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Plan je bezoek aan MaasMechelen 
met de vernuftige dagplanner op 

www.visitMaasMechelen.com. Deel 
je MaasMomenten met een vriend of 
maak een (digitale) print en je bent 

klaar om vlot op weg te gaan 
in MaasMechelen.

Er is zoveel te zien en te doen in 
MaasMechelen. Keuzestress? Wij 

gidsen je door alle to do’s heen. Zo 
stel je in no time je lijstje samen om 
af te zakken naar MaasMechelen. 

Wil je fietsen, wandelen, actie & 
avontuur of net lekker ontspannen? 
Gezellig met het hele gezin of met 
twee? MaasMechelen heeft voor 

ieder wat wils.

Mijn MaasMomenten
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MaasMooie 
verwelkoming

Raf Terwingen
Burgemeester

“MaasMechelen voldoet aan de 5 W’s. Het is de ideale 
gemeente om te winkelen, wandelen, wonen en werken 
aan het water. Bovendien is het de enige Vlaamse 
gemeente die langs beide kanten begrensd is door 
een nationaal park. Enerzijds het Nationaal Park Hoge 
Kempen, anderzijds het RivierPark Maasvallei. Tussenin 
vind je een verstedelijkte omgeving, afgeboord met een 
snoer van vijf Maasdorpen waarin de authenticiteit van 
de Maasvallei bewaard is gebleven.

Om de Maas te ontdekken volg je 
het uitgebreide fietsroutenetwerk, 
met kwalitatieve en afgeschermde 
fietspaden. Die leiden je bijvoorbeeld 
langs gebieden waar je wilde 
konikpaarden en gallowayrunderen in 

alle rust ziet grazen. Je waant je zo in de Schotse 
Highlands. Wie de verschillende dorpen en natuur-
gebieden in optimale vakantiesfeer wil verkennen,
raad ik onze charmante veerponten aan. 

Ter hoogte van het dorpje Leut geniet je vanop het 
fietspad zelfs van een prachtig zicht op kasteel 
Vilain XIIII. Dat ondergaat de komende jaren een 
volledige renovatie en zal als hoofdtoegangspoort tot 
het RivierPark en als cultureel en maatschappelijk 
ontmoetingscentrum de link leggen tussen economie
en ecologie.”

“Het ‘natuuroplaadpunt’ 
van onze gemeente 

ontwikkelt zich dankzij 
sterke samenwerkingen”

“Ons uitgebreide 
fietsroutenetwerk is de 

ideale manier om de Maas 
te (her)ontdekken”

Herbert Coox
Schepen van toerisme

“Ik zie onze gemeente als een ecologische sandwich 
tussen twee ongerepte en uitgestrekte natuurgebieden, 
waarin we ons ‘zwarte goud’ vervangen hebben 
door ‘groen goud’. De economie van weleer, met de 
ontginning van steenkool en grind, maakte plaats 
voor de economie van vandaag en morgen. Die van het 
bloeiende toerisme.

Voor het mooiste panorama van Vlaanderen moet je 
in het Nationaal Park Hoge Kempen zijn. Dat ervaar ik 
zelf elke keer weer, wanneer ik er te voet of met de 
fiets op uit trek. Binnenkort krijgt het Nationaal Park 
een nieuwe hoofdtoegangspoort aan de westelijke 
mijnschacht. Dit jaar nog starten we met de bouw 
van een indrukwekkend onthaalcenter, met horeca, 
kantoren, een expositieruimte en meer. Tegen eind 2024 
is dit dé place to be.

De geweldige transitie van het 
Nationaal Park is het resultaat 
van de gemeenschappelijke 
inspanning van verschillende 
gemeenten en andere partners. 
Dankzij een jarenlange 
symbiose genieten onze bezoekers van waardevolle 
plekken en memorabele uitzichten. Ik heb er trouwens 
absoluut geen probleem mee als iemand net buiten de 
MaasMechelse grenzen van het Nationaal Park geniet. 
Het is mijn missie om iedereen mooie momenten te 
laten beleven in het volledige gebied. Daar zet ik mij 
met veel plezier maximaal voor in.” 

4 5
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Nationaal 
Park 
Hoge 

Kempen

Het Nationaal Park Hoge Kempen is het enige nationaal park van België. In 
dit unieke natuurgebied wordt meer dan 12.000 ha aan natuurpracht beheerd 

en beschermd. Van uitgestrekte dennenbossen tot paarsbloeiende heide en 
stuivende duinen. Grote waterplassen getuigen van grind- en zandwinning. 

Hoge toppen trakteren op grootse vergezichten.

TOEGANGSPOORT

Bergerven
 Maaseik

TOEGANGSPOORT

Terhills
 MaasMechelen

TOEGANGSPOORT

Mechelse Heide
 MaasMechelen

TOEGANGSPOORT

Pietersheim
 Lanaken

Kattevennen
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Thorpark
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 As

Duinengordel
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 Oudsbergen

Lietenberg
 Zutendaal

TOEGANGSPOORT
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Terhills ligt op de voormalige mijnsite van 
Eisden en vormt de hoofdtoegangspoort 
tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Als 
levende herinnering aan het Limburgse 
steenkoolmijnverleden strekt het zich uit 
over een gebied van zo’n 365 ha in Dilsen-
Stokkem en MaasMechelen. De omgeving 
wordt vandaag gekenmerkt door weelderige 
fauna en flora, enorme waterpartijen en 
unieke verzichten vanop de mijnterrils.

Terhills

Nationaal Park Hoge Kem
pe

n

Toegangspoort

Ecotron
Dicht bij de ingang van Terhills vind je de Ecotron. Deze 
topinfrastructuur van Universiteit Hasselt voor klimaat- en 
biodiversiteitsonderzoek is uniek in Europa én een absolute 
trekpleister voor zowel wetenschappers als het grote publiek. 

Je kan de koepels enkel bezoeken in groep en onder begeleiding 
van een ranger. Deze rondleiding kan je reserveren via 
Nationaal Park Hoge Kempen. Er zijn ook rondleidingen waarbij 
individuele personen kunnen aansluiten. Hiervoor raadpleeg je 
de activiteitenkalender.

Tronton
Bezoekers van Terhills krijgen wel altijd 
de mogelijkheid om vanop het platform 
(Tronton) de hele installatie en omgeving 
te overschouwen. Onderin wordt via 
een korte film en animaties een beeld 
geschetst van het onderzoek dat in de 
Ecotron plaatsvindt.

9,5 KM 2 — 3U.

Panoramapunt
Het mooiste uitzicht van Vlaanderen vind je terug 
op de top van de lange terril. Het is dan ook de 
meest bekende Instagram-spot van het Nationaal 
Park Hoge Kempen.

In Terhills liggen drie prachtige wandellussen 
van 3,6 tot 9,5 km lang. De wandelingen 
starten aan het National Park Visitor Center 
en leiden je naar het panoramapunt en heel 
wat andere mooie plekjes. 

Wij nemen je in deze gids mee op pad langs 
de paarse wandellus van 9,5 km. Deze loopt 
helemaal rond het grote meer en deels 
door het nieuwe Terhills Resort. Daar kan 
je tijdens je wandeling stoppen voor een 
hapje en drankje of om even uit te blazen 
aan Terland Beach. Onderweg geniet je van 
adembenemende zichten.

Paarse
Lus

spot
Insta

Voor jou uitgetest

98
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National Park Visitor Center
Zetellaan 54, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 44 04 44
www.nationaalparkhogekempen.be 

 Gratis parking bij
 Visit MaasMechelen, Zetellaan 35 

 Het gebied is vrij toegankelijk

 De wandelkaart van Terhills is  
 te koop bij Visit MaasMechelen
 en het National Park Visitor  
 Center. Het is ook mogelijk om  
 de kaart digitaal te raadplegen
 via www.wandeleninlimburg.be

 National Park Visitor Center
 Dagelijks vanaf 10.00 u
 Van april t.e.m september: 
 gesloten om 18.00 u
 Van oktober t.e.m maart:
 gesloten om 17.00 u
 en gesloten op maandagen

 Wandelgebied Terhills
 Het natuurgebied is steeds  
 toegankelijk via het draaipoortje 
 ook wanneer het Visitor Center 
 gesloten is, van zonsopgang tot  
 zonsondergang

Terhills Recreatiegebied
Terhills is de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park 
Hoge Kempen en maakt tegelijkertijd ook deel uit van het 
recreatiegebied Terhills.

Een wandelroute in MaasMechelen die je 
gidst langs de mooiste, meest insta-worthy 
plekjes. Dat is exact wat Janne aan haar 
vriendinnen Melany en Sarah belooft. 
En daar blijkt geen woord van gelogen.

‘Je hoeft helemaal niet op vakantie naar het 
buitenland om prachtige foto’s te kunnen posten op 
je Instagramfeed. Door de groene wandellus in het 
Nationaal Park te volgen passeer je super mooie plekken 
en ze zijn écht instawaardig!’, benadrukt Janne. ‘Deze 
wandeling noem ik altijd de Instagramwandeling. Wie in 
MaasMechelen is en een goede Instagramfoto wil maken, 
moet deze route wandelen. Likes verzekerd op je feed!’

Selfies op 
de top van 
de Terril

blog
Lees
de

Picknicken 
aan de grote plas
Rondom de grote plas 
aan de voet van de terrils 
vind je verschillende 
picknickmogelijkheden. Of 
gewoon even uitrusten en 
genieten van het prachtige 
zicht, dat kan ook!

&

P.47

Speelput
B’Oscars

doetocht

TIP voor
de kids

Mijnschacht
Beklim de 
mijnschacht tot op 
24 meter hoogte 
en maak kennis 
met het eerste 
hoogtepunt tijdens 
je wandeling. In 
de verte zie je het 
Visitor Center, 
maar ook de 
Ecotron en Tronton.

Nationaal Park Hoge Kem
pe

n
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http://www.nationaalparkhogekempen.be
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De Mechelse Heide is één van de 
toegangspoorten tot het Nationaal Park 
Hoge Kempen en meteen ook de meest geliefde 
bij de wandelaars. Nergens anders is het 
landschap zo gevarieerd als hier: uitgestrekte 
heidegebieden, bossen en verlaten zandgroeves. 
Een forse klim naar het hoogste natuurlijk punt 
van het Nationaal Park wordt beloond met 
prachtige vergezichten over de regio en zelfs 
de buurlanden. Het is meteen ook het enige 
Vlaamse heidegebied waar je van dergelijke 
hoogteverschillen kan genieten.

Vanaf de gratis parking vertrek je te voet, met 
de fiets, mountainbike of rolstoel op ontdekking 
in de Mechelse Heide. Je volgt één van de 
wandellussen, variërend tussen de 1,5 en 8,5 km 
doorheen het heidegebied. Fervente wandelaars 
kunnen de lussen uitbreiden door ze aan elkaar 
te verbinden d.m.v. wandelwissels.

Mechelse 
Heide

Nationaal Park Hoge Kem
pe

n

Toegangspoort

Toegangspoort Mechelse Heide
Joseph Smeetslaan 280, 3630 MaasMechelen
www.visitMaasMechelen.com

Instapplaatsen
Mechels Bos
Fietscafé de Statie, Spoorstraat 10, 
3630 MaasMechelen

Vallei van de Kikbeekbron
Camping Kikmolen, Kikmolenstraat 3, 
3630 MaasMechelen 

 Gratis parking ter plaatse 

 Vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang

 De wandelkaart van de Mechelse Heide is te koop bij
 Visit MaasMechelen en de omliggende horeca. Het is
 ook mogelijk om de kaart digitaal te raadplegen via    
 www.wandeleninlimburg.be

Wandelen
Vanaf deze toegangspoort 
starten maar liefst 7 
wandellussen. Daarnaast zijn 
er nog 5 wandellussen aan 
instapplaatsen Station Eisden en 
camping Kikmolen. Je kan vanaf 
deze toegangspoort ook inpikken 
op de langeafstandsroute van 
110 km. 

In het Beestige Boelbos kunnen 
de kinderen al wandelend en 
spelend de dieren van het 
Nationaal Park Hoge Kempen 
leren kennen. Er is ook een open 
speelduin waar er naar hartelust 
geravot kan worden. Je leest er 
meer over op pagina 47.

Zandloperpad
Specifiek voor mindervaliden is er een 
zandloperpad met belevingselementen. Dit 
rolstoelpad van 1,5 km doorheen de voormalige 
zandgroeve toont de verschillende biotopen van 
het Nationaal Park. Een mini-Nationaal Park zeg 
maar. Een vogelkijkwand, een vlonder en enkele 
fysieke uitdagingen maken het nog leuker.

13

http://www.visitmaasmechelen.com
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    Heide

Tips in de 

1    Vallei van de Kikbeekbron
De Vallei van de Kikbeekbron is een natuurgebied van 120 ha in en rond 
een voormalige zand- en grindgroeve in MaasMechelen, waar kwellen 
een waterplas van water voorzien, die vervolgens de Kikbeek voedt en 
naar de Maas stroomt. De vallei maakt deel uit van het wandelgebied 
Nationaal Park Hoge Kempen - Mechelse Heide. De blauwe wandellus van 
5,5 km neemt je mee door de oude zandgroeve en heidelandschappen.

2    Paarse heide op de gele route
Vanaf midden augustus tot midden september geniet je op de gele route 
doorheen de Mechelse Heide van de paarse heide in volle bloei.
Een aanrader! 

3    Nationaal Park trail
Wandel in 5 dagen rond het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Deze langeafstandsroute kreeg het kwaliteitslabel 
‘leading Quality Trails - Best of Europe’

4    ‘Minenwerferschule Asche’ wandeling
Deze tocht van ongeveer 5,5 km brengt je langs de oefenterreinen 
van de Duitsers in de Mechelse Heide tijdens Wereldoorlog I.
 
Er staan zelfs nog enkele bunkers recht!

1
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RivierPark
Maasvallei

A2

N
78
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De Maas is de levensader van het RivierPark Maasvallei. Ze boetseert er het typische 
landschap en in haar bedding leven planten en dieren die nergens anders voorkomen. 
Talloze watervogels, vlinders, libellen, wilde bijen en bijzondere bloemen en kruiden 

vinden er een plekje. Het RivierPark Maasvallei telt enkele typische Maasdorpen waar de 
tijd is blijven stilstaan. Als een geregen snoer langs de Maas stralen ze stuk voor stuk 
authenticiteit uit. Ga op pad en laat je betoveren door de bezienswaardigheden tijdens 

een bezoek aan deze prachtige dorpen.

MaasMechelen

Thorn

Kessenich

Aldeneik

Elen

Stokkem

Grevenbicht

Roosteren

Stevensweert

Meers

Itteren

Borgharen

Oud-Rekem
Geulle aan 
de Maas

Berg aan 
de Maas

Leut

16 17
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Wil je struinen langs rivieroevers? 
Wij nemen je in gedachten alvast mee op 
deze tocht van 14 km door het RivierPark 
Maasvallei. 

Je ontdekt de uitgestrekte natuurgebieden 
van Mazenhoven en Maesbempder Greend 
en wandelt hoog in de bomen met zicht 
op het mijnverzakkingsgebied. Ook het 
imposante kasteel Vilain XIIII willen we 
je niet onthouden.

Rode
Lus

Voor jou uitgetest

14 KM

Kasteel Vilain XIIII
Dit kasteel in Leut kreeg zijn huidige vorm 
in de 18de eeuw. Lodewijk XIV voegde toen 
classicistische kenmerken toe aan de mergelstenen 
elementen uit de 15de en 16de eeuw. Burggraaf 
Vilain XIIII legde in de 19de eeuw dan weer een 
Engels landschapspark aan. Dat park boordevol 
geschiedenis strekt zich uit tussen het kasteel en 
de Maas. Je treft er een zeldzame bomencollectie 
aan die de burggraaf vermoedelijk meebracht van 
zijn buitenlandse reizen.

Dreef 148, 3630 Maasmechelen (Leut)

   Gratis parking

 

 Vrij toegankelijk (Enkel kasteeltuin te bezoeken)

 

 Vrij toegankelijk

 van zonsopgang tot zonsondergang

  Maesbempder Greend

Molen Nieuw Leven
Deze halfopen standaardmolen uit 
1801 behoorde tot het domein van de 
familie Vilain XIIII. Hij werd al in 1945 
als monument beschermd en is een 
van de oudste windmolentypes. Sinds 
zijn grondige restauratie in 1995 kan 
je de molen twee keer per maand in 
actie zien.

Molenstraat z/n, 3630 MaasMechelen

 Elke 1ste en 3de zondag van de maand,  
 van 14u-18u. Ook op Erfgoeddag
 en Open Monumentendag

Maesbempder Greend
In dit ‘struingebied’ zonder bewegwijzerde wandelpaden vind je grindplassen, een oude 
Maasarm en kleine kuddes konikspaarden en gallowayrunderen. Onderweg kom je ook 
een uitgebreide waaier van kleurrijke kruiden en ooibossen tegen.

2 — 3U.

Ontdek het  
    geschiedenisrijke

Leut
Dat de Maas haar stempel gedrukt heeft op 
de omgeving van Leut merk je aan alles: het 
typische stratenpatroon van het gehuchtje 
Mazenhoven, het Maaskruis in Vucht, oude 
Maasmeanders en nieuwe wilde natuur langs 
de Maas. De combinatie van natuur en cultuur 
maken van dit gebied een parel om te voet te 
verkennen.

 R
iv

ierPark • M
aasvallei •
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2

voor
de kids

5    Landbouwmuseum de Nostalgie
Maak kennis met het zware, maar tegelijk mooie (boeren)leven van vroeger. 
Je vindt in dit bijzondere museum enkele oude landbouwvoertuigen, 
gereedschappen en voorwerpen die vroeger op het land of in het huishouden 
werden gebruikt.

5RivierPark
    Maasvallei

Tips in het 

1    Digitale erfgoedwandeling
Via de Erfgoedapp kan je verhalen beluisteren én oude foto’s bewonderen op 
verschillende stopplaatsen langs een wandeling van 2,5 km.

2    Railway Brick museum
In deze vroegere artisanale bakkerij van Leut vind je het allereerste museum met 
Lego-steentjes van België (en het vijfde van Europa). Terwijl de naam gebaseerd 
is op de geschiedenis van meer dan 50 jaar Lego-treinen, krijg je de meest 
uiteenlopende lay-outs te zien.

3    Ontrafel de geheimen van Leut
Ontrafel in een 3 km lange wandeltocht de geheimen van Leut. Ga op 
ontdekking langs historische pareltjes, groene oases en verborgen hoekjes. 
Deze leerrijke speurtocht biedt je wandel- en zoekplezier in het prachtige 
decor van een Maasdorp.

4    Lange Afstandswandeling
De Lange Afstandswandeling heeft haar naam niet gestolen … Ze is maar liefst 
137 km lang en loopt aan de beide oevers van de Maas door zowel Belgisch als 
Nederlands Limburg, door 11 Maasgemeenten en door 20 wilde natuurkernen. 
Elke kilometer verrast je met mooie zichten. 

Deze langeafstandsroute werd verkozen tot 
‘Beste wandelroute van de Benelux’

Sint Pietersstraat 87, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 38 40 08
www.railway-brickmuseum.eu

 €5 per persoon
 Kinderen t/m 3 jaar gratis

 Vrijdag t/m zondag: 11u00 - 18u00
 Alle dagen van de schoolvakanties
 in België en Nederland behalve op  
 maandag.

Pastoor Goossenslaan 29,
3630 MaasMechelen 
T +32 (0)477 67 52 12
www.visitmaasmechelen.com

 Geopend van 1 april
 t.e.m. 30 september
 op afspraak

  Dorpsplein Leut,
 Genieskensstraat 151,
 3630  MaasMechelen

 3 km

 1,5 uur

 Gratis afhalen bij 
 Visit MaasMechelen of 
 downloaden via de QR-code

3

Meer RivierPark 
Maasvallei?
Ontdek alle info op onze website.

1

voor
de kids

4

5
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Maas 
Magisch

Hier beleef je de natuur pas écht. Ook op de fiets. Het uitgebreide 
fietsroutenetwerk gidst je door prachtige heidelandschappen, weidse 

vergezichten, het Nationaal Park Hoge Kempen, charmante dorpskernen en 
langs de Maas. Door het uitgebreid aanbod aan fietstochten en routes biedt 

MaasMechelen voor ieder wat wils.

  Fietsen door de Heide tussen KP 550 en KP 55122 23
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MaasMechelen ligt deels in het Nationaal Park Hoge 
Kempen met haar uitgestrekte bossen en deels in de 
rustige riviervallei van de Maas. Van ongerepte natuur tot 
charmante dorpjes en een bruisende stadskern, van vlakke, 
verharde fietspaden tot uitdagende mountainbikeroutes: 
MaasMechelen heeft alles wat een fietsershart kan 
begeren. Haal je stalen ros van stal en geniet van de 
wind in je haren en de zon op je gezicht.

Deze recreatieve gezinsroute is perfect voor het hele gezin. 
Je maakt een rondje doorheen de Mechelse Heide en passeert 
toppers zoals fietsen door de Heide, de Mechelse heide en 
de Vallei van de Kikbeekbron. Een korte route met leuke 
bezienswaardigheden en verschillende stops waar je kan 
genieten van het mooie uitzicht en een eventuele picknick.

Om het RivierPark Maasvallei echt grensoverschrijdend 
te verkennen, kan je tijdens een fietstocht of een lange 
wandeling gebruik maken van de fiets- en voetveren. 
Een tripje met één van de charmante veerpontjes naar 
de overzijde van de Maas brengt je onmiddellijk in 
vakantiestemming. Zo kan je leuke verbindingen maken 
tussen de verschillende Maasdorpjes en natuurgebieden.

Bos
Maas

Heerlijk 
trappen 

tussen
en

 Fietsen • Fietsen • 
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Nationaal Park 
Hoge Kempen

RivierPark
Maasvallei

Gezinsroute
Recreatieve

  Toegangspoort Mechelse Heide 
 Joseph Smeetslaan 280, 3630 MaasMechelen

  Visit MaasMechelen, Zetellaan 35, 3630 MaasMechelen
     Gelegen tussen KP 55 en 502.

14 KM 2U.

66,2 KM 3 — 4U.

Knooppunten

Knooppunten

502 60 551 550

61 63 140 58

53 52 51 57

56 50 49 48

55 502

Voet- en fietsveer Jung
  Vernieuwde dijk Uikhoven, 3630 MaasMechelen

Veerpont Autoveer Hoal Euver
  Palmenhofweg, Molenveld, 3630 MaasMechelen

50

60 551 550 61 60
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voor
de kids

Nationaal Park 
Hoge Kempen
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5Stopplaatsen
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1

2

5

RouteYou

Plan je bezoek online via Mijn MaasMomenten

Fietsverhuur Parkeren Elektrische 
laadpunten

Veerponten

MaasMemo

Wil je het Kruinenpad 
te voet ontdekken? 
Volg dan de rode route (14 km) 
van RivierPark Maasvallei, 
vertrekkende vanuit Leut.

4    Aan de Maas

5    Vallei van de Kikbeekbron

Het wildste stukje Maas van RivierPark Maasvallei vind je terug 
in MaasMechelen, meer bepaald in natuurgebied de Maaswinkel. 
Dit is meteen ook de ideale plek om voor een picknick of pauze 
in de zomerbar. Geniet van een prachtig zicht op de kabbelende 
grensmaas, wilde grazers, reigers, fauna en flora.

De Vallei van de Kikbeekbron is een heerlijke stopplaats, uitgerust 
met een gezellige picknickbank. Deze is gelegen bovenaan de Vallei 
van de Kikbeekbron. Met het kabbelende water op de achtergrond 
kan je even heerlijk uitrusten voor je weer verder trapt.

Nationaal Park 
Hoge Kempen

51

550

57

61

Nationaal Park 
Hoge Kempen

Knooppunten

Knooppunten

RivierPark
Maasvallei

Nationaal Park 
Hoge Kempen

MaasMooiste

4

3

1    Fietsen door de heide
Wanneer je over de brug van ‘fietsen door de Heide’ rijdt, hou dan 
even halt op de brug en ervaar de prachtige heide zoals nergens 
anders. Neem de natuur in je op met al je zintuigen. De geur van 
heidebloemen en - kruiden, de geluiden van de vogels om je heen, 
het heerlijke briesje en natuurlijk het prachtige vergezicht. 

550 551Knooppunten

2    Kruinenpad
Vanaf de dijk van de Zuid-Willemsvaart vertrek je voor een unieke 
belevenis op – letterlijk – hoog niveau. Het kruinenpad loopt tussen 
de boomtoppen. Vanop dit unieke spoor ben je de bevoorrechte 
getuige van de merkwaardige gevolgen van mijnverzakkingen. Maar 
ook tussen de bomen kom je met al die vogels en insecten ogen te 
kort. Het Kruinenpad is 181 meter lang. 

48 55Knooppunten

3    Tuinwijk
Welkom in Eisden-Tuinwijk, waar het verleden onlosmakelijk 
verbonden is met het heden. De mijnindustrie van weleer heeft 
namelijk een grote impact gehad op onze gemeente. Van het 
industriële complex van 56 gebouwen bleven slechts het hoofdgebouw, 
de magazijnen, de schachttorens en de gevel van de badzaal bewaard. 
Deze werden gerestaureerd en kregen een nieuwe bestemming. Ook 
de oude woonkernen, waar de mijnwerkers en hun families vroeger 
leefden, verkeren nog deels in hun originele verschijningsvorm.

502 60Knooppunten

RivierPark
Maasvallei

27
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Toen Hugo Bollen eind jaren tachtig bij de sluiting van de mijnen als 
mijningenieur zonder baan viel, gaf zijn liefde en toewijding voor de natuur 
gestalte aan zijn tweede roeping. Sinds begin jaren negentig knoopt Hugo 
mens en natuur aan elkaar met zijn fietsroutenetwerk. Een passieproject 
dat uitmondde in een nationale operatie om de mooiste hoekjes van ons 
Belgenland aan elkaar te rijgen. En het begon allemaal hier, in de 
Limburgse Kempen.

Nu u gepensioneerd bent, plukt 
u nog steeds de vruchten van uw 
geesteskind. Hoe bent u destijds 
begonnen aan uw missie?

“Oorspronkelijk kom ik uit Haspengouw. Toen ik 
hier in de regio werkte, was ik erg onder de indruk 
van de ongerepte bossen, natuur, wandelpaden en 
fietspaden. Het viel mij en mijn vrouw echter op 
dat de lokale bevolking hier zo weinig gebruik van 
maakte. Toen bij de sluiting van de mijnen gezocht 
werd naar nieuwe (economische) initiatieven om 
een injectie te geven aan de economie van deze 
regio werd er veelal naar ‘harde recreatie’ gekeken 
(bungalowparken, pretparken enz.). Ik ben toen tal 
van actiegroepen gestart om te protesteren tegen 
deze megalomane plannen. Probleem: 
mensen kenden hun eigen omgeving niet 
en waren dan ook minder ‘happig’ om de 
parel in hun achtertuin te beschermen. 
Toen ik na een tijd niets anders deed 
dan actievoeren, werd het tijd voor een 
duurzame oplossing.” 

“De Veluwe in Nederland was mijn 
inspiratie om natuur en economie met elkaar 
te harmoniseren. Het uitwerken van een 
fietsroutenetwerk zou niet alleen de natuur in 
ere houden, het leverde ook banen op.”

En wat was uw motivatie om 
te zeggen: “Dit heeft België 
ook nodig”.

“Het was tijd om de natuur voor zichzelf 
te laten spreken. Het fietsnetwerk is een 
initiatief dat het recreatief én economisch 
belang van de (Limburgse) natuur in kaart 
brengt zonder dat het constant moet 
verdedigd worden. In die opzet ben ik – 
denk ik – wel geslaagd. Naast natuurbehoud 
is het fietsnetwerkinitiatief ook een manier 
om mensen weer dichter bij de natuur te 
brengen. Voor mij is wandelen en fietsen 
een manier om te ontladen. Ik geloof dat 
dit voor veel mensen het geval is.”

“Toen ik hier in 
de regio werkte, was ik 

erg onder de indruk van 
de ongerepte bossen, 
natuur, wandelpaden 

en fietspaden.” 

De man 
die Limburg 
verbond

29

Tijdens het wandelen is 
de kennismaking met het 
landschap des te intenser.

“Fietsen biedt dan weer een grotere diver-
siteit aan natuur. Je gaat van het ene 
glooiende landschap over naar het andere. 
Langs het water, door het bos en tussen de 
heidebloemen.”

“Beide activiteiten laten de hersenen 
recupereren op een andere manier. Ze 
maken het hoofd leeg. Het is een geweldige 
manier om op een andere manier naar de 
dingen te kijken. Ik heb mijn beste ideeën 
dan ook opgedaan tijdens het wandelen.”

“Ik ben blij te zien dat in heel België er 
nog elke dag fietsparadijzen (paden ver 
weg van auto’s en wegen, volledig omringd 
door natuurlijke omgeving. Red.) worden 
uitgestippeld en aangelegd. Of je het nu 
doet voor het fysieke, mentale, sociale of 
recreatieve, het wandel- en fietsnetwerk 
brengt mensen naar buiten en in de natuur.”

blog
Lees

de volledige
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31  Maas

Helemaal
onze Natuur
MaasMechelen is het grootste natuuroplaadpunt van de 
Euregio. Fiets, wandel, beleef actie & avontuur of ontspan 
in de prachtige MaasMechelse natuur.

Ontdek alle mogelijkheden via 
www.visitmaasmechelen.com
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Maas 
Machtige

In MaasMechelen verveel je je geen seconde dankzij de verrassend brede waaier 
aan attracties en activiteiten. Zwemmen, zeilen, kajakken, racen op de 

kartingbaan of boogschieten: keuze te over voor de actievelingen. Klinkt goed? 
Het beleven is nog beter!

  Terhills aquapark32 33
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Alleen, als koppel of met de hele familie? Een 
afvaart van de Maas met kano of kajak is fun 
gegarandeerd. Maar ook liefhebbers van rust en 
de natuur komen ruimschoots aan hun trekken. 
Huur één- en tweepersoonskajaks, of een van de 
drie- en vierpersoonskano’s voor een afvaart van 
de Limburgse Maas.

2 — 3U.9 I 13 I 21 KM

RivierPark
Maasvallei

Kajak
Maasland

Plan je bezoek 
online via Mijn 

MaasMomenten

Parkeren

Reservekledij

Reserveren

MaasMemo
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Onder een zonnige hemel zien we Max, Jorn, Lindert 
en Arne op het cablepark in Terhills. Zij komen zich 
uitleven op het aquapark, een luchtkussen van 2000 
vierkante meter met ruim 60 opblaasbare hindernissen 
en elementen. Klim-, klauter-, slide- en springplezier 
gegarandeerd. Iedereen vanaf 8 jaar met zwemervaring 
mag zich wagen aan dit speelparadijs. Met wie wil jij je 
komen uitleven?

Actie op het 
aquapark blog

Lees
de

www.kajakmaasland.be
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Nationaal Park 
Hoge Kempen

Nationaal Park 
Hoge Kempen

Nationaal Park 
Hoge Kempen

2    Blauwe lus

1    Groene lus

3    Rode lus

Deze mountainbikeroute is 88% offroad en strekt zich uit over de regio 
MaasMechelen, As en Dilsen-Stokkem. Het dichtstbijzijnde adres bij het start- 
en eindpunt ligt aan de Mechelse Heide. Vertrek daar en ga naar de route 
voor een tocht van 33,4 km. Er zijn verschillende start- en eindplaatsen met 
horecagelegenheid en douchefaciliteiten. Een totale stijging van 199 m met een 
maximale hellingsgraad van 5,97% maken van deze route een pittige tocht.

Deze groene lus doorkruist Lanaken en MaasMechelen over een traject van 25,5 
km. Start en aankomst liggen aan de Weg naar Zutendaal. Het dichtstbijzijnde 
adres om te parkeren ligt rond nummer 199. De route gaat 95% offroad en 
en laat je in totaal 167 m stijgen. De maximale hellingsgraad van deze route 
bedraagt 3,55%. Wie stijgt moet natuurlijk ook dalen. De route bevat enkele 
dalingen waarbij je behendigheid aardig op de proef wordt gesteld.

Deze intensieve route is kort, maar krachtig en 100% offroad. Een parcours van 
15,6 km zorgt voor heel wat hoogtemeters. Klim naar boven voor fantastische 
vergezichten, rij over smalle paden en stijg 26 m aan een gemiddelde 
hellingsgraad van 3% om de top van de Duivelsberg te bereiken. De start 
van deze route ligt aan camping Kikmolen. Er zijn horecamogelijkheden en 
douchefaciliteiten voor na de uitputtende tocht. 

  Mechelse Heide, Joseph Smeetslaan 280, 3630 MaasMechelen

  Weg naar Zutendaal 199, 3630 MaasMechelen

  Camping Kikmolen, Kikmolenstraat 3, 3630 MaasMechelen

33 KM 3U.

26 KM 2 — 3U.

16 KM 1 — 2U.

MaasMechelen is één van de beste 
bestemmingen in Limburg voor mountainbikers. 
Het Nationaal Park Hoge Kempen vormt het 
decor voor tal van mountainbikeroutes. Kort of 
lang, hier kun je naar hartenlust crossen door 
de bossen.

 Actie • Avontuur • Actie
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3Maas
Tochten
Mountainbike

1 2

3
36 37
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Jinte en haar mama trokken naar 
Terhills Cablepark, waar Jinte zich voor 
het eerst op een wakeboard waagde. 
Het weer zat mee en de sfeer zat goed.

“Jinte wordt morgen 15”, vertelt mama Veerle 
ons terwijl Jinte wordt klaargemaakt door de 
begeleiders op Cable Park. Ze helpen haar met haar 
zwemvest, helm en board. “Aangezien we vandaag 
een dag voor ons tweetjes hebben en we sportief 
en actief zijn aangelegd, leek dit ons de perfecte 
uitstap om Jinte haar verjaardag te vieren.”

initiatie 
wakeboarden

Ze zijn niet alleen op Terhills Cable Park, 
maar alles verloopt vlot. Jinte heeft de 
eerste instructies gekregen en zet nog wat 
spullen neer naast Veerle voor ze zich naar 
de kabelbaan begeeft. “Ik ben wel wat 
zenuwachtig”, geeft Jinte toe. “Het is de eerste 
keer dat ik me op een wakeboard waag en het 
ziet er niet echt gemakkelijk uit. Gelukkig heb 
ik goede instructies gekregen. Ze stelden me 
hier ook al gerust dat niemand van de eerste 
keer blijft rechtstaan op zijn of haar board. 
Oefening baart kunst zeker”, lacht Jinte.

3938

blog
Lees
de
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Plan je bezoek online via 
Mijn MaasMomenten

Parkeren

Reservekledij

Reserveren

Nationaal Parklaan 5,
3650 Dilsen-Stokkem

T +32 (0)473 77 91 46
info@terhillscablepark.be

www.terhillscablepark.be

MaasMemo

Veerle zit ondertussen rustig in een strandstoel te genieten 
van het uitzicht. Wanneer Jinte aan de beurt is komt 

Veerle snel kijken hoe haar dochter het ervan afbrengt. 
Het is moeilijk, maar Jinte is een doorzetter. Na enkele 
keren in het water te vallen, kan ze al enkele meters 
rechtstaan. Jinte straalt en steekt haar duim van ver 
op naar Veerle. Ze maakt een gebaar dat ze nog eens 
gaat proberen. Veerle lacht en zegt: “Hier staan we 
volgende week terug! Ik zie aan Jinte dat ze echt 
geniet en dat ze zich in haar sas voelt. Ze wil dat nu 
echt onder de knie krijgen en blijven rechtstaan op 
die plank.”

Na Jintes tijdslot zijn er wat jongens en meisjes 
van de club aan zet. Jinte kleedt zich snel om want 
ze wil nog even op het strand gaan zitten bij haar 
mama om de ervaren jongens en meisjes aan het 
werk te zien. Hun sprongen en snelheid zijn heerlijk 
om naar te kijken. Jinte en mama genieten van het 
spektakel én een lekkere cocktail op het strand. 

“Een geslaagde pre-verjaardag!” zegt Jinte. “Ik ben 
helemaal klaar om morgen 15 te worden.”

Uitgetest door Jinte
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MaasMindfulness zit niet enkel in het DNA van elke Maasmechelaar, 
maar ook helemaal in de natuur van MaasMechelen. Kom jouw batterijen 

opladen in het allergrootste natuuroplaadpunt van de Euregio.

 Ontspannen • Onts
pa

nn

en • 

Maas 
Mindful

  Terhills40 41
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Elaisa Energetic Wellness omarmt je met haar geometrische 
vormen en biedt alles om je tot complete ontspanning te leiden. 
Hier is ruimte om voluit te genieten en tot rust te komen in het 
diepste van jezelf. 

Elaisa staat voor Egypte – Lemuria – Atlantis – Inner Source 
Activation. In verbinding met de prachtige natuur van het 
Nationaal Park Hoge Kempen omringt onze wellness je met 
verschillende stijlen, beelden en symbolen uit erg oude 
wereldculturen. Een verstilling die doorwerkt tot diep in je 
lichaam en je helpt om een nieuwe balans te vinden, vol energie.

Elke mens is uniek en heeft dus ook een eigen manier van 
ontspannen. Om die reden reikt ons uiteenlopende aanbod, uniek 
in Europa, veel verder en dieper dan de traditionele wellness. Het 
is een verademing, die je huiswaarts doet keren boordevol rust, 
energie en verwondering.

Elaisa
Wellness
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Terland Beach

Maasland
Zuid-Willemsvaart

Terland Beach is dé hotspot voor een duik in het 
meer, een heerlijke apero in het Beach House, of 
gewoon lekker chillen in de zon.

Geniet van een luxueuze boottocht op een steenworp 
van MaasMechelen Village. Vanop het water geniet je 
van de prachtige omgeving die de Zuid-Willemsvaart 
te bieden heeft.

Boottochten

Passantenhaven Eisden, zetellaan z/n, 
3630 MaasMechelen
T +32 (0)485 73 94 98 
www.boottochtenmaasland.be
 

 Enkel op reservatie

Nationaal Parklaan 7, 

3650 Dilsen-Stokkem

T +32 (0)89 39 09 96

www.elaisawellness.com

Nationaal Parklaan 1, 
3650 Dilsen-Stokkem
T +32 (0)89 81 81 30
www.terland.be

43



1

3

2

3    Escape Room X-Cube

6    Cargo-Karting

Stap samen met je vrienden of familie de X-Cube 
binnen en laat de missie beginnen! Lukt het jullie 
om binnen een uur de raadsels op te lossen en te 
ontsnappen uit deze virtuele Escape Room?

Indoorkartingcircuit van meer dan 600 meter met 
verdiepingen. Rij mee in Mini of Super Grand Prix’s!

4

4    Euroscoop
De goedkoopste en gezelligste cinema 
van Limburg met elf zalen. 

2    Bowling Admiral MaasMechelen
Acht volledig geautomatiseerde 
bowlingbanen, maar ook poolbiljarts, 
stoppenbiljart, tafelvoetbal en dartsborden. 

1    Escape Room

5    Cultureel Centrum

Volg de hints, los de raadsels op en ontsnap!  
Deel deze unieke ervaring met vrienden of collega’s.

Cultuurcentrum MaasMechelen realiseert een 
kwaliteitsvol divers en gevarieerd programma met 
aandacht voor theater, klassieke en hedendaagse 
muziek, dans, film, popmuziek, humor, familie- en 
schoolvoorstellingen, tentoonstellingen, vormings- 
cursussen en een aanbod van kunst- 
en cultuureducatie.

45

 
Ontspannen • Onts

pa
nn

en • 

Meer indoor en 
outdoor activiteiten?
Ontdek alle activiteiten 
op onze website.

6

5

Pauwengraaf 62, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)485 15 19 23
www.escaperoommaasmechelen.be

Wipstraat 2, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 76 64 78
www.bowling-admiral.be

Nationaal Parklaan 1, 3650 Dilsen-Stokkem
T +32 (0)89 81 81 81
www.terhillsresort.be/dagticket

Zetellaan 74, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 77 85 90
www.euroscoop.be

Koninginnelaan 42, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 76 97 97
www.ccmaasmechelen.be

Heufkensweg 5, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 77 28 50
www.cargo-karting.be

http://www.terhillsresort.be/dagticket
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3    Speelput Terhills
De Speelput is een ruime speeltuin met 
speeltuigen voor zowel kleine als grote 
kinderen en dit in het thema van het Nationaal 
Park en natuurlijk ook het zo typische 
mijnverleden. De speeltuin ligt vlak naast 
het terras zodat je gemakkelijk een oogje in 
het zeil kan houden terwijl je kinderen zich 
amuseren.

x5 Kids
      Proof

1    Beestige boelbos
In het speelbos maken kinderen en hun 
ouders kennis met de dieren van het Nationaal 
Park, in het bijzonder de soorten die op de 
Mechelse Heide leven. Maar er is meer: vlak 
naast het Beestige Boelbos en omgeven door 
het Zandloperpad, ligt een speelduin en een 
waterpoel die voorzien zijn van een waterspel 
en een klimboom om de speelpret helemaal 
compleet te maken.

2    Zwemvijver de Kikmolen
Glijd in een duivelse snelheid van bocht naar 
bocht in de 78 meter lange waterglijbaan 
of neem je rubberen bootje mee in de 
korte buisglijbaan. Adrenaline en waterpret 
verzekerd in dit natuurzwembad!

Ook voor de allerkleinsten is het zwembad 
geschikt. De bodem is van zand en begint aan 
een diepte van slechts 30 cm. Deze bodem 
loopt zachtjes af naar de overkant, waar de 
maximale diepte 1,80 meter is en je optimaal 
kan zwemmen.

5    Railway Brick museum
Het eerste Museum met Lego® steentjes van 
België (en het 5de van Europa) is gelegen in de 
oude artisanale bakkerij van Leut. Het museum 
is gebaseerd op de geschiedenis van meer dan 
50 jaar Lego®-treinen. Het eerste gedeelte is 
opgebouwd uit alle generaties LEGO®-treinen, 
maar dan verwerk in mooie lay-outs met een 
stad eromheen uit hetzelfde tijdperk. In het 
tweede gedeelte van het museum ontdek je 
lay-outs in uiteenlopende thema’s. Van Harry 
Potter tot een winterlandschap en van een 
pretpark tot een western. Het derde gedeelte 
van het museum verandert en verrast bij elk 
nieuw bezoek.

Sint Pietersstraat 87, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 38 40 08
www.railway-brickmuseum.eu

  Toegangspoort Terhills
www.visitmaasmechelen.be

Kikmolenstraat 3, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 77 09 00 
www.kikmolen.be

  Toegangspoort Mechelse Heide 
www.visitmaasmechelen.be

3
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WINWIN!   Je kan deze prijs in de 

wacht slepen door met de IZI.TRAVELL-app en 

het speciale B’Oscar-boekje op pad te gaan.

4    B’Oscars
Dit is de belangrijkste prijs voor natuurtalenten 
vanaf 7 jaar van het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Ree Witherspoon en Arnold 
Schwarzenever dagen je uit om in de huid te 
kruipen van een voor het Nationaal Perk erg 
belangrijk personage.

De wandelingen variëren van 3,5 tot 5 km en 
zijn bewegwijzerd. Samen met de tips die je 
onderweg verzamelt en de info die je in het 
boekje vindt, kan je de code kraken en zo je 
beloning in ontvangst nemen.

  Toegangspoort Mechelse Heide 
 Toegangspoort Terhills
www.nationaalpark.be

2 3
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Supermarkt met uitgebreid 
assortiment aan Turkse 
producten.

Market
Icen

Speciaalzaak voor 
Italiaanse voedingswaren 
en delicatessen sinds 1995.

D’Amici

Supermarkt met Turkse 
en Italiaanse producten.

Erpa

De Kompel speciaalbieren 
zijn een ode aan de 
kolenputters, hun 
noeste arbeid en hun 
leven van stof en zweet. 
De ‘mijnmentaliteit’ is 
ook het concept van Brouwerij 
Kompel. Een kompelbiertje als 
souvenir, daarvoor ben je bij Visit 
MaasMechelen aan het juiste adres.

Kompel

Handgemaakte pralines en 
chocoladeproducten met de beste 
grondstoffen en ingrediënten.

B-art
Chocolates

In Eisden-Dorp vindt elke zaterdag de traditionele voormiddag-
markt plaats. Het uitgebreide aanbod groenten, fruit en planten lokt 
elke week talrijke bezoekers en zorgt voor een gezellige drukte.

Wekelijkse zaterdagmarkt

Familiebedrijf dat onder meer 
bekendstaat om haar vers 
gebakken Turks brood, Lahmacun, 
Simit, gebak en sandwiches.

De Zon
Turkse bakkerij

Bakkerij met de lekkerste 
Italiaanse specialiteiten en 
gepersonaliseerd gebak.

Italiaanse bakkerij

Buongusto

Een domein van bijna 3 ha 
met 10.000 wijnranken, in 
de omgeving van het Kasteel 
Vilain XIIII in het pittoreske 
dorp Leut, deelgemeente van 
MaasMechelen.

Wijnbouw
Vilain XIIII

Meer leuke adresjes 
om lekker te eten?
Kijk op onze website
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Wil je een kijkje achter 
de schermen nemen? 
Boek dan een rondleiding in 
de wijngaarden en wijnkelder, 
inclusief degustatie van 5 
proefwijntjes.

TIP

Pauwengraaf 42, 3630 MaasMechelen
www.patisseriedezon.be

Oude Baan 58/64, 
3630 MaasMechelen

www.kompel-bier.be

Koninginnelaan 50, 
3630 MaasMechelen

Dreef 147, 3630 Leut-Maasmechelen
wijnbouwkasteelvilainxIIII.be

Oude baan 248, 3630 MaasMechelen

Oude Baan 334, 3630 MaasMechelen
www.damici.be

Rijksweg 289, 3630 MaasMechelen
www.bart-choc.be

Vrijthof, 3630 MaasMechelen

streek
product

streek
product

Lekker
Plan je een leuke picknick in de MaasMechelse 
natuur, verblijf je in een vakantiehuis of wil je 
thuis nog nagenieten? Proef dan zeker van al 
het lekkers in MaasMechelen.

in MaasMechelen

4
streek

product
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In 1937 stak Gaspard Fastré voor het eerst 
zijn bakkersoven aan. Het startschot van een 
waardevolle familietraditie die tot op vandaag 
springlevend is. Ook Philip Fastré, huidig CEO 
van The Bakery by Panerex, kreeg de passie 
voor het vak met de paplepel ingegeven: “De 
liefde voor onze ambacht is elke generatie 
doorgegeven en zelfs gegroeid. Wij zijn geen 
‘gewone’ bakkers. Dat ondervindt iedereen die 
in onze bakkerij in MaasMechelen binnenstapt.”

Authenticiteit en innovatie verzoenen

Als gemeente met een rijke geschiedenis, is de 
combinatie van ‘vroeger’ en ‘nu’ MaasMechelen niet 
vreemd. Enerzijds krijgt al het goede van vroeger een 
verdienstelijke plek in ons hedendaags leven. Anderzijds 
zorgt voortdurende innovatie ervoor dat 
we blijven vooruitkijken. Diezelfde aanpak 
is medeverantwoordelijk voor het succes 
van The Bakery: “Ook als bakker moet 
je blijven investeren in de toekomst. We 
verdiepen ons in nieuwe technologieën en 
bereidingstechnieken. Want als je ons mooie vak – van 
oudsher een bijzonder harde stiel – kan combineren 
met moderne werkomstandigheden, dan krijg je het 
beste van twee werelden. Tegelijkertijd vinden we altijd 
een manier om onze producten karakter mee te geven. 
Dat proef je nu eenmaal.” 

Uniek recept met knipoog 
naar mijnverleden

In The Bakery smul je van heel wat lokale 
specialiteiten, zoals de typische Maaskoek. 
Ook hun zelf ontwikkelde Kompelbrood is 
een aanrader: “Samen met onze vrienden van 
Brouwerij Kompel creëerden we een uniek 
recept op basis van het Kompel L’Or Noir bier. 
De lange rijping en traditionele ingrediënten 
resulteren in een rustiek, steengebakken 
broodje barstensvol aroma.”

De ideale lekkernij voor in je picknickmand 
dus, als je op zo’n vijf minuten van de bakkerij 
naar de top van Terhills trekt: “De schoonheid 
van de omgeving hier wordt nog vaak 
onderschat. Elke keer opnieuw verwondert 
het me dat we van zulke uitzichten kunnen 
genieten in eigen land. Zeker als je bedenkt 
welke evolutie het gebied doormaakte, van 
een zwaar industrieel landschap naar de 
prachtigste natuur.”

“Onze bakkerij ligt op vijf 
minuten van het mooiste 

panorama van België” 

Al 3 generaties 
smaakmaker

5150

in MaasMechelen

Philip Fastré, CEO Panerex

Terhillslaan 4, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 43 43 00
hello@panerex.com
www.panerex.com

 Elke dag geopend, inclusief zon- en feestdagen
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www.m2shoppingcenter.be

3    M2 Shopping Center
Deze fraaie galerij is een pareltje van 
lichte en luchtige architectuur vol speelse 
details. Het is er steeds aangenaam 
flaneren. Charmante boetiekjes, knusse 
cafés en gezellige restaurants wisselen 
elkaar af.

  Gratis parking

2    Koninginnelaan
Hier vind je tal van winkels, stijlvolle boetieks 
en horecazaken in het commerciële centrum 
van MaasMechelen. Modebewuste kopers 
vinden hier beslist hun gading.

4

4Shopping
in MaasMechelenadresjes

1

2

3

1    Pauwengraaf
Dit dynamische kruispunt van winkels, cafés en 
restaurants ligt in het bruisende handelshart 
van MaasMechelen.

www.visitmaasmechelen.be

www.maasmechelenvillage.com

In dit merkendorp beleef je een unieke 
shoppingervaring. Je haalt je hart op in 
stijlboetieks die hun collecties van afgelopen 
seizoen aanbieden tegen outletprijzen. Voor 
buitenkansjes moet je beslist in MaasMechelen 
Village zijn.

4    MaasMechelen Village

  Gratis parking
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De mijncité (ook cité genoemd) is een andere naam voor 
‘Tuinwijk’. De mijn gaf de opdracht voor de aanleg ervan zodat de 

mijnwerkers vlak bij hun werk konden wonen. Er werd met veel bomen 
en hagen gewerkt om een groene omgeving te creëren.

  De Tuinwijk

Cultureel  •                    
    

•  Maas 
MijnV

erle d en
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Sint-Barbarakerk
De parochiekerk Sint-Barbara werd gebouwd in opdracht 
van de mijnmaatschappij en is een ontwerp van architect 
Auguste Van den Nieuwenborg uit Ukkel. Deze monumentale 
neogotische kerk is gewijd aan Sint-Barbara, patrones van de 
mijnwerkers. De toren is maar liefst 53 meter hoog. Het rood 
en blauw in de prachtige glasramen vind je ook terug in de 
beroemde kathedraal van het Franse Chartres.

Enkel toegankelijk in groep onder begeleiding van gids. 
Reserveren via Stichting Erfgoed Eisden.

Kastanjelaan 26, 3630 MaasMechelen
www.erfgoedeisden.be

Kindermuseum
In het Kindermuseum reizen jongeren – en 
volwassenen – 80 jaar terug in de tijd. In dit 
belevingsmuseum ontdekken ze hoe het leven 
er vroeger aan toe ging, zonder smartphones, 
laptops of internet. Oudere bezoekers dompelen 
zich onder in nostalgie.

Marie Joséstraat 3, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 76 00 07
www.erfgoedeisden.be

 Enkel open op reservatie. Rondleidingen worden 
 gegeven aan groepen van maximaal 10 personen.

Museum van de Mijnwerkerswoning
Het Museum van de Mijnwerkerswoning, 
een tweewoonst uit 1925, vind je in het 
hart van de oude Tuinwijk. Dit museum 
neemt je mee naar het leven van de 
mijnwerkers in de jaren ‘30. De typische 

meubels en behang, specifieke verf- en 
schildertechnieken, een krakende radio en 
een originele stroomverdeler geven je een 
goed beeld van het dagelijkse leven van de 
mijnwerker.

Dopheidestraat 1, 3630 Eisden
T +32 (0)89 76 98 88
www.erfgoedeisden.be

 Open op reservatie 
 via Stichting Erfgoed Eisden.
  

Mijnschacht
De mijnschachten zijn de 
absolute iconen van een 
industrieel tijdperk. Vandaag 
baden ze in een hedendaagse 
en natuurlijke context. Beklim 
de trappen van de schachtbok 
tot op 24 m hoogte en bekijk 
de nabije omgeving vanuit een 
bijzonder perspectief. Authentieke mijnwerkershuizen 

en ingenieurswoningen
Geef je ogen de kost terwijl je langs 
talrijke oorspronkelijke mijnwerkershuizen 
en ingenieurswoningen wandelt.

Wil je onderweg meer 
te weten komen over 
het mijnverleden 
en de mijngebouwen? 

Download dan de Erfgoed-app. Deze wandeling, 
identiek aan de grijze wandellus, neemt je mee op 
een interactieve tocht van 5 km en toont oude foto’s 
en beeldmateriaal van het leven in de Tuinwijk.

TIP
Cultureel  •                    

    
•  V

e rle d en

Welkom in Eisden-Tuinwijk, 
waar het verleden onlosmakelijk 
verbonden is met het heden. De 
steenkoolmijn van Eisden was 
één van de zeven mijnen van het 
Kempens steenkoolbekken. Deze 
wandelroute neemt je mee op 
een boeiende tocht doorheen het 
mijnverleden van Eisden-Tuinwijk 
en gidst je langs de mooiste en 
best bewaarde plekjes.

Grijze
Lus

Voor jou uitgetest

1 — 2U.
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BELGIË

NEDERLAND

DUITSLAND

Tongeren

Maastricht

Riemst

Thorn

Genk

MaasMechelen
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Bokrijk

C-Mine

Genk

Thorn

Tongeren

Maastricht

vzw Het Domein Bokrijk
Bokrijklaan 1, 3600 Genk
T +32 (0)11 26 53 00
www.bokrijk.be

www.antiekmarkt-tongeren.be www.bezoekmaastricht.nl

C-Mine 10
3600 Genk
T +32 (0)89 65 44 90
www.c-mine.be

Hoe inspireerde het verleden ons heden 
en onze toekomst? Laat je verrassen 
door de vier boeiende delen van dit 
openluchtmuseum, met elk een eigen 
unieke invulling. Mis ook ‘Fietsen door 
het Water’ niet: een unieke fietsbeleving 
waarbij je meer dan 200 meter dwars 
door een vijver fietst.

Onze aanrader? De antiekmarkt in 
Tongeren: de grootste antiek- en 
brocantemarkt van de Benelux. Al 
meer dan 30 jaar stallen zo’n 350 
standhouders en een 40-tal antiekzaken 
op zondagochtend hun beste waar uit voor 
talrijke bezoekers uit alle windstreken.

Van historische panden en hippe 
designwinkels, tot statige kerken en 
avontuurlijke grotten. Van bruisende festivals 
en spraakmakende exposities tot weidse 
pleinen en uitgestrekte wijngaarden. Dat is 
Maastricht: een wereldse stad in Nederland.

C-mine is een creatieve hotspot voor 
artistiek talent, geclusterd op een unieke 
industriële mijnerfgoedsite. Geworteld in 
het verleden helpt C-mine de toekomst 
vormgeven. En dit door een brede 
community te betrekken in een veelzijdige 
context rond studie, onderzoek, ontwerp, 
innovatie, creatie en reflectie.

De Euregio is het gebied waar België, Nederland en Duitsland 
samenkomen. MaasMechelen vormt het kloppende hart van die 
regio. De historische centra van Maastricht, Aken en Hasselt 
liggen op slechts een boogscheut van elkaar verwijderd.

Ontdek andere 
uitstapjes 
in de buurt

O
nz

e 
buren

Riemst

www.grottenvankannevzw.be

Avontuurlijk aangelegd? Ga dan op 
ontdekking in de Grotten van Kanne!
Tot 30 meter onder de grond leg je in 
donkere, hoge en brede gangen een 
parcours af van zo’n anderhalf uur. 
Onderweg bekijk je onder meer 
wandtekeningen en data van blokbrekers 
die de mergel uit de groeve haalden.

www.visitnoordlimburg.nl/nl/thorn

Het stadje Thorn is de witte parel van 
Nederlands Limburg. Het staat bekend om 
haar markante witgeschilderde huizen, 
monumentale panden en de authentieke 
geplaveide straatjes. De Abdijkerk van Thorn 
torent hoog boven de witte huisjes uit.

Euregio
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Visit MaasMechelen, Zetellaan 35, 3630 MaasMechelen
T +32 (0)89 76 98 88 E visit@MaasMechelen.be


