond het ‘Nieuwe Eycke’ dat we nu kennen als Maaseik. De
eeuwenoude weilanden van het bedevaartsdorpje Heppeneert zijn de best
bewaarde uiterwaarden langs de Maas.

Stokkem is een korverstadje met een wissencultuur. In Stokkem, Oud-Dilsen
en Boyen tref je een gevarieerd landschap aan waar nog enkele oude Maasarmen een prominente rol spelen. Het Maascentrum De Wissen is de ideale
uitvalsbasis om het RivierPark Maasvallei te ontdekken.
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De Meerheuvel en Bichterweerd zijn waterplassen die ontstaan zijn door
grindwinning. Deze plassen zijn een paradijs voor bijzondere watervogels. In
Elerweerd zal binnen enkele jaren ook gestart worden met grindwinning. Het
landschap zal hierdoor sterk veranderen en er wordt meer ruimte voor nieuwe
natuur gegeven.
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3 Elen

6 Oud-Rekem

5 Leut
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In Leut proef je volop de warme en eigenzinnige sfeer van het RivierPark
Maasvallei. Het kasteeldomein Vilain XIIII heeft een uitgestrekt Engels park
met een bijzondere bomencollectie en sluit aan op de Maasuiterwaarden en
landbouwgronden.

Van alle Maasstadjes heeft Oud-Rekem één van de meest authentieke
dorpskernen. Het dorp werd in 2008 verkozen tot ‘Mooiste dorp van
Vlaanderen’. Het natuurgebied de Oude Weerd ligt hier op een boogscheut vandaan.
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Natuurhotspots in een bewegend landschap
GEBIEDSINFORMATIE
De ontwikkeling van het RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdende samenwerking door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw en de Nederlandse gemeenten Maastricht, Meerssen, SittardGeleen, Stein, Echt-Susteren en Maasgouw, de natuurbeheerders en de
Provincie Limburg. Het effectieve beheer van de natuurgebieden aan de
Maas gebeurt door Limburgs Landschap vzw, Natuurpunt vzw, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
Kernwoorden van het RivierPark: grensoverschrijdend fietsen, uitgebreid
wandelnetwerk, geweldig landschapspark, diverse waterbeleving, cultureel erfgoed, unieke riviernatuur van 2500ha.

Ook de ondergrond van het RivierPark Maasvallei herbergt een bijzondere
rijkdom: grind. Sinds 1920 wordt er hier grind ontgonnen, en dit is nu nog
zichtbaar in het landschap.
De laatste jaren wordt er stevig werk gemaakt van hoogwaterveiligheid. Meer
ruimte voor de Maas in haar winterbed betekent een betere verzekering tegen
overstromingen voor de Maasdorpen aan de andere kant van de winterdijk.

7 Itteren en Borgharen
Borgharen en Itteren zijn kerkdorpen van de gemeente Maastricht. Mooie
monumenten zijn Kasteel Borgharen, hoeve Wiegershof en kasteelhoeve
Hartelstein. Tijdens graafwerken werd bij Borgharen een uniek massagraf
met paarden uit de 16de of 17de eeuw ontdekt. Na de ontgrinding en rivierverruiming is tussen beide dorpen een prachtig natuurgebied ontstaan waar
je kan dwalen door een zee van bloemen en kruiden. Een waar vogelparadijs.

Al deze werken zijn grote krachten in het veranderende landschap langs
de Maas. Maar ze liggen ook aan de basis van enkele bijzondere en grote
natuurkernen in het RivierPark. Het RivierPark is inmiddels bekend als hotspot
voor watervogels, maar ook libellen, bevers en tal van mooie kruiden vinden
er een goede thuis. Langs de vele wandelpaden en struingebieden duik je in
deze rijke natuurbeleving.

11 Roosteren

8 Geulle aan de Maas

12 Stevensweert

De kern Roosteren ligt in het westen van Echt-Susteren, ook bekend als het
smalste stukje Nederland. Roosteren is een klein dorp met pittoreske buurten
en veel groen. Het piepkleine gehucht Visserweert, ten zuiden van Roosteren,
is een beschermd dorpsgezicht.

In Meerssen ligt het karakteristieke dorpje Geulle aan de Maas, midden tussen
heuvels en rivierdalen. Geulle ontleent zijn naam aan het riviertje de Geul, dat
vroeger onder of tegenover het dorp in de Maas stroomde. Nu stroomt deze
ongeveer 5 km zuidelijker in het gehucht Voulwames in Bunde, omdat volgens de overlevering de Maas de bedding van de Geul heeft overgenomen.
Tussen het dorp en de Hemelbeek ligt het langgerekte natuurgebied “Aan
de Maas”. Het kasteel Geulle uit de 17de eeuw geeft dit dorp een rijkelijk
historisch karakter.

Stevensweert is een oud vestingstadje dat samen met Ohé en Laak tussen twee Maasarmen ligt op het Eiland in de Maas. Door zand en grindafgravingen zijn er rondom het stadje verschillende plassen ontstaan.
De vesting is tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden
gesticht. Het stratenplan herinnert aan de tijden van de versterking. Het
witte stadje Thorn en Neeritter hebben een rijke geschiedenis sterk verbonden met Belgische Kessenich. Samen vormen ze de “Drie Eigen”. De
Maasplassen In Maasgouw is het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland.

Bezoek onze website en ontdek hoe verrassend het RivierPark is en hoe
je het makkelijk kunt verkennen.
WWW.RIVIERPARKMAASVALLEI.EU

Colofon
Deze kaart is een uitgave van Regionaal Landschap Kempen en Maasland
vzw, Winterslagstraat 87, 3600 Genk, +32 89 65 56 65 en VVV ZuidLimburg, 0900-555 9798 (€ 1 pg); info@vvvzuidlimburg.nl
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9 Meers en Elsloo

V.U.: Ignace Schops, Winterslagstraat 87, 3600 Genk
Beeldmateriaal: RLKM,E. Christis, K. Van Looveren, G. Arijs,
T. Teunissen / ARK Natuurontwikkeling, A. Mengels, M. van Lokven,
S. Buijsman, J. Janssen, H. Peeters
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Meers is gelegen aan de oever van de Maas die met een bocht om het
dorp heen loopt. Iets verderop liggen de oude Weerterhof en het pittoreske
gehucht Maasband. Aan de andere kan van het Julianakanaal vind je Elsloo.
Uit opgravingen uit het midden van de vorige eeuw blijkt dat Elsloo “bandkeramische” wortels heeft. Deze 7000 jaar oude cultuur van oer-boeren heeft
van Elsloo en omgeving een (inter)nationaal begrip gemaakt. Een ander fenomeen van Elsloo is het oude kasteel dat omstreeks 1460 door de Maas werd
verslonden. Het werd vervangen door het huidige kasteel Elsloo.
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10 Obbicht
In de loop der eeuwen is Obbicht meerdere malen door rampen getroffen.
In 1643 is het dorp waarschijnlijk geheel door een vloedgolf van de Maas
weggevaagd. In Obbicht stak Willem van Oranje in 1568 de Maas over om in
Brussel tegen de Spaanse troepen van de hertog van Alva te gaan vechten.
Kasteel Obbicht en het brongebied van de Kingbeek zijn pareltjes. Obbicht en
de buurdorpen Papenhoven en Grevenbicht hebben een landelijk karakter.
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Kleine vos op knoopkruid.
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VEERPONTEN
Fietsen en wandelen doe je in het RivierPark Maasvallei over de grenzen heen!
De overkant van de Maas bereik je door één van de speciale veerponten te
nemen. (€ 1 per persoon per overtocht)

Fiets- en voetveren :
Ophoven (BE) – Laak (NL)
Rotem (BE) – Grevenbicht (NL)
Uikhoven (BE) – Geulle aan de Maas (NL)
April en oktober: alleen weekend: van 10.00 tot 18.00 uur
Van mei tot september van 10.00 tot 19.00 uur
(juni, juli, augustus tot 20.00 uur)

WANDELEN IN HET RIVIERPARK
Er wordt gewerkt aan een aaneengesloten grensoverschrijdend en bewegwijzerd wandelnetwerk. Momenteel kent het RivierPark meer dan 150km
wandelplezier. De wandelkaarten zijn afzonderlijk te krijgen of tegen een
voordelige prijs in een wandelbox. Voor de Maasdorpjes zijn er ook enkele
culturele wandelbrochures ontwikkeld. Voor de lange afstandswandelaar is er
een wandeling van 52 km ontwikkeld. De wandelkaarten zijn te koop in de
toeristische infokantoren of op
WWW.RIVIERPARKMAASVALLEI.EU

Autoveer:
Autoveer Meeswijk (BE) – Berg aan de Maas (NL)
Vaartijden: dagelijks van 7.00 tot 21.30 uur
(15 juni tot 15 september tot 23.00 uur )

FIETSEN IN HET RIVIERPARK
Niets zo makkelijk als het RivierPark Maasvallei ontdekken met de fiets. De
grensoverschrijdende fietskaart met een goed uitgewerkt knooppuntensysteem voert je langs de meest wonderlijke plekken in het RivierPark.
© K.V.L.

De grensoverschrijdende fietskaart is verkrijgbaar via
WWW.RIVIERPARKMAASVALLEI.EU

TOERISTISCHE INFOKANTOREN
Voor meer info over je bezoek aan het RivierPark Maasvallei kan je op onderstaande adressen terecht:
Infopunt De Smakerij
Venlosesteenweg 403 E, 3640 Kessenich; +32 477 06 67 37
VVV Kinrooi
Maasstraat 82, Ophoven, +32 89 56 47 36
Toeristisch Onthaal Limburg – Maaseik
Markt 1, Maaseik, +32 89 81 92 90
VVV Dilsen-Stokkem
Negenoordlaan 2, Stokkem, +32 89 75 21 71
VVV Limburg Winkel Sittard
Rosmolenstraat 2, 6131 HX 0900 – 555 9798 (€ 1 pg)
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VVV Zuid-Limburg Servicepunt - Geleen
Sigarenmagazijn Deli, Raadhuisstraat 15, 0900-555 9798 (€ 1 pg)
Toeristisch Onthaal Limburg – Maasmechelen
Zetellaan 35, Eisden, +32 89 76 98 88
Bezoekerscentrum Oud-Rekem
Kanaalstraat 11, Oud-Rekem, +32 89 77 61 16
VVV Zuid-Limburg servicepunt – Meerssen
Cigo Meerssen: Beekstraat 60, 6231 LH, 0900-555 9798 (€ 1 pg)
VVV Zuid-Limburg servicepunt – Stein
Bibliotheek Stein,Heerstraat Centrum 38 6171 HW,
0900-555 9798 (€ 1 pg)
VVV Zuid-Limburg – Echt
Biblionova Echt: Plats 1, 6101 AP, 0900-555 9798 (€ 1 pg)
VVV Midden-Limburg – Maasgouw
VVV Thorn, Wijngaard 8, 6017 AG, +31 475 561 085

GERUISLOOS VAREN
Ja laten drijven tot in het hart van het RivierPark Maasvallei? Ongemerkt
watervogels naderen? Het kan met de kajak of met de milieuvriendelijke en
geruisloze stilsloepen of fluisterbootjes.
Stilsloepen in Ophoven: www.stilsloep.be
Fluisterboten in Stokkem: www.dewissen.be
Kajakken of kanovaren? www.kajakmaasland.be,
www.kanomaastricht.nl; www.kajaktourlimburg.nl
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Ontdek het dorp
Kessenich
Aldeneik/Maaseik
Stokkem
Leut
Oud-Rekem
Maak de wandeling
Startpunt Kessenich
Startpunt Aldeneik
Startpunt Stokkem
Startpunt Leut
Startpunt Oud-Rekem
Ontdek het natuurgebied
Vijverbroek
Koningssteen-Kollegreend
Bichterweert
Kerkeweerd-Negenoord
Maesbempder Greend
Maaswinkel
Oude Weerd
Hochterbampd
Fluisteren op het water
Stilsloepen
Fluisterbootjes
Maascentrum De Wissen
Ook een kijkje waard
Watersportverhuur Sailcenter
Marec jachthaven
Wijndomein Aldeneyck
Musea Maaseik
Bedevaartsoord Heppeneert
Geitenboerderij en kasteel Ommersteyn
Kasteel Vilain XIIII /
Streekproductenwinkel chato deco
Kruinenpad
Waterburcht Pietersheim /
Kinderboerderij Pietersheim
Dagstrand De Steenberg
Heerenlaak
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Toeristisch infokantoor
Veerpont
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Parking / startplaats
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Loofbos
Naaldbos
Heide
Zandgrond
Pluk geen planten
Honden zijn
Openwater
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welkom maar
Verstoor geen
steeds kort
Rivieren
dieren.
aangelijnd
Moeras
Bebouwing
Industriegebied
Rivierbedding Maas
Gemeente
Genk
Rekem Deelgemeente
Houd afstand van grote grazers.
Lindel Gehucht
Aai en voeder ze niet.
Uitzichtpunten
Jachthaven
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Museum
Mijnsite
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MAASVALLEI
KRUIDENZOUT
Spotter
EN STREEKPRODUCTEN
Infokantoor
Toeristisch
Limburg
Het RivierPark
MaasvalleiOnthaal
is een kleurig
en geurig kruidenparadijs. De Maas is namelijk een regenrivier die
regelmatig buiten haar oever stroomt. Hierdoor blijft er
een voedzame sliblaag achter. De ideale bodem voor
een grote variatie aan kruiden. Een lokale herborist
heeft een unieke kruidenmix samengesteld en met
zeezout gemengd. Heerlijke specerij voor je dagelijkse kost. Je kan de potjes kopen in de toeristische
infokantoren en in de supermarkt.

In Stein vindt men Brouwerij de Fontein, een kleinschalige,
ambachtelijke brouwerij met een sfeervol proeflokaal en terras. Hier kunt u
genieten van alle huisgemaakte producten die de brouwerij te bieden heeft
zoals: speciaalbieren, likeuren, vlaai, appelsap en bostelbrood.

VISSEN IN HET RIVIERPARK
Aan de oevers van de Maas, aan de grindplassen, rond de visvijvers: het
RivierPark Maasvallei garandeert je urenlang hengelplezier. Vandaag zwemmen er ruim dertig verschillende soorten rond zoals karper, blankvoorn, baars,
snoek, barbeel en paling. Je vispas haal je op in het toeristisch infokantoor.
Hier helpen ze je graag inzake regelgeving en toegankelijkheid.
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WATERSPORT
Enkel in Ophoven kan er in de Maas gezwommen worden. Omdat de Maas
zo onvoorspelbaar is en nog oude grindputten verbergt, is het niet toegelaten
om elders in de Maas te zwemmen.
Op de Maasplassen in Maasgouw, De Spaanjerd in Ophoven en Heerenlaak
kan je genieten van watersport mogelijkheden:
www.marec.be
www.maasplassen.com
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MAASVERKENNERS
Wie absoluut niets wil missen van dit prachtige gebied, kan op pad met een
MaasVerkenner. Deze gidsen zijn echte kenners van het RivierPark en staan
klaar om je mee te voeren langs de meest bijzondere plekjes en schilderachtige landschappen. Onderweg laten ze je kennis maken met de unieke fauna
en flora. Je kunt kiezen uit verschillende thematische wandelingen: RivierPark
Maasvallei in een notendop, beverspeurtocht of een stilsloepspecial.
Meer info op:
WWW.RIVIERPARKMAASVALLEI.EU
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