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Beste lezer,
Aan de ene zijde geflankeerd door het RivierPark Maasvallei en aan de 
andere zijde door het Nationaal Park Hoge Kempen is Maasmechelen een 
uitgelezen bestemming voor een weekendje uit!

Het mooiste panorama van Vlaanderen en de purperen heide ontdekken 
via de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen, een heerlijke 
fietstocht maken via het uitgebreid fietsroutenetwerk, met een kajak de 
Maasvallei verkennen, shoppen in Maasmechelen Village, M2 Shopping 
Center of in de talrijke lokale winkels, cultuur en geschiedenis opsnuiven in 
Eisden Tuinwijk, heerlijk dineren in één van de vele gastvrije restaurants, een 
dagje zelfverwennerij in het splinternieuwe Elaisa Wellness: je kan het zo gek 
niet bedenken, of Maasmechelen heeft het!

En we zitten niet stil! Maasmechelen is volop in beweging. ‘Fietsen door de 
Heide’ is voorbije zomer gelanceerd, een unieke en belevingsvolle fietsroute 
met als kers op de taart een iconische brug. Verder is RivierPark Maasvallei 
in volle ontwikkeling. Kasteel Vilain XIIII te Leut is vorig jaar aangekocht door 
Toerisme Vlaanderen. Deze site zal de komende jaren een passende invulling 
krijgen en de omgeving laten floreren. Daarnaast zal in 2022/2023 Kunst aan 
de Maas van Z33 vorm krijgen waarbij elke Maasgemeente in Limburg een 
kunstproject met (inter)nationale allure rijker wordt. Verder in de toekomst 
verwachten we het National Park Visitor Center een nieuwe onderkomen te 
geven in de vernieuwde mijnschacht op de site van Terhills.

Met veel plezier verwelkomen we je dan ook in onze gemeente!

Deze toeristische brochure biedt je een overzicht van alles wat het mooie 
Maasmechelen te bieden heeft. Al snel zal het je duidelijk worden: 
Maasmechelen moet je meemaken!

#maasmechelen #visitmaasmechelen #MMmeemaken

Herbert Coox    Raf Terwingen
Schepen van toerisme   Burgemeester Maasmechelen
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Nationaal Park
Hoge Kempen

HET NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN OMVAT MEER 
DAN 12.742 HECTARE BEHEERD EN BESCHERMD 

BOS- EN HEIDEGEBIED. HET ONGEREPTE NATUUR-
DOMEIN STREKT ZICH UIT OVER DE GEMEENTEN 
DILSEN-STOKKEM, MAASMECHELEN, ZUTENDAAL, 

LANAKEN, GENK, AS, OUDSBERGEN, BILZEN, 
BREE EN MAASEIK.
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Mechelse Heide 
MAASMECHELEN

De Mechelse Heide is de toe-
gangspoort bij uitstek om al 
wandelend het gebied te verken-
nen. Van midden augustus tot 
midden september tovert de 
bloeiende heide dit landschap 
om tot een paars schilderij. In te-
genstelling tot de andere toe-
gangspoorten vind je hier geen 
bezoekersonthaal. De natuur 
spreekt voor zich!

Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

T +32 (0)89 76 98 88

www.mechelseheide.be 

Kattevennen 
GENK

De poort van de macrokosmos 
kennen de meesten als Katten-
vennen, met de Cosmodrome als 
markantste oriëntatiepunt. 
Naast sterrenkijken kun je hier 
ook wandelen, fietsen, moun-
tainbiken, paardrijden, minigol- 
fen en ravotten op de speeltuin.

Planetariumweg 19, 3600 Genk

T +32 (0) 89 65 55 55

www.kattevennen.be 

Terhills 
MAASMECHELEN

Laat je in Terhills verrassen door 
een bijzonder stukje natuur in 
Vlaanderen. Waar 31 jaar ge-
leden de steenkoolmijn van Eis-
den nog op volle toeren draaide, 
fladderen nu de zeldzaamste 
vlinders. Je ervaart een verras-
send landschap van ‘bergen en 
meren’ en beklimt hoge toppen 
met spectaculaire panorama’s! 
Op het terras geniet je op een 
unieke plek van een verfrissend 
drankje.

Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen

T +32 (0) 89 44 04 44 

www.terhills-nationaalparkhogekempen.be  

Enorme dennenbossen wisselen 
af met paarsbloeiende heide. 
Grote waterplassen zijn de stil-
zwijgende getuigen van een 
bloeiende grind- en zandwin-
ning. Op heuveltoppen is het ge-
nieten van een adembenemend 
uitzicht. In dit natuurlijke decor 
leven tal van zeldzame en bij- 
zondere dieren.

9 TOEGANGSPOORTEN 
TOT HET NATIONAAL 
PARK HOGE KEMPEN

Voor info: 

T +32 (0) 89 65 56 65

www.nationaalpark.be

2
Station As  
AS

Ben je geen stapper maar een 
trapper? Station As doet dienst 
als het ideale vertrekpunt voor 
een fietstochtje in en om het Na-
tionaal Park! Ook hier is het mijn-
verleden niet ver weg: de 31m 
hoge uitkijktoren is een replica 
van de boortoren waarmee An-
dré Dumont in 1901 de eerst Lim-
burgse steenkool in As ontdekte.

Stationsstraat 124, 3665 As

T +32 (0) 89 39 10 86

www.stationas.be 3
Pietersheim 
LANAKEN

Duik in het verleden op het voor-
malige prinselijke landgoed  
Pietersheim (76 ha!) met als 
blikvanger de 12de-eeuwse 
Waterburcht. In het bezoekers- 
onthaal kom je alles te weten 
over de roemrijke geschiedenis 
van het domein. Voor de kleintjes 
is het dolle pret op de kinder- 
boerderij met speeltuin.

Neerharenweg 12, 3620 Lanaken

T +32 (0) 89 71 21 20 

www.pietersheim.be  7

Bergerven 
MAASEIK

De Zuid-Willemsvaart, aange-
legd in 1825, is een bekoorlijk ka-
naal dat Maastricht met Weert 
verbindt. Toen ter hoogte van 
Neeroeteren in de jaren 1930 een 
bocht in dit kanaal werd kort-
gesloten, ontstond een ‘eiland’. 
Dit is nu al een ideale stopplaats 
voor de vele fietsers op de jaag-
paden, maar de komende jaren 
wordt hier een nieuwe poort tot 
het Nationaal Park ontwikkeld. Al 
is het daarvoor nog wel wachten 
op een fiets- en wandelbrug over 
het kanaal, zodat de achterlig-
gende nieuwe wildernis van 
Bergerven ontsloten wordt.

Instapplaats Opoeteren

Adres: Kruising Kerkplein/Dorpermolenstraat, 

3680 Maaseik 

Instapplaats Kapel van de Weerstand

Adres: Brugstraat, 3650 Dilsen-Stokkem

T: +32 (0)89 819 290

www.nationaalparkhogekempen.be 8

Thorpark   
GENK

Terwijl hier tussen 1924 en 1987 de 
steenkoolmijn van Waterschei op 
volle toeren draaide, is Thorpark 
nu een hotspot voor technologie, 
energie en innovatie. Maar het is 
ook de ideale uitvalsbasis om het 
Nationaal Park Hoge Kempen te 
ontdekken! Het uitzicht vanop de 
terril over de hele Hoge Kempen in 
ongeëvenaard! De komende 
jaren zal deze nieuwe toegang-
spoort  verder ontwikkeld worden.

André Dumontlaan 67, 3600 Genk

T +32 (0)89 699 599

www.thorcentral.be

9

Duinengordel  
OUDSBERGEN

De Duitse Ridderorde, vooral 
bekend van de landcommand-
erij van Alden Biesen in Bilzen, 
vestigde zich ook in het landeli-
jke Gruitrode. Hier bouwden ze 
vanaf begin 15de eeuw de Com-
manderij van Gruitrode. Vandaar 
is deze site niet toegankelijk, ze 
ondergaat een grondige reno-
vatie om de komende jaren uit te 
groeien tot een volwaardige toe-
gangspoort. Het wordt de ideale 
uitvalsbasis om Duinengordel, de 
Itterbeekvallei en het nabijgele-
gen Opitter te verkennen. 

www.duinengordel.be

6

Lieteberg 
ZUTENDAAL

Lieteberg fungeert als poort naar 
de microkosmos. Een bezoek aan 
het ondergrondse insectencen-
trum Entomopolis mag niet ont-
breken. Of je gooit het over een 
avontuurlijke boeg en bewandelt 
het Blotevoetenpad. Een bijzon-
dere sensatie.

Stalkerweg, 3690 Zutendaal

T +32 (0) 89 25 50 60 

www.lieteberg.be De negen toegangspoorten van 
het Nationaal Park Hoge Kemp-
en vormen elk een ideaal ver-
trekpunt voor jouw avontuur. 
Hoewel ze je alle zes welkom 
heten en op pad helpen in en om 
het Nationaal Park, zijn ze toch 
erg verschillend. Elke poort gunt 
je een andere blik op het Natio-
naal Park. Zo beleef je het zes 
keer anders!
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TOEGANGSPOORT 
TERHILLS

Terhills  vormt de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Tijdens de wandelingen op en rond de vroegere mijnterrils 
geniet je van prachtige vergezichten. 
Het wandelgebied behoort tot het recreatiegebied Terhills (p.20).

Op het terras geniet je op een un-
ieke plek van een verfrissend 
drankje. De kinderen leven zich 
intussen uit in de ‘speelput’, een 
ruime speeltuin voor zowel kleine 
als grotere kinderen.

Ecotron

Nabij de ingang van Terhills is de 
Ecotron gelegen. Deze topinfra-
structuur van Universiteit Hasselt 
voor klimaat- en biodiversiteits- 
onderzoek is uniek in Europa én 
een absolute trekpleister voor 
zowel wetenschappers als het 
grote publiek.

De koepels kunnen enkel be- 
zocht worden in groep en onder 
begeleiding van een ranger. 
Deze rondleiding kun je reserve- 
ren via Nationaal Park Hoge 
Kempen. Er zijn ook rondleiding-
en waarbij individuele personen 
kunnen aansluiten. Hiervoor 
raadpleeg je de activiteiten- 
kalender.

Bezoekers van Terhills krijgen wel 
ten alle tijden de mogelijkheid 
om vanop het platform (Tronton), 
de hele installatie en omgeving 
te overschouwen.

Tronton

Deze uitkijktoren biedt de bezoe-
kers een uniek uitzicht op de 
Ecotron. Onderin wordt via een 
korte film en animaties een beeld 
geschetst van het onderzoek dat 
in de Ecotron plaatsvindt.

Contact

Bezoekersonthaal Terhills

Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen

T +32(0) 89 44 04 44

www.terhills-nationaalparkhogekempen.be

Openingsuren

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 (gesloten op maandag)

Tickets

De toegang tot het gebied is vanaf 2021 

gratis. Natuurliefhebbers worden 

uitgenodigd om vrijwillig een financiële 

bijdrage te doneren.

Extra

Aan het bezoekersonthaal krijgt u 

een gratis plannetje.

Wil je meer weten over het recreatiegebeid 

Terhills, neem dan een kijkje op pagina 20.

• Volg de blauwe   
 wandellus (3,4 km) tot   
 aan het panorama-  
 punt op de lange terril.

• Beklim de schachttoren  
 tot op 24 meter hoogte.

tip 

Terhills praktisch

tips for kids
De Speelput is een ruime speel-
tuin met speeltuigen voor zowel 
kleine als grote kinderen en dit in 
het thema van het Nationaal 
Park en natuurlijk ook het zo ty- 
pische mijnverleden. De speel- 
tuin ligt vlak naast het terras zo-
dat je gemakkelijk een oogje in 
het zeil kunt houden terwijl de 
kinderen zich amuseren.

tips for kids
Verdien een B’Oscar!

Ken je de B’Oscar al? Dit is de be-
langrijkste prijs voor natuurta- 
lenten vanaf 7 jaar van het Na-
tionaal Park Hoge Kempen! 

Ree Witherspoon en Arnold 
Schwarzenever dagen je uit om 
in de huid te kruipen van een 
voor het Nationaal Park erg be- 
langrijk personage. Zo kruip in 
Terhills in de huid van een mijn- 
werker en leef je je aan de 
Mechelse Heide in in de rol van 
herder. 

Je kan deze prijs in de wacht 
slepen door met de IZI.TRAVEL- 
app en het speciale B’Oscar- 
boekje (€ 2,5, te koop in het bezoe- 
kersonthaal van Terhills of bij  
Visit Maasmechelen) op pad te 
gaan. Ook aan de andere toe-
gangspoorten van het Nationaal 
Park kan je een B’Oscar verdienen.

www.nationaalpark.be

Bekijk hier 
het filmpje
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TOEGANGSPOORT 
MECHELSE HEIDE

De Mechelse Heide – één van de grootste heidegebieden in Vlaan-
deren – ligt op de oostelijke rand van het Kempisch Plateau. Voor 
wandelaars is het de toegangspoort bij uitstek tot het Nationaal 
Park Hoge Kempen. Je vindt er een divers palet van wandelingen 
door bossen, heide en langs verlaten groeves. Een forse klim wordt 
steevast beloond met prachtige vergezichten.

Anders dan aan de andere vijf 
toegangspoorten vind je hier 
geen bezoekersonthaal. Het is 
wel mogelijk om de wandelkaart 
aan te kopen bij de drie instap-
plaatsen: Camping Salamander 
(hoofdtoegang), Camping Kikmo-
len en café de Statie. Je kunt er 
ook genieten van een hapje en 
een drankje. 

De Mechelse Heide verken je te 
voet, met de fiets, te paard of met 
de mountainbike. 

Wandelen

Vanaf deze toegangspoort star- 
ten maar liefst 7 wandellussen. 
Daarnaast zijn er nog 5 wandel-
lussen aan instapplaatsen Sta-
tion Eisden en camping Kikmolen.
Je kunt vanaf deze toegangs- 
poort ook inpikken op de lange 
afstandsroute van 72 km.
Wil je zelf je wandelroute samen-
stellen? Dat kunt aan de hand 
van de wandelwissels die je te- 

Zandloperpad

Specifiek voor mindervaliden is er 
een zandloperpad met bele- 
vingselementen. Dit rolstoelpad 
van 1,5 km doorheen de voorma-
lige zandgroeve toont de ver-
schillende biotopen van het Na-
tionaal Park. Een mini-Nationaal 
Park zeg maar. Een vogelkijkwand, 
een vlonder en enkele fysieke uit-
dagingen maken het nog leuker. 
Kinderen kunnen dan weer naar 
hartenlust ravotten op een zand-
duin of in het speelbos.

Met paard en kaart

Voor de natuurliefhebbers te 
paard biedt het Nationaal Park 
Hoge Kempen een netwerk van 
140 km ruiterpaden. De uitge-
strekte bos- en natuurgebieden 
creëren een gedroomde omge- 
ving voor paard en ruiter. Meer 
dan 85% van de trajecten gaat 
over onverharde paden.
Download de routekaart via de 
website van toerisme Limburg.

Vlakbij de toegangspoort Me-
chelse Heide vind je ruitervrien-
delijke cafés. Ze zijn uitgerust met 
een veilige en goed zichtbare 
bindpaal.

Camping Kikmolen/Aen ’t Venne

Kikmolenweg 3, 3630 Maasmechelen

Camping ’t Salamanderke

Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

Tijdens augustus en 
september geniet je op 
de gele route doorheen 
de Mechelse Heide van 
de paarse heide in volle 
bloei. Een aanrader!

www.mechelseheide.be

tip Bekijk hier 
het filmpje
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Op stap met een Ranger

Trek er in kleine groepjes op uit 
met een Ranger en ontdek op een 
ontspannen, soms actieve, maar 
altijd verrassende manier de Ho-
ge Kempen. Rangers laten recre-
anten, natuurliefhebbers, scho-
len, bedrijven en jongeren een 
aangename tijd beleven in de 
natuur. Op een speelse en  
duurzame wijze leer je de natuur 
en de natuurgerichte recreatie-
mogelijkheden kennen.

Beestige Boelbos

In het speelbos maken kinderen 
en hun ouders kennis met de dier-
en van het Nationaal Park, in het 
bijzonder de soorten die leven op 
de Mechelse Heide. Het heideb-
lauwtje is daarbij de centrale 
figuur die de kinderen leidt door 
het speelbos van de ene avon-
tuurlijke kennismaking naar de 
andere. 

Meermaals per maand kun je 
aansluiten bij begeleide wande-
lingen doorheen het Nationaal 
Park Hoge Kempen. Enkele aan-
raders: eeuwenoude verhalen 
komen tot leven, Smakenwande-
ling, Struinen door de paarse hei-
de, Indian Summertocht. De data 
vind je terug op de website van 
het Nationaal Park Hoge Kempen 
en Visit Maasmechelen.

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 speel-
pret helemaal compleet te mak-
en.

Fietsen door de Heide

Vanaf dit jaar kun je Fietsen door 
de Heide. Centraal in het Natio- 
naal Park Hoge Kempen ontstaat 
zo een nieuwe, uitzonderlijke  
fietsroute. Ze maakt deel uit van 
het fietsroutenetwerk en verbindt 
knooppunt 551 en 550. De nieuwe 
route loopt doorheen de Mechel-
se Heide, met 700 hectare één 
van de grootste heidegebieden 
in Vlaanderen.

Wil je een uitgebreide kennisma- 
king met de verschillende land-
schappen van de Hoge Kempen? 
Koop de themafietskaart bij Visit 
Maasmechelen en volg één van 
de uitgestippelde fietslussen. 

tips for kids

Verdien een B’Oscar!

Ken je de B’Oscar al? Dit is de be-
langrijkste prijs voor natuurta- 
lenten vanaf 7 jaar van het Na-
tionaal Park Hoge Kempen! 

Ree Witherspoon en Arnold 
Schwarzenever dagen je uit om 
in de huid te kruipen van een 
voor het Nationaal Park erg be- 
langrijk personage. Zo kruip in 
Terhills in de huid van een mijn- 
werker en leef je je aan de 
Mechelse Heide in in de rol van 
herder. 

Je kan deze prijs in de wacht 
slepen door met de IZI.TRAVEL- 
app en het speciale B’Oscar- 
boekje (€ 2,5, te koop in het bezoe- 
kersonthaal van Terhills of bij  
Visit Maasmechelen) op pad te 
gaan. Ook aan de andere toe-
gangspoorten van het Nationaal 
Park kan je een B’Oscar verdie-
nen.

www.nationaalpark.be

Contact:

Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

T +32 (0) 89 76 98 88

www.mechelseheide.be

Openingsuren:

Vrij toegankelijk, van zonsopgang tot zonsondergang

Extra:

• Hondenloslooptraject

• Fiets-, mountainbike- en wandelkaarten te verkrijgen bij Visit Maasmechelen.

Mechelse Heide praktisch

Download de gratis 
wandeling ‘Minenwer- 
ferschule Asche’ via de 
IZI.TRAVEL app. Deze tocht 
van ongeveer 6 km brengt 
je langs de oefenterreinen 
van de Duitsers in de 
Mechelse Heide tijdens 
Wereldoorlog I. Er staan 
zelfs nog enkele bunkers 
recht. 

tip 
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Terhills
ACTIEF, SPORTIEF, RECREATIEF, … DE WAAIER AAN 

ACTIVITEITEN OP TERHILLS GELEGEN IN DILSEN-STOKKEM 
EN MAASMECHELEN IS EVEN DIVERS ALS UITGEBREID. 
GEVORMD DOOR HAAR VERLEDEN ALS INDUSTRIËLE 
MIJN- EN ONTGRINDINGSSITE, WORDT DE OMGEVING 

VANDAAG GEKENMERKT DOOR WEELDERIGE FAUNA EN 
FLORA, ENORME WATERPARTIJEN EN UNIEKE 

VERGEZICHTEN VANOP DE MIJNTERRILS.  

Bekijk hier 
het filmpje
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Terhills

Terhills
Hotel & 
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FEEL THE 
HEARTBEAT 
OF NATURE

LOGEREN IN EEN HISTORISCHE SETTING
Terhills Hotel

Vier sterren, 60 luxekamers: het Terhills Hotel in Maasmechelen is dé 
optelsom van comfort en klasse. De neoklassieke barokstijl van het 
imposante hoofdmijngebouw is een pronkstuk uit het industriële  
verleden. In het heden kreeg het pand een trendy, toekomstgerichte 
invulling ... Welkom in Terhills Hotel!

Terhills
Voor info en reservatie:
Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen
T +32 (0) 89 73 09 09, info@terhillshotel.com
www.terhillshotel.com

SFEERVOL VERGADEREN
Terhills Conference

Een nieuw vergadercomplex 
langs het hotel met zicht op de 
schachtbokken, draagt bij tot 
een inspirerende en originele 
omgeving.
Meetings, incentives, conferen- 
ties, recepties, brainstorm sess-
ies, corporate evenementen, … 
het behoort hier allemaal tot de 
mogelijkheden. 

Voor info en reservatie:
Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen
T +32 (0) 89 73 09 09, info@terhillshotel.com
www.terhillshotel.com/vergaderen

FUN OP HET WATER
Terhills Cablepark

Waterskiën, wakeboarden of kneeboarden in een idyllische setting? 
Terhills Cablepark maakt het mogelijk. Hier kan je je ook uitleven op 
een groot opblaasbaar aquapark met obstakels tot wel 4 meter hoog! 
Wie liever kijkt als deelneemt, kan zich neervlijen op het strandje bij de 
beachbar en restaurant. Hier geniet je van de mooiste zonsonder-
gang van de streek.

ÉÉN MET DE NATUUR
Terhills Resort by Center Parcs

Wakker worden met zicht op het glinsteren-
de water, omringd door de natuur van het 
Nationaal Park Hoge Kempen …Een droom 
of werkelijkheid? Beide! In Terhills Resort 
spendeer je onvergetelijke vakantiemom-
enten met het hele gezin.

Voor info en reservatie:
www.centerparcs.be/terhills-resort.be

TERLAND
Terhills Restaurant & Beach

Terland Restaurant met panoramisch uitzicht over het 
meer is de plek om samen te genieten van een drankje 
in de zitkuil op het terras (mét firepit), een lekkere snack 
na het wandelen of een uitgebreid diner. Terland Beach 
is dan weer de hotspot voor een heerlijk aperitief.

Voor info en reservatie:
www.terland.be

Voor info en reservatie:
Nationaal Parklaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem
info@terhillscablepark.be
www.terhillscablepark.be

UNIEKE WELLNESS
Elaisa energetic wellness

Bij Elaisa Energetic Wellness krijg 
je alle ruimte om te genieten en 
tot in het diepst van je wezen te 
ontspannen. Hier vind je een 
nieuwe balans, omringd door de 
prachtige natuur van het Natio-
naal Park Hoge Kempen, geo-
metrische vormen, kristallen en 
andere natuurlijke materialen 
en de invloeden van oeroude 
wereldculturen. Geniet van een 
unieke, natuurlijke wellness-be-
leving. Werk in workshops en 
met holistische behandelingen 
actief aan je persoonlijke 
ontwikkeling, gezondheid en 
zelfbewustzijn. Elaisa streeft 
naar diepe ontspanning en 
langdurig welzijn.

DE WERELD VAN BROOD EN BANKET
The Bakery by Panerex

Hier krijg je een volledige onderdompeling in de wereld van 
brood en banket. Geen steriele fabriek, maar een open gla-
zen huis waar je het productieproces kan volgen van bloem 
tot brood. De ruime winkel is omgeven door glazen wanden 
waarachter je de bakkers en patissiers van THE BAKERY aan 
het werk kan zien. Al je zintuigen worden geprikkeld met een 
veelheid aan smaken, geuren, kleuren en aroma’s! 

Ontdek er ook hun koffiebar, die de naam TWO OH FIVE  
draagt. Terwijl je wacht, toveren getrainde barista’s heerlijke 
koffiespecialiteiten tevoorschijn om mee te nemen of ter 
plaatse te drinken.

Voor info en reservatie:
Nationaal Parklaan 7 , 3650 Dilsen-Stokkem
+32 (0) 89 39 09 96, info@elaisawellness.com
www.elaisawellness.com 

Openingsuren:
Open van 8 tot 20u
Voor info en reservatie:
Terhillslaan 4, 3630 Maasmechelen 
+32 (0)89 43 43 00, info@panerex.com
www.facebook.com/PanerexBakery
www.facebook.com/twoohfivecoffee

WANDELPARADIJS
Nationaal Park Terhills 

Terhills is de thuishaven van de hoofdtoegangspoort van het Nation-
aal Park Hoge Kempen. Hier wandel je urenlang on-gestoord door de 
uitgestrekte natuur en geniet je op de toppen van de mijnterrils van 
een prachtig uitzicht op het omliggende landschap. 

Voor info en reservatie:
Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen
+32 (0)89 44 04 44, info@connecterra.be
www.terhills-nationaalparkhogekempen.be
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Rivierpark 
Maasvallei

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. ZELFS DE 

BEVER BOUWT ER OPNIEUW ZIJN BURCHTEN. VEELEISENDE 
SOORTEN ZOALS DE OTTER EN DE VISAREND WORDEN 
VERWACHT. JE ONTDEKT DIT UNIEKE ECOSYSTEEM TE 

VOET OF MET DE FIETS.

Bekijk hier 
het filmpje
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Fietskaart 3 

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. Trek je wandelschoenen aan en 
laat je betoveren door de bezienswaardigheden tijdens de heerlijke 
dorpswandelingen. De wandelbrochures vertellen je meer over de 
lokale geschiedenis en meest bijzondere plekjes. Dankzij het vlakke 
landschap kan je ook makkelijk met de fiets deze parels verkennen.

genieten aan 
  de Maas

Startplaats wandelingen:

Parking: 
Dorpsplein Leut (einde 
van de Genieskensstraat)

Parking: Dorpsplein Vucht 
(Dorpsstraat)

Parking: 
Maaswinkel, einde Dokter 
Haubenlaan, langs de 
Zuid-Willemsvaart

rivierparkmaasvallei.eu

RivierPark 
Maasvallei
Praktisch

PARELTJES VAN DORPEN
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Voor meer fietsroutes in 
Fietsparadijs Limburg, surf naar 
www.visitlimburg.be/fietsen
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Het Kasteelpark van Pipa

Het kasteelpark van Leut is een Engels Park met heel wat bijzon-
dere en indrukwekkende bomen. Sinds maart 2019 vind je er de 
kinderwandeling ‘Het kasteelpark van Pipa’.
Pipa, dochter van kasteelheer Vilain XIIII, neemt je op sleeptouw 
langs haar favoriete plekjes. Onderweg maak je kennis met haar 
zes zusjes, die je uitdagen om met hen te spelen, dansen en zin-
gen. Deze interactieve wandeling is volledig gratis, alle verhalen 
en opdrachten staan op de borden die je onderweg tegenkomt. 
De route is redelijk goed begaanbaar met de buggy. Ideaal voor 
kinderen vanaf 2,5 jaar!

Praktisch
Dreef 148, 3630 Maasmechelen

Kasteel Vilain XIIII met landschapspark

Het kasteel kreeg zijn huidige vorm in de 18de eeuw toen Lodewijk 
XIV aan de mergelstenen elementen uit de 15de en 16de eeuw 
classicistische kenmerken toevoegde. Burggraaf Vilain XIIII legde 
in de 19de eeuw een Engels landschapspark aan. Het relatief goed 
bewaarde park strekt zich uit tussen het kasteel en de Maas en 
gaat prat op een lange geschiedenis. Je treft er een zeldzame 
bomencollectie aan die de burggraaf vermoedelijk meebracht 
van zijn buitenlandse reizen. 

Praktisch
Tussen knooppunt 56-50
Adres:  Dreef 148, 3630 Maasmechelen
Inkom:  vrije toegang (enkel kasteeltuin te bezoeken)
Open: iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang 
Groepen:  wandeling kasteeltuin Leut met gids, reserveren via Toerisme Maasmechelen
Start wandelingen Leut: brochure te verkrijgen bij Toerisme Maasmechelen

Maaswinkel, open van 
zonsopgang tot zonsondergang

De naam van het natuurgebied 
verwijst naar de scherpe bocht 
die de rivier hier in de middeleeu-
wen maakte. Het gebied is 280 
ha groot met diverse fauna en 
flora. Je vindt er waterrijke kuilen 
met doornstruwelen, wilgenbos-
jes, kruidenrijke ruigten, hoog-
stamboomgaarden en een 
grote, ondiepe vijver. Halfwilde 
Poolse Konikpaarden en Gallo-
wayrunderen houden als tuin-
mannen van dienst de vegetatie 
rond de plas in toom. 

Praktisch
Adres: einde Dokter Haubenlaan
Parking: langs de Zuid-Willemsvaart – 
onder de brug 

Legendes langs de Maas

Een wandeling van 7 km gidst je 
voorbij vijf oude legendes en sa-
gen van de Maasdorpen Uik-
hoven en Kotem. Deze amusante 
en vaak moraliserende verhalen 
uit een ver verleden moesten 
ongewenste voorbijgangers de 
stuipen op het lijf jagen. Je kan 
deze lus ook uitbreiden naar de 
‘uiterwaarden’ van de Maas. Dit 
adembenemende natuurland-
schap maakt de extra inspanning 
beslist de moeite waard. De  
legendenroute sluit perfect aan 
op het fietsroutenetwerk en is een 
ideale wandeling voor gezinnen.

Praktisch
Start wandeling: kruising Pastoor 
Goossenslaan met Paanhuisstraat, 
3630 Maasmechelen
Knooppunt 52
Inkom: vrije toegang
Wandelkaart digitaal beschikbaar via 
www.visitmaasmechelen.com/downloads

MAG 
HET IETS 
WILDER?
De natuurgebieden van het Ri- 
vierPark Maasvallei worden be-
heerd door Limburgs Landschap 
(B), Natuurpunt (B), Staatsbosbe-
heer (Nl ), Natuurmonumenten 
(NL) en Free Nature (Nl). Om deze 
ruige natuur goed te beheren 
zetten zij “Grote Grazers” in. Grote 
grazers hebben een sleutelrol in 
de ontwikkeling van deze nieuwe 
wilde natuurgebieden. Gallo-
way-runderen snoeien in de win-
ter bomen en struiken. Het zijn 
robuuste grazers die een half-
lange grasmat achterlaten. Voor 
het beheer van deze grasmat 
zorgen dan weer de Konik- 
paarden. Zij eten van het kortere 
gras en snoepen van de lekker-
ste kruiden. Samen zorgen zij er 
in de winter voor dat het gebied 

VANUIT LEUT 
VERKEN JE 
HET RIVIERPARK 
MAASVALLEI. 
STAL JE FIETS AAN 
KASTEELDOMEIN 
VILAIN XIIII OF HET 
KERKPLEIN EN GA 
VANAF DAAR TE 
VOET VERDER. 

niet helemaal dicht groeit met 
wilgen. Door deze variatie aan 
begrazing door runderen en 
paarden ontstaat in het gebied 
als het ware een steeds veran-
derende lappendeken van open 
grasland, ruigere struwelen en 
bosjes.

De rode en oranje wandellus van 
het wandelgebied Leut leidt je 
langs het gebied Maesbempder-
greend en Mazenhoven. Je mag 
vrij rondstruinen in de gebieden. 
Houdt wel voldoende afstand 
van de grazers, ook zij zijn erg 
gesteld op hun rust.

Een originele manier om 
RivierPark Maasvallei te 
ontdekken? Boek een 
afvaart met kajak via 
Kajak Maasland. 

www.kajakmaasland.be

tip 
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WANDELEN 
OP HOOG 
NIVEAU

Het Kruinenpad

Vanaf de dijk van de Zuid-Willemsvaart vertrek je voor een unieke be-
levenis op letterlijk hoog niveau. Het Kruinenpad loopt tussen de 
boomtoppen als een echte luchtbrug in het mijnverzakkingsgebied. 
Vanop dit unieke spoor ben je de bevoorrechte getuige van de merk-
waardige gevolgen van mijnverzakkingen. Maar ook tussen de bomen 
kom je met al die vogels en insecten ogen te kort.

Railway Brick Museum 

Digitale erfgoedwandeling Leut

Vanaf de zomer 2022 kun je via de Faro app op verkenning gaan 
in het historische maasdorpje Leut. Deze wandeling van ca. 2,5 
km loodst je langs de leukste plekjes.
 

Praktisch
Parkeren: Kerkplein Leut, Genieskensstraat z/n, 3630 Maasmechelen.
Tip: je kunt de route al op voorhand thuis downloaden via de faro app (zie uitleg pagina 34).

Praktisch
Parkeren: Kerkhofstraat z/n Maasmechelen (Eisden-Dorp)
Knooppunt 55-48
Inkom: vrije toegang
Open: iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang

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

Prijs: 
€5 per persoon / Kinderen t/m 3 jaar gratis

Openingstijden:
Vrijdag t/m zondag: 11u00 - 18u00 
Alle dagen van de schoolvakanties 
in België en Nederland behalve op maandag.
Reserveren is niet nodig, het kan dus 
zijn dat je even zou moeten wachten
met eventuele drukte.

Praktisch
Parking: Dorpsplein Leut, Genieskensstraat 151, 3630 Maasmechelen. 
Bewegwijzerd: Nee
Lengte: 3 km
Duur: 1,5 uur
Wandelkaart: Gratis af te halen bij Visit Maasmechelen. 
Of je downloadt hem via www.visitmaasmechelen.com/zoektocht

VEERPONTEN

Op pad met een Maasverkenner 
in het RivierPark Maasvallei

Wil je meer weten over het Rivier-
Park Maasvallei, de kracht van 
de Maas en haar bewoners? 
Boek dan een wandeling met 
één van de Maasverkenners. 
Iedere wandeling duurt twee à 
drie uur. De vijf toegangsdorpen 
van het RivierPark Maasvallei 
kunnen elk dienst doen als start-
punt van de wandeling.

Voor meer info en reservaties: 
www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/excursies

Wandelzoektocht ‘Ontrafel de geheimen van Leut’  

Ga op ontdekking langs historische pareltjes, groene oases en 
verborgen hoekjes. Deze leerrijke speurtocht is ideaal voor wie 
Leut voor het eerst ontdekt, maar ook voor ingewijden die eens 
met andere ogen naar dit Maasdorp wil kijken.

De Maas vormt geen obstakel voor een fietstocht over de grens. Veerponten verzekeren een vlotte over-
tocht. Het fietsroutenetwerk in Nederlands-Limburg is een beetje anders, maar de routes sluiten naad-
loos aan op de Belgische fietspaden.

TIP! 
VOLG DE RODE 
LUS VAN DE 
WANDELKAART 
LEUT EN ONTDEK 
DEZE ATTRACTIES 
ONDERWEG

Veerpont Autoveer Hoal Euver

Aanlegplaats
Palmenhofweg, Molenveld, 3630 Maasmechelen, aan fietsknooppunt 50

Praktisch
www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes

Open
van 1 januari t/m 15 juni en van 16 september
t/m 31 december, elke dag  van 7u- 21u30
16 juni t/m 15 september, elke dag van 7u - 23u.

Prijs
fietsers en voetgangers gratis

Voet- en fietsveer Jung

Aanlegplaats
vernieuwde dijk Uikhoven, 3630 Maasmechelen, aan fietsknooppunt 52

Open
april en oktober, elk weekend van 10u - 18u
mei en september, elke dag van 10u - 19u
juni t/m augustus, elke dag van 10u - 21u

Prijs
€ 1,2 en €6 voor een tienbeurtenkaart.

Raadpleeg de dienstregeling van alle veerponten in RivierPark Maasvallei via www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes

Het eerste Museum met Lego® 
steentjes van België (en het 5e 
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 vandaar ook 
de naam: Railway Brick Museum. 
Maar dat wil niet zeggen dat je er 
alleen maar treinen zult zien. Het 
eerste gedeelte is opgebouwd uit 
alle generaties LEGO® treinen 
maar dan verwerk in mooie lay-
outs met ook een stad eromheen 
uit hetzelfde tijdperk.

In het tweede gedeelte van het 
museum zijn de lay-outs ge-
maakt van LEGO® in vele uiteen-
lopende thema’s. Van Harry Pot-
ter tot een winterlandschap en 
van een pretpark tot een western 
layout enz.,met als rode draad 
treinen in thema op een wer- 
kende manier, die de bezoekers 
dan zelf kunnen aan zetten.

Het laatste en derde gedeelte 
van het museum zal steeds ver-
anderen,

4 x per jaar, dus elk seizoen, zal 
hier een expositie zijn met uiteen-
lopende thema’s die worden 
geëxposeerd. Enerzijds door col-
lecties van andere verzamelaars, 
of met speciaal voor deze expo 
gebouwde objecten door het 
bouwteam van het museum.
Ook zijn er in het museum diverse 
speelplekken voorzien.

Voor de kinderen is er een speur-
tocht door het museum voor een 
meerprijs van €2,50. Na inleveren 
van het formulier krijg je een 
LEGO® polybag cadeau.

Verder is er een sfeervol ingericht 
barretje waar je een drankje 
naar keuze kan nuttigen en een 
museum shop met zowel nieuwe 
als tweedehands LEGO®.

Er is een grote parkeerplaats bij 
de kerk op 100 m. afstand van het 
museum.
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   Tuinwijk & 
mijnverleden

VAN MIJNSCHACHTEN EN INGENIEURSWONINGEN 
OVER DE KLEURRIJKE TUINWIJK TOT STATIGE 

ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN: MAASMECHELEN 
HEEFT ZIJN WAARDEVOL MIJNPATRIMONIUM MOOI 
BEWAARD, GERESTAUREERD EN HERBESTEMD. WAT 

OOIT EEN MAGAZIJN WAS, BIEDT VANDAAG 
ONDERDAK AAN DE ACADEMIE VOOR MUZIEK, 

THEATER EN DANS. DE TUINWIJK BRUIST NOG ALTIJD 
VAN LEVEN MET HAAR ORIGINELE HUIZEN. EN DE 

VOORMALIGE DIRECTEURSWONING HUISVEST 
VANDAAG EEN TOPRESTAURANT. HET MOGE 

DUIDELIJK ZIJN, MAASMECHELEN GEEFT EEN MOOIE 
TOEKOMST AAN ZIJN RIJK VERLEDEN.

Bekijk hier 
het filmpje
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Net achter de oude gevel 
van het Badhuis, nu het 
bioscoopcomplex, kan je 
nog steeds een klein 
gedeelte van de oude 
bad tegels zien.

wist je dat? Op de fiets:
Tussen knooppunt 60-55

Wandeling ‘Mijnmonumenten’

Welkom in Eisden-Tuinwijk, waar 
het verleden onlosmakelijk ver-
bonden 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-Tuin- 
wijk en gidst je langs de mooiste 
en best bewaarde plekjes.

Deze hotspots ontdek je:

Vertrekpunt: Kantoor 
Visit Maasmechelen
Badhuis, ingang en 
directiegebouw > 
Euroscoop, Karbonkel, 
Hotel Terrils
Schachten > 
Terhills
Oude magazijnen > 
Academie voor muziek, 
toneel en dans
Het standbeeld van 
koningin Elisabeth
Directeurswoning > 
De Mangerie
Museum van de 
Mijnwerkerswoning
De Regie
Mijnwerkersgedenkteken
Casino > Grand 
Café Casino
Sint-Barbarakerk
De Tevhid Moskee
Logementshuizen

Museum van de 
Mijnwerkerswoning

Het Museum van de Mijnwerkers- 
woning, 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 schildertech-
nieken, een krakende radio en een 
originele stroomverdeler geven je 
een goed beeld van het dagelijk-
se leven van de mijnwerker.

Praktisch
Adres: Marie Joséstraat 3, 3630 Eisden-Tuinwijk
Openingsuren: van april tot september, op 
zaterdag en zondag van 14 tot 18u
van oktober tot maart, enkel op zondag 
van 14 tot 18u
Inkom: vrije toegang

Een kathedraal van een kerk

De parochiekerk Sint-Barbara 
werd gebouwd in opdracht van 
de mijnmaatschappij en is een 
ontwerp van architect Auguste 
Van den Nieuwenborg uit Ukkel. 
De kerk is gewijd aan Sint-Bar-
bara, patrones van de mijnwer- 
kers. De naam mijnkathedraal 
dankt ze aan de monumentale 
uitstraling en proporties. Zo is de 
toren liefst 53 meter hoog. De  
stijl is neogotisch met bakstenen 
muren en een bouwskelet van 
gewapende beton. Het rood en 
blauw in de prachtige glasra-
men vind je ook terug in de be- 
roemde kathedraal van het 
Franse Chartres.

Praktisch
Adres: Kastanjelaan z/n, 3630 Maasmechelen 
Open: enkel te bezichtigen met gids

Couleur Locale

Maasmechelen is zonder twijfel 
de meest multiculturele gemeen- 
te van het Maasland. Invloe- 
den uit Italië, Griekenland en 
Turkije zijn nooit ver weg en ver- 
klaren de grote verscheidenheid 
aan restaurants en winkels met 
typische specialiteiten. Ook de 
intussen geklasseerde lifttorens 
en de woonwijken in typische  
Engelse Garden City-architec-
tuur zijn stille getuigen van dit 
verleden.
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Het Koninginnepark

Dit park was een ontwerp naar 
een model van het park van 
Dresden. In het Koninginnepark 
werd ook een kiosk gebouwd. De 
Koninklijke Harmonie ‘Limburg- 
Maas’, de harmonie van de mijn, 
gaf hier regelmatig publieke 
concerten. De kiosk en het park 
vormden vaak het decor van 
concerten, muziekwedstrijden, 
openluchttoneel, volkse feesten 
en andere Vlaamse kermissen. 
In juli en augustus kan je op 
woensdagavond genieten van 
leuke optredens in het Koningin-
nepark.
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… over de Cité?
De mijncité (ook cité) 
genoemd is een andere 
naam voor ‘Tuinwijk’. De 
mijn gaf de opdracht voor 
de aanleg ervan zodat de 
mijnwerkers vlakbij hun 
werk konden wonen. Er 
werd met veel bomen en 
hagen gewerkt om een 
groene omgeving te 
creëren.

wist je dat? 
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Digitale Erfgoedwandeling Eisden-Tuinwijk

De tuinwijk of cité van Eisden, werd honderd jaar geleden gebouwd 
om de mijnwerkers en hun familie te huisvesten. Deze wandeling 
vertelt het verhaal van deze steenkoolmijn, zijn ‘cité’ en haar bewon-
ers. De wandeling neemt je mee op een interactieve tocht van 5 km en 
toont oude foto’s en beeldmateriaal van het leven in de tuinwijk.

Startlocatie
Visit Maasmechelen, zetellaan 35, 3630 Maasmechelen.
Er is voldoende gratis parking aanwezig.

Hoe ga je aan de slag?
1.  Download de Erfgoed app van FARO in itunes of google   
 playstore. Je kunt dit op voorhand thuis doen of via het   
 Wifi-netwerk op de startlocatie. Vraag een medewerker van  
 Visit Maasmechelen naar het gratis wifi-paswoord.
2.  Zoek binnen de Faro app naar ‘wandeling Eisden Tuinwijk’ en  
 start je tocht!

Nieuw vanaf zomer 2022: Erfgoedwandeling Leut

De Tevhid Moskee

In 1963 bouwde de mijnmaatschap-
pij een kleine gebedsruimte uit losse 
elementen voor de eerste Turkse  
mijnwerkers. Deze bleek al gauw te 
klein en in 1981 nam de Turkse ve-
reniging een grotere moskee in ge-
bruik. Deze richtte ze in met eigen 
middelen. De bouw van de minaret 
vormde een waardig sluitstuk van 
dit gebedshuis.

Praktisch
Adres: Paul Lambertlaan z/n, 3630 Maasmechelen 
Enkel te bezichtigen met gids.

Verschillende gebeds-
huizen hun deuren 
openstellen gedurende 
het jaar. Raadpleeg onze 
website voor meer info.

Ontdek alle monumenten 
en historische plekken op
visitmaasmechelen.com

wist je dat? 
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DE VERHALEN ACHTER DE GEVELS 
VAN DE EISDENSE TUINWIJK  

‘De mijnwerkers 
hadden hier een heel 
georganiseerd, maar ook 
gecontroleerd leven.’

 
Wie de Cité (tuinwijk) van Eisden wil verkennen, 
kan zich geen betere gids voorstellen dan Jan 
Kohlbacher (83). Hij is er letterlijk geboren en 
getogen en verdiepte zich, als een van de voor-
trekkers van Stichting Erfgoed Eisden, in de 
geschiedenis van de Eisdense mijnwerkers. 

De mijnkathedraal van baron Coppée  

We hebben afgesproken aan de Sint-Barbarakerk, 
een monumentaal, bakstenen gebouw dat rond   
een betonnen skelet tot stand kwam en boven de 
lanen en mijnwerkershuisjes uittorent. ‘Die mijnka-
thedraal, zoals hij door de architecten genoemd 
werd, is een project van baron Evence Coppée, 
hoofdaandeelhouder van de steenkoolmijn van 
Eisden,’ legt Jan uit. ‘In zijn briefwisseling had hij 
het steevast over mon église. Bijzonder is dat de 
toren niet boven of naast de ingang staat, zoals bij 
andere historisch gegroeide kerken, maar aan de 
andere kant van het gebouw, op het kruispunt van 
de Kastanje- en de Natiënlaan, de twee hoofd-
straten van de wijk.’ 

De koempels (mijnwerkers) waren overigens niet 
allemaal even godsvruchtig. Velen gingen niet 
naar de kerk. ‘De mijndirecteurs interesseerde het 
niet of je in de mis zat op zondag, als je ’s maandags 
maar de mijn inging.’ 

Een aparte citétaal 

Omdat er in de streek geen arbeiders of ingenieurs 
waren met ervaring in mijnarbeid, wierf de mijn-
maatschappij vanaf 1907 mensen uit Wallonië aan. 
Na de Eerste Wereldoorlog trokken de ronselaars 
van de mijn zelfs naar buitenlandse mijngebieden. 

‘Van Noord-Italië, waar ze tunnelbouwers vonden, 
gingen ze over Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slo-
vakije en Polen tot in de Karpaten. Al deze gastar-
beiders kregen een woning in de gloednieuwe cité. 
Zij hoopten trouwens allemaal om op een paar jaar 
tijd genoeg te verdienen om terug naar het vader-
land te gaan. Slechts weinigen gingen effectief 
terug.’ 

Zoals in de andere tuinwijken communiceerden 
mensen van verschillende nationaliteiten naar 
beste vermogen met elkaar. ‘De voertaal binnen 
de mijnen was Frans, maar veel mijnwerkers waren 
voormalige inwoners van het Oostenrijks-Hon-
gaarse keizerrijk en hadden een actieve of 
passieve kennis van het Duits. Zo ontstond een 
heel eigen taalgebruik, dat nu nog door de oudere 
bewoners gesproken wordt: het Cité-Duits, een 
soort verbasterd Duits met woorden uit andere 
talen, zoals het Nederlands, Pools, Italiaans, 
Sloveens en Hongaars. Het werd enkel in de Tuin-
wijk van Eisden gesproken, niet in de andere cités.’    
 
Engelse wijk op Kempens zand  

We lopen de Kastanjelaan in, die haar naam niet 
gestolen heeft: de straat wordt aan beiden kanten 
geflankeerd door kranige kastanjebomen. Wat 
opvalt zijn de grote tuinen en het vele groen. De 
grote privétuinen, pleintjes en brede straten 
zorgen voor een heel ruimtelijk gevoel.

Jan: ‘De hele Tuinwijk is gebouwd naar het model 
van de Britse Garden Cities. Léon Jaminé, toenma-
lig architect bij de provincie, kopieerde het regle-
ment uit Engeland en legde het aan de mijn-
maatschappijen op. Daar stond onder meer in hoe 

De Tuinwijk kan je het hele 
jaar door vrij bezoeken. 
Je kan ook een begeleide 
wandeling boeken, met 
bezoek aan het museum.

Meer weten? 
www.erfgoedeisden.be 

BLOG
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breed de straten moesten zijn, dat arbeiderswo-
ningen naar de zon moesten georiënteerd zijn, dat 
de mijn scholen en een ziekenhuis moest voorzien. 
Dat ze het zo groen en ruim invulden, is wel hun ei-
gen verdienste. Tussen de rechte hoofdlanen vind 
je een patroon van gebogen straatjes. Ook een En-
gels idee: doordat je het einde van de straat niet 
ziet, blijf je nieuwsgierig.’ 

In een voor die tijd nooit gezien tempo verrees va-
naf 1908 een wijk op de heide in Eisden, een dorp 
dat toen nauwelijks 300 inwoners telde. ‘De 
mensen van Eisden-dorp begrepen niet wat men 
daar op het zand ging doen. De mijn zelf was ei-
genlijk gepland tegenover de plek waar nu het 
Cultureel Centrum ligt. Er waren al burelen en een 
directeurswoning gebouwd. Omdat de onder-
grond tegenviel, verplaatste men het uitbatings- 
centrum van de mijn naar de Zetellaan. In de jaren 
’30 rees daar dan ook een nieuw administratief 
gebouw op, nu Hotel Terhills.’  

Tot aan de voltooiing van het centrale plein aan 
de Sint-Barbarakerk in 1936, lag het kloppend hart 
van de wijk in de buurt gevormd door de Koningin-
nelaan en de Casino-, Voedings- en Kapelstraat. 
De woningen zijn hier zo’n honderd jaar oud. Dat 
levert een charmant beeld op, zeker daar waar de 
hagen behouden bleven. 

Nepmarmer en namaakbehang 

De vrijwilligers van Stichting Erfgoed Eisden pas-
ten verschillende decoratietechnieken toe in het 
museum, zoals die vroeger ook gangbaar waren. 
In de goede kamer werd op behangpapier be-
spaard door de muren niet helemaal tot boven te 
behangen. De “marmeren” schouw is een beschil-
derde houten schouwmantel. De deuren waren 
van goedkoop hout, maar door met een luizen-
kam door natte olieverf te gaan werden de lijnen 
en zelfs de knoesten van eikenhout geïmiteerd. 
Door met sjablonen figuren op de muur te schil-
deren, leek het alsof er behangen was. Boven in 
de slaapkamers werden zelfs “matjes” op de vloer 
geschilderd. 

Door met Jan als gids de Tuinwijk en de mijnwerk-
erswoning te verkennen, krijg ik een scherp beeld 
van het dagelijks leven van de mijnwerkers. Samen 
met zijn collega’s bewaart Jan de verhalen van de 
gewone mens. Het zijn deze hardwerkende arbei-
ders die de ontwikkeling van de steenkoolmijn en 
daarmee een belangrijk deel van de Limburgse 
economie mogelijk maakten. Het monument ‘De 
Koolputters’ dat Stichting Erfgoed Eisden op het 
kerkplein oprichtte, is een treffend eerbetoon aan 
de offers die daarvoor gebracht zijn. 

‘Vroeger was elk huis omgeven door een haag. Twee 
keer per jaar legde de Regie van de mijn snoeischa-
ren op elke straathoek. De scharen werden doorge-
geven en in een mum van tijd waren alle hagen op 
de voorgeschreven hoogte gesnoeid. De mijnwach-
ters (gardes) hielden dit soort zaken nauwlettend in 
het oog. Alles stond beschreven in het woonregle-
ment, dat in elke woning hing. Dit reglement schreef 
ook voor dat de inwoners in hun voortuin een bloe-
mentuin en in hun achtertuin een moestuin moesten 
onderhouden. De mijnwerkers hadden hier een heel 
georganiseerd, maar ook gecontroleerd leven.’ 

Op krediet kopen op de Pauwengraaf

In de Cité waren alle voorzieningen aanwezig: een 
bakker, een slagerij, een buurtwinkel waar je alles 
kon kopen, van voedsel en textiel tot huisraad en 
kippenvoer. ‘Je moest de wijk niet verlaten om je 
inkopen te doen. Toch gebeurde dat, want in de mi-
jnwinkel moest je contant betalen. Vanaf 1924 ves-
tigden heel wat handelaars zich net buiten de Tuin-
wijk. Bij hen kon je wel op krediet kopen. Zo ontstond 
de ondertussen bekende winkelstraat Pauwen-
graaf. In tegenstelling tot andere arbeiderswijken 
waren de mijnwerkers niet verplicht om hun inko-
pen in de winkels van de bazen te doen.’ 

In het oudste gedeelte van de Tuinwijk vind je meer 
dan 40 verschillende soorten huizen. Je waant je 
hier echt in een Engelse wijk, met de typische  
‘cottagestijl’ die mooi werd nagebootst. Het is ab-
soluut geen grauwe arbeiderswijk. ‘De woningen 
waren al voorzien van elektrische verlichting en 
eind jaren ’30 ook van een waterleiding. Daarmee 
waren ze hun tijd vooruit. Die voordelen hielpen 
natuurlijk om de mijnwerkers aan hun werkgever te 
binden. In de cité had je ook een rijkswachters- 
brigade, scholen, sociale diensten, tennisvelden, 
een voetbalstadion en een casino. Daar kon je trou-
wens niet gokken, het was een culturele ontmoe- 
tingsplaats waar zich een bibliotheek bevond en 
waar optredens en voordrachten plaatsvonden.’ 

IJsjes kopen bij de grootvader van 
Matteo Simoni
 
Jan neemt me mee naar het Museum van de Mijn-
werkerswoning, een knap bewaarde tweewoonst 
uit 1925 met een bloemen- en moestuin. Alle meu-

bels en decorstukken in het huis werden geschonk-
en door de bewoners van de Tuinwijk. Jan wijst me 
op het originele, drietalige woonreglement langs de 
deur, voor hij me meeneemt naar de goede kamer, 
die met vooroorlogs behang zelfs wat statig oogt. 
Klassieke prenten, familieportretten, pauwenveren 
in obussen die men in het bos vond, uit wolafval ge-
haakte anjers, “exotische” instrumenten en andere 
sporen van bewoners van over heel Europa, bepa-
len mee de sfeer van deze kamer. 

Al snel wordt me duidelijk waarom Stijn Coninckx 
het museum uitkoos voor de binnenopnames van 
zijn film ‘Marina’: elke kamer, van de keuken tot de 
slaapkamers, ademt een authentieke sfeer uit. Bi-
jzonder is dat Matteo Simoni, die Rocco Granata 
speelde in de film, zelf een sterke band heeft met de 
Eisdense Tuinwijk. Jan heeft Matteo’s overgrootvad-
er Victor nog gekend. Die werkte eerst als mijnwerk-
er, om zich later als handelaar buiten de wijk te ves-
tigen. ‘Met een bakfiets reed hij rond om ijs te 
verkopen. We probeerden ooit als kind om ijsjes op 
krediet te kopen. Daarop wees hij naar het grote 
kruis van de kerk en zei: ‘Krediet is vorige week 
gestorven en daar hebben ze hem begraven. We 
kregen wel een koekje.’ 

Weet je 
waarom… 

• De keukenmuur in het Mijnwerkersmuseum  
 lichtblauw is? 
• Foorkramers vroeger graag hun tenten  
 opsloegen in de Cité? 
• Goede muzikanten en voetballers 
 makkelijker aan een bovengrondse functie 
 bij de mijn geraakten? 
• Er een wit marmeren beeld van Koningin  
 Elisabeth in het park aan de Koniginnelaan  
 prijkt (en waarom die straat zo heet)? 

Je leest de antwoorden op bladzijde 70.

Praktisch 
Museum van de Mijnwerkerswoning
Marie José-straat 3, 3630 Eisden (Maasmechelen) 
april – september: zaterdag en zondag van 14u tot 18u
oktober – maart: op zondag van 14u tot 18u 
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De Kijkkerk Uikhoven

De kerk in Uikhoven is de eerste kerk in Maasmechelen met een  
nieuwe bestemming. Eén gedeelte van de kerk is bewaard om dien-
sten te houden terwijl het andere gedeelte is ingericht als heemkun-
dig museum. Het geheel werd op 22 juni 2018 omgedoopt tot ‘Kijkkerk’.
Kijkkerk is een museum waarbij niet alleen de kerkelijk schatten ge-
toond worden, maar ook oude voorwerpen en interessante verhalen 
zeker een plaatsje verdienen. De expo zet een aantal lokale onder- 
werpen in de schijnwerpers zoals de kruidendokter Pastoor Goos-
sens, de perikelen van de Maas, de schrikdraad tijdens de oorlog, de 
eerste veerman, het pompstation en de feesten.
Het museum is te bezoeken Tijdens Erfgoeddag, de zomermaanden 
op woensdag en zondag of op afspraak.

Praktisch
Adres: Schoorstraat 13 3630 Maasmechelen

Dekenale Kerk – Sint Monulfus en Gondulfus

De kerk van Mechelen-aan-de-Maas, de kern van deze fusiege-
meente, is toegewijd aan twee bisschoppen van Maastricht uit de 
zesde eeuw. Het is een neoclassicistisch gebouw, hoofdzakelijk in 
baksteen, uit 1851-1854. Architect is de Hasselaar Herman Jaminé. De 
kerk is getooid met enkele oudere cultusobjecten zoals de 12de  
eeuwse doopvont en de 16de eeuwse beelden van Monulfus en 
Gondulfus. De 19de eeuwse altaren werden in 2004 gerestaureerd. In 
2007 werd het vernieuwde orgel ingehuldigd, een combinatie van 
een Clerinx-orgel (1854) en Geurts-orgel (1912).

Praktisch
Adres: Dokter Haubenlaan z/n , 3630 Maasmechelen
Openingsuren: van 1 juni tot 30 september dagelijks open van 13u30 tot 17u30
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Erfgoed
EEN RIJK 

VERLEDEN

Landbouwmuseum De Nostalgie 

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

Praktisch
Landbouwmuseum De Nostalgie
Pastoor Goossenslaan 29
3630 Maasmechelen
T +32 (0) 477 67 52 12
Enkel open op afspraak
Vrij toegankelijk op Erfgoeddag

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 
één van de oudste windmolentypes. Na een grondige restauratie in 
1995 geeft de molen nu twee keer per maand het beste van zichzelf.

Praktisch
Adres: Molenstraat z/n, 3630 Maasmechelen 
Open: elke 1ste en 3de zondag van de maand, van 14u-18u
Ook op Erfgoeddag en Open Monumentendag
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Recreatie
IN MAASMECHELEN VERVEEL JE JE GEEN SECONDE DANKZIJ 

EEN VERRASSEND BREDE WAAIER AAN ATTRACTIES EN 
ACTIVITEITEN. ZWEMMEN, ZEILEN, KAJAKKEN, RACEN OP DE 

KARTINGBAAN OF BOOGSCHIETEN: KEUZE TE OVER VOOR DE 
ACTIEVELINGEN. MAAR OOK WIE HET WAT RUSTIGER WIL, 
KOMT RUIM AAN ZIJN TREKKEN. WAT DACHT JE VAN EEN 
FILM MEEPIKKEN, BOWLEN MET VRIENDEN, HENGELEN, 

WANDELEN OF HET FIETSROUTENETWERK VERKENNEN? 
KLINKT GOED? DIT ALLES BELEVEN IS NOG BETER!
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TIJD 
VOOR 
ACTIE!

Fietskaarten

De toeristische dienst geeft je graag een duw in de rug met tal van 
actuele en thematische fietskaarten. Doorkruis onze provincie met de 
kaart van het Limburgse fietsroutenetwerk (incl. de Voerstreek). Of ga 
voor de grensoverschrijdende fietskaart waarmee je met een veer-
pont de Nederlandse grens oversteekt. Onze fietskaarten brengen je 
langs de mooiste plekjes.

Actie!

MOUNTAINBIKE
NETWERK

Het Mountainbikenetwerk in het  
Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK) 
doorkruist een uniek natuurgebied van 
57 km2 dat voornamelijk uit naaldbossen 
bestaat, hier en daar afgewisseld met 
heide met landduinen en vennen. Het 
biedt zowel voor de beginnende als 
voor de gevorderde biker verschillende 
aaneengesloten lussen in de groenste 
regio van Vlaanderen.

Door de overgang tussen de Maasvallei 
en het Kempisch plateau is de steilrand 
ontstaan. Hij zorgt voor stevige beklim-
mingen en afdalingen met hoogtever-
schillen tot 45m.

De acht mountainbikelussen in het 
NPHK sluiten bevatten vrijwel geen ver-
harde wegen. Mountainbikers die hou-
den van een uitdaging, kunnen tot wel 
143 km rijden.

Mountainbikenetwerkkaart te koop 
€ 3 of box met 2 kaarten €6

www.vlaamsemountainbikeroutes.be

Maasmechelen… Da’s recreatie!

De Maas, de Zuid-Willemsvaart, 
de uitgestrekte natuurgebieden 
of de oude mijnsites. Variatie troef 
voor wie de regio rond Maas-
mechelen per fiets of te voet wil 
verkennen. Dat doe je op eigen 
houtje of onder begeleiding. 



INSPIRATIEROUTE 

‘Heerlijk trappen 
tussen bos en Maas’

Lees de volledige blog
www.visitmaasmechelen.
com/heerlijk-trappen- 
tussen-bos-en-maas
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BLOG

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 fiet-
spaden tot uitdagende mountainbikeroutes: 
Maasmechelen heeft alles wat een fietsershartje 
maar kan begeren. Haal je stalen ros van stal en 
geniet van de wind in je haren en de zon op je 
gezicht. 

Wij stippelden alvast deze leuke 
inspiratieroute voor jullie uit!

Lengte:   
51,9 km

Startlocatie:  
Visit Maasmechelen
Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen    
(gelegen tussen KP 55 en 60)

Fietsknooppunten: 

Hoogtepunten:
A Toegangspoort Terhills
B Eisden-Tuinwijk
C Sint-Barbarakerk
D Station van Eisden
E  Mechels Bos
F  Toegangspoort Mechelse Heide
G Fietsen door de Heide
H Vallei van de Kikbeekbron
I Maasdorp Oud-Rekem
K Kasteel d’Aspremont-Lynden
L Oorlogsmonument Messerschmidt Bf108
M De Wissen / Negenoord
N Kruinenpad

www.visitmaasmechelen.com
www.fietsnet.be 

Terhills

Mechelse Heide

Messerschmidt

Sint-Barbarakerk

60 551 58 48550 57 5561 56 6063 50140 49
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INDOOR
ACTIVITEITEN

Gemeentelijk overdekt zwembad ‘Prinsenpark’

Ringlaan 400
3630 Maasmechelen 
T +32 (0)89 76 97 37
www.maasmechelen.be

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

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

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

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

Euroscoop (Pathé) 
De goedkoopste en gezelligste cinema van 
Limburg met elf zalen.

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

Escape Room
Volg de hints,Los de raadsels op. Ontsnap nu!
Een unieke ervaring! Speel met je vrienden of 
collega’s.

Pauwengraaf 62
3630 Maasmechelen
info@escaperoommaasmechelen.be
T +32 (0) 485 15 19 23
www.escaperoommaasmechelen.be

Schietstand ’t Mikpunt 
Boog-, pistool-, revolver- en karabijnschieten.

Heufkensweg 7
3630 Maasmechelen 
info@mikpunt.eu
T +32 (0) 89 76 37 73
www.mikpunt.eu

Elaisa Wellness
Meer info op pagina 21.

Nationaal Parklaan 7
3650 Dilsen-Stokkem
+32 (0) 89 39 09 96, info@elaisawellness.com
www.elaisawellness.com 

Snooker Sports Maasmechelen
Hier kan je terecht voor een gezellig potje pool 
of snooker!

Rijksweg 360
Maasmechelen
T +32(0)89 76 07 93
snooker.sports@telenet.be
www.snookersports.be

Gezellig 
binnen

CC Maasmechelen

Cultuurcentrum Maasmechelen realiseert een 
kwaliteitsvol divers en gevarieerd programma 
met aandacht voor theater, klassieke en 
hedendaagse muziek, dans, film, popmuziek, 
humor, familie- en schoolvoorstellingen, ten-
toonstellingen, vormingscursussen en een 
aanbod van kunst- en cultuureducatie.

Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen
T +32(0) 89 76 97 97 
info@ccmaasmechelen.be
www.ccmaasmechelen.be
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OUTDOOR
ACTIVITEITEN

Kajak Maasland 
Peddelen geblazen

Alleen, als koppel of met de hele familie. Een 
afvaart van de Maas met kano of kajak is fun ge-
garandeerd. Maar ook liefhebbers van rust en de 
natuur komen ruim aan hun trekken. Huur één- en 
tweepersoonskajaks en drie en vierpersoon-
skano’s voor een afvaart van de Limburgse Maas. 
Je kiest tussen een afvaart van 11 km of van 21 km.

Voor info en reservatie: 
Kajak Maasland
T+32 (0) 89 71 73 90
www.kajakmaasland.be

Boottochten Maasland
Maak een heerlijke boottocht vertrekkend 
vanuit de passantenhaven van Eisden (Maas-
mechelen) nabij Maasmechelen Village.

Zetellaan z/n3630Maasmechelen
+32 485 73 94 98  
boottochtenmaasland@gmail.com
www.boottochtenmaasland.be

Forellenvijver De Pelikaan 
Heerlijk vissen aan de rand van het 
Nationaal Park.

Kikweg 1
3630 Maasmechelen 
T +32 (0) 89 76 49 00
www.de-pelikaan.be

Fietsverhuur Breuls
Enkel verhuur van elektrische fietsen.
Op voorhand reserveren.

Maj. Berbenlaan 2, 3630 Maasmechelen
T +32 (0)89 76 03 03 
info@breuls.be
www.breuls.be

Naar
buiten!

Passantenhaven 
Geniet van het mooie panorama vanop
het water en meer aan op vijftig meter 
van Maasmechelen Village. 

Visit Maasmechelen, Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen
T+32 (0) 89 76 98 88
www.visitmaasmechelen.com

Bootcamp outdoor Maasmechelen

Bootcamp outdoor Maasmechelen heeft 2 ter-
reinen  ‘ outlaw village’ en ‘concrete forest’ voor 
paintball waar iedereen zijn weg zal vinden, 
sneaky of rambo.

Wipstraat 1 (achter de karting), 3630 Maasmechelen
+32- 479 65 36 48, info@bomm.be
www.bomm.be
Enkel voor groepen van min. 12 personen

Zwemvijver de Kikmolen 
Natuurzwembad met twee 
waterglijbanen.

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

In de omgeving:
Terhills Cablepark

In waterskipark Terhills Cablepark leer je 
waterskiën, wakeboarden en kneeboarden of 
relax je aan het water. Terhills Cablepark is open 
vanaf de paasvakantie tot de herfstvakantie.

Aquapark

Of kom ravotten in het Aquapark: een 
spetterend hindernissenparcours van 1500 m2. 
Klim over de obstakels, glijd over de 
opblaaskussens en stuiter van plezier!

Nationaal Parklaan 5
3650 Dilsen-Stokkem 
T +32(0)473779146 
www.terhillscablepark.be

Vesparoute

Verken de regio per vespa of elektrische fiets

Vertrekadres:
De Wissen
Negenoordlaan 2
3650 Dilsen-Stokkem
Deze locatie is NIET permanent bemand, reservatie is dus gewenst!
+32 (0)11 74 44 44   -   info@vesparoute.com
www.vesparoute.com

 

Nationaal Parklaan 5
3650 Dilsen-Stokkem 
T +32(0)473779146 
www.terhillscablepark.be
 

Fietsverhuur 

Bike & outdoor Sport Center
Streetstepper Benelux
Nationaal Parklaan 5
Parking Cablepark Terhills
3650 Dilsen-Stokkem
T +32(0) 475 45 27 43
info@streetstepperbenelux.com
www.bos-center.eu
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Alles
Kids!

ACTIVITEITEN
MET KINDEREN

Het Kasteelpark van Pipa

Het kasteelpark van Leut is een Engels Park met 
heel wat bijzondere en indrukwekkende bomen. 
Sinds maart 2019 vind je er de kinderwandeling 
‘Het kasteelpark van Pipa’.
Pipa, dochter van kasteelheer Vilain XIIII, neemt 
je op sleeptouw langs haar favoriete plekjes. 
Onderweg maak je kennis met haar zes zusjes, 
die je uitdagen om met hen te spelen, dansen en 
zingen. Deze interactieve wandeling is volledig 
gratis, alle verhalen en opdrachten staan op de 
borden die je onderweg tegenkomt. De route is 
redelijk goed begaanbaar met de buggy. Ideaal 
voor kinderen vanaf 2,5 jaar!

Dreef 148
3630 Maasmechelen

Junior Ranger

Ontdek de natuur in het Nationaal Park en word 
Junior Ranger! Aan jou om samen met de Ranger 
de vaardigheden aan te leren om de verscheid-
enheid aan planten en dieren te onderzoeken in 
het Nationaal Park.

Praktisch
•  Periode: de activiteit vindt plaats het hele jaar door
•  Locatie: Kattevennen, Mechelse Heide, Lieteberg, Station As, 
 Pietersheim, Home Fabiola, Terhills. Verder kan je ook 
 instappen bij Home Fabiola (Maasmechelen) en de Kalei 
 (Dilsen-Stokkem)
• Duur: 2 uur
• Afstand: 2 km
• Deelname: max. 25 kinderen per Ranger
• Prijs: 60 euro per Ranger, Terhills: 70 euro per Ranger 
 (toegangsticket inbegrepen)
• Leeftijd: 10 tot 12 jaar
• Deze activiteit is ook geschikt als klasuitstap.

Enkel in groep te boeken via
www.nationaalparkhogekempen.be/nl/rangers

Schattentocht voor kinderen 
(Nationaal Park Hoge Kempen)

Voor kinderen die graag speuren en ontdekken! 
Samen met een Ranger gaan ze op zoek naar 
aanwijzingen om de schatkist te bemachtigen. 
Beleef deze leuke opdrachten en spannende  
zoektocht naar de schat in het Nationaal Park!

Praktisch
•  Periode: de activiteit vindt plaats het hele jaar door
• Locatie: Mechelse heide
• Duur: 2 uur
• Afstand: 2 km
• Deelname: max. 25 kinderen
• Prijs: 60 euro
• Leeftijd: 8 tot 12 jaar

Enkel in groep te boeken via
www.nationaalparkhogekempen.be/nl/rangers

SPEELTUINEN IN 
MAASMECHELEN
Speelterrein Boorsem 
Kannegatstraat 37, 3631 Boorsem
Iedere dag geopend 

Jagersborg
Deken Bernardstraat 6, 3630 Maasmechelen
Iedere dag geopend

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 
Hoge Kempen en natuurlijk ook het zo typische mijnverleden.

Openingsuren: zie Terhills
Gratis toegang

Maasmechelen Village 
Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen

Openingsuren: Maasmechelen Village 

 

Verdien een B’Oscar!

Ken je de B’Oscar al? Dit is de belangrijkste prijs 
voor natuurtalenten vanaf 7 jaar van het Natio- 
naal Park Hoge Kempen! 

Ree Witherspoon en Arnold Schwarzenever da-
gen je uit om in de huid te kruipen van een voor 
het Nationaal Park erg belangrijk personage. Zo 
kruip in Terhills in de huid van een mijnwerker en 
leef je je aan de Mechelse Heide in in de rol van 
herder. 

Je kan deze prijs in de wacht slepen door met de 
IZI.TRAVEL-app en het speciale B’Oscarboekje  
(€ 2,5, te koop in het bezoekersonthaal van Terhills  
of bij Visit Maasmechelen) op pad te gaan. Ook 
aan de andere toegangspoorten van het Natio-
naal Park kan je een B’Oscar verdienen.

www.nationaalpark.be

Beestige Boelbos

In het speelbos maken kinderen en hun ouders 
kennis met de dieren van het Nationaal Park, in 
het bijzonder de soorten die leven op de 
Mechelse Heide. Het heideblauwtje is daarbij de 
centrale figuur die de kinderen leidt door het 
speelbos van de ene avontuurlijke kennismaking 
naar de andere. 
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.

www.mechelseheide.be



KINDERAVONTUREN IN MAASMECHELEN  

Take a walk 
on the fun side 

Wat voor mama en papa een gezellig weekendje 
weg is, wordt voor de jongste gezinsleden al snel 
saai of gewoon een ander decor waarin ze de hele 
dag op hun gsm of tablet zitten kijken. Gelukkig 
valt er in Maasmechelen genoeg te beleven om 
hen van dat scherm weg te plukken. Wat dacht je 
van een wandeling met creatieve uitdagingen in 
een kasteelpark, beestjes spotten in het Nation-
aal Park, of tussen wilde runderen en paarden 
struinen aan de oever van de Maas? Om nog maar 
te zwijgen van speelbossen, zandduinen en 
zwemvijvers. Take a walk on the fun side van 
Maasmechelen! 

Op stap met de allerkleinsten 

Het kasteelpark van Leut is een Engels Park met 
heel wat bijzondere en indrukwekkende bomen. 
Sinds maart 2019 vind je er de kinderwandeling ‘Het 
kasteelpark van Pipa’. Pipa, dochter van kasteel-
heer Vilain XIIII, neemt je op sleeptouw langs haar 
favoriete plekjes. Onderweg maak je kennis met 
haar zes zusjes, die je uitdagen om met hen te spe-
len, dansen en zingen. Deze interactieve wandeling 
is volledig gratis, alle verhalen en opdrachten staan 
op de borden die je onderweg tegenkomt. De route 
is redelijk goed begaanbaar met de buggy. Ideaal 
voor kinderen vanaf 2,5 jaar! 

Het Zandloperpad aan de Mechelse Heide is een 
verhard wandelpad dat je op 1,5 km tijd doorheen 
de verschillende landschappen van het Nationaal 
Park loodst. Ideaal om met de buggy en hele jonge 
stappertjes te doen. Met onderweg een vlonder, 
vogelkijkwand en verschillende spelelementen is 
vervelen alvast geen optie. Ook het speelbos en de 
zandduin zetten aan tot ravotten. 

Ravotten en beestjes spotten 

Aan Terhills kan je korte en langere wandelingen 
maken, maar kinderen kunnen er ook een echte 
schachtbok (een toren van de voormalige steen-
koolmijn) beklimmen en zich uitleven in de grote 
buitenspeeltuin, terwijl jij geniet van een drankje op 
het terras.

Op de Mechelse Heide leven de kinderen zich uit in 
het speelbos, de zandduin en natuurlijk zijn er ook 
kortere wandelroutes voor jonge stappers. 

Vinden ze wandelen maar saai? Dan kan je aan het 
onthaal van Terhills of Camping Salamander 
(Mechelse Heide) de Beestige Boelkaart kopen, die 
de kinderen enkele toffe uitdagingen voorschotelt 
voor onderweg. 

Wandelen tussen grote grazers zoals halfwilde 
Galloway-runderen en Konikpaarden? Dat kan in 
natuurgebied Maaswinkel. De blauwe wandeling is 
met haar 4 km ideaal voor kinderen. 

Een andere heerlijk plek om Konikpaarden en Gal-
loways te spotten, is de Maesbempder Greend. 
Hier heb je bovendien een struingebied, waar je vrij 
van de paden mag afdwalen door een ruig aan-
doend, waterrijk landschap. Leuk voor jong en oud. 
Het is wel goed om te weten dat de route – en dan 
vooral het struingebied – niet buggyvriendelijk is. 
Voor een tocht van zo’n 4 km parkeer je op het 
Dorpsplein in Leut (Genieskensstraat, 3630 Leut). 
Van hieruit volg je de blauwe route tot aan wandel-
wissel 92. Vandaar leidt de oranje route je via wan-
delwissels 93 en 91 weer naar de kerk van Leut.   

Overnachten met kinderen 

In Maasmechelen vind je verschillende hotels en 
B&B’s. Maar als je met het gezin op pad bent, is het 
zeker interessant om het aanbod aan vakantiewo-
ningen onder de loep te nemen. Je kiest uit een di-
vers aanbod voor het gezin of de hele familie. 

Wildebrassen in huis? Op camping Kikmolen leven 
ze zich bij mooi weer uit in de grote zwemvijver met 
glijbanencomplex. En dan hebben we het nog niet 
over de grote ligweide en buitenspeeltuin gehad. 

Ook aan de andere Maasmechelse toegangspoort 
kan je heerlijk logeren in het groen, op kampeerver-
blijfpark Salamander. Met een zwembad, een 
speeltuin en de Mechelse Heide heb je alle ingre-
diënten voor een zorgeloos weekendje of weekje 
weg. 

Gezinslid met een beperking? Dan is het niet altijd 
even eenvoudig om erop uit te trekken. Gelukkig is 
er vakantiecentrum Fabiola. In de schaduw van de 
bossen van de Mechelse Heide logeer je hier als 
gezin in een van de aangepaste huisjes. Op het 
domein vind je heel wat indoor en outdoor recre-
atie, aangepast aan de doelgroep. Oh, en dat 
Zandloperpad waar we het eerder over hadden? 
Dat is perfect om met de rolstoel te doen! 

Lees de volledige blog
www.visitmaasmechelen.
com/kinderavonturen- 
in-maasmechelen

5352

BLOG

Ook leuk!

• Wandel of fiets langs de Maas en steek de 
 rivier over naar Nederland met een van de 
 veerpontjes.
• Slecht weer bestaat niet. Toch geen zin om 
 naar buiten te gaan? In de Euroscoop draaien 
 altijd toffe kinderfilms. Of een balletje gooien 
 bij bowling Admiral. 
• Wandel tussen de boomtoppen op het 
 Kruinenpad. 
• Natuurlijk zijn er regelmatig toffe activiteiten 
 voor kinderen. Raadpleeg onze website!
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Modebewust
shoppen

SFEERVOLLE WINKELSTRATEN, MODIEUZE BOETIEKJES, 
HIPPE DESIGNER COLLECTIES EN UITERAARD ...

MAASMECHELEN VILLAGE. ELK JAAR ONTVANGEN WE 
MILJOENEN BEZOEKERS DIE NAAR MAASMECHELEN 

AFZAKKEN OM MEE TE ZIJN MET DE NIEUWSTE TRENDS 
OF OM KOOPJES OP DE KOP TE TIKKEN.
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  paradijs

M2 Shopping Center

Deze fraaie galerij is een pareltje 
van lichte en luchtige architec-
tuur vol speelse details. Het is er 
aangenaam flaneren, zeker als 
het buiten guur en nat is. 
Charmante boetiekjes, knusse 
cafés en gezellige restaurants 
wisselen elkaar af.

www.m2shoppingcenter.be
Gratis parking

Centrum en Rijksweg N78

In het centrum van Maasmeche- 
len heb je de Joseph Smeets-
laan, Dokter Haubenlaan en de 
Rijksweg N78, de centrale ver-
keersader tussen Maastricht en 
Maaseik met tal van fabrieks-
gebonden retail.

Pauwengraaf

Dit dynamische kruispunt van 
winkels, cafés en restaurants ligt 
in het bruisende handelshart 
van Maasmechelen.

www.visitmaasmechelen.com

Maasmechelen Village

In dit merkendorp beleef je een 
unieke shoppingervaring. Je 
haalt je hart op in stijlboetieks 
die hun collecties van afgelopen 
seizoen aanbieden tegen outlet-
prijzen. Voor buitenkansjes moet 
je beslist in Maasmechelen Vil-
lage zijn.

www.maasmechelenvillage.com
Gratis Parking

5756

Koninginnelaan

Hier vind je tal van winkels, stijl-
volle boetieks en horecazaken in 
het commerciële centrum van 
Maasmechelen. Modebewuste 
kopers vinden hier beslist hun 
gading.
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Dineren &
logeren

OF JE NU EEN WEEKENDJE WIL GENIETEN VAN DE NATUUR, 
JEZELF CULINAIR VERWENNEN OF TWEE DAGEN LANG 
SHOPPEN: HIER KAN HET ALLEMAAL. MAASMECHELEN 

BESCHIKT OVER EEN UITGEBREID AANBOD AAN 
LOGEERMOGELIJKHEDEN EN VOOR ELK BUDGET, 

VAN GEZELLIGE B&B’S TOT LUXUEUZE HOTELS.
DAARNAAST BIEDT MAASMECHELEN BIEDT EEN GROOT 
EN DIVERS AANBOD AAN CAFÉS, BRASSERIES, RESTAU-

RANTS, PIZZERIA’S EN DÖNER KEBABZAKEN. 

WWW.VISITMAASMECHELEN.COM
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Brasserie De Witte

Centraal en toch rustig gelegen achter het ge-
meentehuis van Maasmechelen. De hartelijke 
bediening serveert u een uitgebreide menukaart 
met een keur aan koffie en theespecialiteiten, 
speciaal bieren, cocktails,  overheerlijke gerech-
ten en verleidelijke ijscoupes. Genieten kunt u op 
ons uniek terras of in onze sfeervolle en gezellige 
living.

Brasserie De Witte
Binnenhof 4 bus 4, 3630 Maasmechelen
+32 (0) 89 73 29 03 
Openingsuren
Dinsdag: 10:00 tot 18:00 uur / Woensdag: 10:00 tot 18:00 uur /
Donderdag: tijdelijk gesloten / Vrijdag: 10:00 tot 18:00 uur /
Zaterdag: 10:00 tot 18:00 uur

À propos Bistro

De eigenaars kozen voor een Frans - Belgische 
keuken met respect voor authentieke klassie- 
kers, dit vindt plaats in een ongedwongen sfeer 
met een Bistro Paris gevoel.

À propos Bistro
Rijksweg 205, 3630 Maasmechelen
+32 (0)468 050 301, info@aproposbistro.be 
Openingsuren
Open donderdag t.e.m. zondag van 12:00 tot 14:00 
en van 18:00 tot 22:00
Zaterdag van 18:00 tot 22:00
Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

Barbacoa

Een dagje of langer in ons prachtige Limburg? Wel, 
dan is een etentje bij Barbacoa een kers op de 
Limburgse vlaai. In het maaidorp Maasmechelen 
vind je in het centrum tegenover de kerk dit trendy 
restaurant. Exquise gerechten en uitgelezen wijnen 
in een hip decor en met een hartelijke bediening, 
zullen ervoor zorgen dat jullie zich de koning te rijk 
voelen. Natuurlijk kan je er ook terecht voor een 
zalige lunch tussen het ontdekken van onze Lim-
burgse troeven! We kijken uit naar je komst en leg-
gen je graag culinair in de watten!

Barbacoa
Dokter Haubenlaan 69, 3630 Maasmechelen
+32(0) 89 79 02 82, info@barbacoamaasmechelen.be
Openingsuren
Maandag: 18:00 - 21:30
Dinsdag & woesndag: gesloten
Donderdag: 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30
Vrijdag: 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30
Zaterdag: 18:00 - 21:30
Zondag: 11:30 - 15:00 / 18:00 - 21:30

Pizzeria Ristorante Raffaello

Raffaello staat voor een authentieke Italiaanse 
keuken. Simpliciteit en pure smaken staan cen-
traal. Huisbereide lasagna, ravioli en tiramisu zijn 
maar enkele suggesties. We bieden een 
gevarieerde keuken, met keuze voor liefhebbers 
van pizza, pasta, vlees én vis!

Pizzeria Ristorante Raffaello
Rijksweg 220, 3630 Maasmechelen
+32 (0)89 77 65 81 
Openingsuren
maandag - zondag 17u - 22u
woensdag gesloten

Enoteca – Winebar Franco Gallo

Sinds 2009 kunt u bij ons terecht voor een hapje 
en een drankje. Onze focus ligt dan vooral op het 
aanbieden van een topkwaliteit wijntje.
Elke wijn is bij ons ook per glas verkrijgbaar. Buit-
en wijn kunt u bij ons ook terecht voor frisdrank, 
koffie, enkele speciale bieren, aperitieven (Gin 
Tonic, Spritz,...) en Italiaanse degustieven (Aver-
na, Montenegro, Limoncello, Grappa,...).
In onze huiselijke en open keuken bereiden wij 
met veel liefde en passie dagverse pasta’s. Ook 
kunt u bij ons antipasto bestellen (Italiaanse ka-
zen en vleeswaren), Bruschette, e.c.

Enoteca
Europaplein 15, 3630 Maasmechelen
+32 (0)8920 96 22, info@vinifrancogallo.be 
Openingsuren
Van woensdag t.e.m. donderdag: van 17 uur tot 24 uur
Vrijdag en zaterdag: van 16 uur tot 24 uur
Eerste zondag van de maand: van 14 uur tot 20 uur
Zondag, maandag &  dinsdag gesloten

Brasserie ‘t Heukske

Brasserie t Heukske een gezellige Belgische bras- 
serie voor jong en oud met een gevarieerde me-
nukaart van zoet tot een stevige hartige hap, 
klassiek of met een Mediteraanse toets. 

Brasserie t Heukske
Bij Jean en Sofie
Opperveldstraat 1, 3630 Maasmechelen 
+32 (0)89 243085
Openingsuren
Geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11.00u. 
De keuken is doorlopend open tot 20.30u.
Info 
Reserveren vanaf 6 personen is aanbevolen. 
Prijzen variërend tussen € 8,00 en € 25,00.
Betalen met bancontact, maestro of visa mogelijk.

La Pizzaiola

Welkom bij La Pizzaiola! Waar je wordt ontvangen 
in huiselijke sfeer door Kelly en Lorenzo. De pizza’s 
worden gemaakt door Kelly, vandaar ‘La Pizzaiola’. 
Iedere dag maakt zij zelf het pizzadeeg volgens 
een authentiek Italiaans recept. Kelly’s moeder 
Marie Jeanne trakteert je op lekkere pasta’s of een 
heerlijke tagliata di manzo  gemaakt met liefde en 
ervaring. Kortom, tafelen in familiare omgeving in 
een gezellig interieur met een lekker glaasje wijn en 
een pizza of een bord pasta. Meer heb je niet 
nodig! 

La Pizzaiola by Pizzafoon
Vrijthof 2, 3630 Maasmechelen
+32 (0)89 77 48 98
Openingsuren
Maandag, Donderdag, vrijdag 18:00 tot 22:00
Zaterdag en zondag 17:00 tot 22:00
Dinsdag en woensdag gesloten

Aan tafel Le Petit Belge

Le Petit Belge, precies zoals de Fransen ons noe-
men. Of we dat een belediging vinden? Helemaal 
niet. We bewijzen het tegendeel door alles wat 
België groot maakt naar voren te schuiven: Bel-
gische bieren, Belgische gerechten en Belgische 
gastvrijheid. Ons gepassioneerde team laat je 
thuis voelen in onze setting en bedient je met 
een glimlach. Le Petit Belge geeft een heden- 
daagse twist aan Belgische klassiekers. Onze 
menukaart verandert met de seizoenen. Zorg er 
dus voor dat je het geproefd hebt voordat het 
weer verdwenen is. 

Le Petit Belge
Zetellaan 100B, 3630 Maasmechelen
+32(0) 89 71 21 67, maasmechelen@lepetitbelge.com
Openingsuren
Ma t.e.m. zondag van 10:00 tot 22:00

À Propos Bistro Enoteca Le Petit Belge

La Pizzaiola Raffaello

Brasserie De Witte

Barbacoa Brasserie ‘t Heukske
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Welterusten

Maas & Mechelen *** 
Grotestraat 94 - Boorsem
+32 89 21 53 73

Het Vuchterhof ** 
Steegstraat 17 - Vucht
+32 499 39 42 48

Bij den Driek *** 
Kerkstraat 23 - Opgrimbie
+32 499 61 49 48

Maas & Mechelen *** 
Grotestraat 94 - Boorsem
+32 487 17 50 51

D’Uyterwaerde ***/ **** 
Mazenhoven 18 - Leut
+ 32 475 91 83 09

Hotel Porta Cité *** 
Louis Mercierlaan 1 - Eisden
+32 485 73 30 01

In de Oude Bedstee ** 
Langeweidestraat 28 - Uikhoven
++31 6 53 20 89 10

Drempelhoeve ** 
Broekstraat 86 - Opgrimbie
+32 89 76 46 78

Hemelse Helderheid **** 
Zandstraat 104 - Mechelen a/d Maas
+32 472 32 80 81

Asmara 
Weidestraat 11 - Mechelen a/d Maas
+32 89 76 38 57

De Jud ***/**** 
Grotestraat 83 - Boorsem
+32 489 72 44 44

Hotel Al Mulino *** 
Molenveldstraat 7 - Boorsem
+32 89 73 08 40

Mézik Vakantiewoning ***** 
Molenstraat 97 - Meeswijk
+32 472 65 44 56

Oud Vucht *** 
Steegstraat 11 - Vucht
+32 478 72 65 46

Maison Clement **** 
Joseph Smeetslaan 313 – Mechelen a/d Maas
+32 495 79 45 88

Haerlekijn **** 
Vlasstraat 6 - Meeswijk
+32 472 91 87 80

MM woning 1 **** 
Paul Lambertlaan 37 - Eisden
+32 485 73 30 01

Terhills Hotel **** 
Zetellaan 68 - Eisden
+32 89 73 09 09

Hoeve ‘t Dorp *** 
Heirstraat 51 - Vucht
+ 32 475 32 03 53

De Taller-Hoeve*** 
Grotestraat 289 - Kotem
+32 478 92 72 79

Hoeve In Die Haeghe **** 
Haagstraat 53 - Vucht
+32 89 76 05 88

Den 118 aan de Maasmechelen ***** 
Schoorstraat 118 - Uikhoven
+32 499 54 82 23

HOTELS VAKANTIEWONINGGASTENKAMER/B&B
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Vakantiecentrum Fabiola 
Weldoenerslaan 5 - Mechelen a/d Maas
+ 32 89 77 41 50

De Twie Keuninge 
Paanhuisstraat 9 - Uikhoven
+32 89 23 43 09

Kampeerverblijfpark 
Salamander*** 
Joseph Smeetslaan 280 - Mechelen a/d Maas
+ 32 476 20 46 99

Maaszicht 
Paanhuisstraat 3A – Uikhoven

Camping Kikmolen**** 
Kikmolenstraat 3 - Opgrimbie
+32 89 77 09 00

Osteria Cellini 
Sint Pietersstraat 46
+32 89 24 62 19

VAKANTIECENTRUM

KAMERGERELATEERD LOGIES

OPENLUCHTRECREATIEF TERREIN

Vuchterhof Eden Roos *** 
Steegstraat 17 - Vucht
+32 499 39 42 48

Chez Marley 
Weg naar Zutendaal 98 - Opgrimbie
+32 472 99 12 28

Janssen en Janssen 
Paanhuisstraat 7 – Uikhoven 
+32 496 51 05 60

Vakantiehuis Salamander
Joseph Smeetslaan 291 – Mechelen a/d Maas
+32 474 90 00 40

VAKANTIEWONING (VERVOLG)
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In de Euregio
DE EUREGIO IS HET GEBIED WAAR BELGIË, NEDERLAND EN 
DUITSLAND SAMENKOMEN. MAASMECHELEN VORMT HET 

KLOPPEND HART VAN DIE REGIO. DE HISTORISCHE CENTRA 
VAN MAASTRICHT, AKEN EN HASSELT LIGGEN SLECHTS OP 

EEN BOOGSCHEUT VAN ELKAAR VERWIJDERD.
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OP BEZOEK 
BIJ ONZE 
HIPPE BUREN!

Tongeren (B) 30 km

De oudste stad van België heeft heel wat te 
bieden. Ontdek er het Gallo-Romeins museum, de 
basiliek, het Teseum en het mooie begijnhof. 
Breng ook een bezoek aan de internationaal ge- 
kende antiekmarkt. Elke zondag vanaf 7 uur stal-
len 40 antiekzaken en 350 standhouders er hun 
schatten uit.

www.visittongeren.be

Hasselt (B) 30 km

In de hoofdstad van de smaak vind je trendy boe-
tieks, hippe shops, boeiende musea, zonnige ter-
rasjes, lekkere restaurants en kunstige galerijen. 
Aan de rand van het centrum verken je de Ja-
panse Tuin en de Abdij van Herkenrode.

www.visithasselt.be

Aken (D) 41 km

In de stad van Karel de Grote kan je niet alleen leuk shoppen maar 
ook een bezoekje brengen aan de Dom, de Altstadt en de wereldbe- 
roemde thermale baden.

www.aachen-tourismus.de

Maastricht  (NL) 14 km

Deze historisch stad aan de Maas 
biedt eindeloos shopping plezier 
en heeft een rijk cultureel aan-
bod, musea en tal van festivals. 
Je kan er een boottocht maken 
op de Maas, of liever een grotten-
bezoek? Maastricht is zonder  
twijfel een gezellige stad met tal 
van activiteiten.

www.visitmaastricht.com

BELGIË

NEDERLAND

DUITSLAND

Hasselt

AkenTongeren

Maasmechelen

Maastricht

30 km

30
 k

m

14
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41 km

Hasselt
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Antwoorden bij de 
reportage rond de Tuinwijk 
van Eisden (p.37): 

Op lichtblauw gaan geen vliegen zitten. Een 
mogelijke verklaring is dat vliegen en andere 
dieren de kleur lichtblauw niet met iets 
eetbaar associëren.  

De kermis in de Eisdense Tuinwijk was een van 
de grootste van de hele streek en zeer goed 
georganiseerd. De mijnmaatschappij had zelfs 
haar eigen boerderij met trekpaarden, die ze 
inzetten om de woonwagens van de foorkram-
ers door het mulle zand te trekken. De kermis 
ging door op de tweede zondag van juli, 
wanneer de mijnwerkers net hun vakantiegeld 
hadden gekregen. Je kan je wel voorstellen 
dat het een topdag was voor de foorkramers. 

De mijnmaatschappij had haar eigen harmo-
nie en voetbalploeg (Patro Eisden) en was 
steeds op zoek naar nieuw talent.  

Koningin Elisabeths bezocht de Tuinwijk in 1922. 
Ze daalde zelfs even af in de mijnen en 
bezocht een mijnwerkerswoning. Na een lunch 
in hotel Beau Séjour vertrok ze weer naar 
Brussel. Nadien schonk ze een rozenstruik aan 
iedereen met wie ze die dag praatte. 

Visit
Maasmechelen

OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag van 09u00 tot 16u00
Zaterdag, zon- en feestdagen van 09u00 tot 14u00

Gesloten
24 december namiddag
25 december
31 december namiddag
01 januari 

CONTACTGEGEVENS 
VISIT MAASMECHELEN

Zetellaan 35, 3630 Maasmechelen
T  +32 (0) 89 76 98 88
E  visit@maasmechelen.be

Raadpleeg onze website voor alle 
evenementen en activiteiten:
www.visitmaasmechelen.com
 www.facebook.com/visitmaasmechelen
 www.instagram.com/visit_maasmechelen

Souvenirs en streekproducten
Op zoek naar een herinnering aan je bezoek? 
Hou je van artisanale streekproducten?
Of ben je op zoek naar een origineel geschenk? 
Je vindt het allemaal bij Visit Maasmechelen.



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

VISITMAASMECHELEN.COM


