WELKOM BIJ
GRENZELOOS
GRIND!



 

Verrekijker BE
Canvas BE
Verrekijker NL
Canvas NL
Bezienswaardigheid
Knooppunten



2,3



1,5

Wessem

1,8



P

2,4

11



Thorn
1 2

Fiets- en wandelroute
Grens

1,9

4

2,3

MAAS

3

2,3

P

2,2

2,8



13



Grote
Heggerplas



Kessenich

Deze route brengt u via het
fietsknooppuntensysteem langs de

M

12

1,8

AAS



5

19

mooiste plekjes rondom de Maas, zowel

20

in België als in Nederland. Geniet van de

6

uitgestrekte akkervelden, de pittoreske

Vissenakkerplas

4,6

historische dorpjes en natuurlijk die

0,2


1,5



18

grote waterplassen, het resultaat van de

7,6

Maasbracht

8

grindwinning. Op maar liefst acht plaatsen

16
14

17

is een unieke beleving voorzien. Zes houten
constructies dienen als ‘hotspot’ voor

Ophoven

een selfie of digitale postkaart en twee

P

9

4,8

15

verrekijkers laten u de regio beleven met



een virtual reality ervaring.

P

Stevensweert

10
7



0,8
Let op: deze route is alleen beschikbaar

Molenplas

van april t/m oktober.

1,9
15



4,0

1,4

GRIND
GRENZELOOS

van de adellijke stiftdames.

2	
Hofferkeukens – Het voormalige keukengebouw

25 KM
1

DE UNIEKE GRENSOVERSCHRIJDENDE BELEVINGSROUTE
VOOR FIETSERS EN WANDELAARS.

Abdijkerk Thorn - De Abdijkerk was onderdeel van het
Stift. Adellijke vrouwen waren in Thorn meer dan 800
jaar aan de macht. Dat maakt de geschiedenis van Thorn
uniek in de wereld. De Abdijkerk was onderdeel van een
groot paleiscomplex.

WELKOM BIJ
GRENZELOOS GRIND!

Unie investeert in uw toekomst.
Regionale Ontwikkeling. De Europese
Met de steun van het Europees Fonds voor



WELKOM BIJ
GRENZELOOS
GRIND!

Verrekijker BE



Canvas BE
Verrekijker NL

Thorn

Canvas NL
Bezienswaardigheid



Fiets- en wandelroute
Grens

1,9

2,4

4

5


6

Vissenakkerplas

4,6

7,6

16
14

17

Ophoven

verrekijkers laten u de regio beleven met

3

P

4,8

15



een virtual reality ervaring.

9

1,5

Maasbracht

8

grindwinning. Op maar liefst acht plaatsen

0,2




18

grote waterplassen, het resultaat van de

een selfie of digitale postkaart en twee



20

uitgestrekte akkervelden, de pittoreske

constructies dienen als ‘hotspot’ voor

2,2

1,8

AS

in België als in Nederland. Geniet van de

is een unieke beleving voorzien. Zes houten

2,3

P

19

mooiste plekjes rondom de Maas, zowel

historische dorpjes en natuurlijk die

2,3


MA

12

MAAS

3

2,8

Grote
Heggerplas

11

fietsknooppuntensysteem langs de







Kessenich

Wessem

1,8
P

13

Deze route brengt u via het



1,5

1 2

Knooppunten

 

2,3

P

Stevensweert

10
7

0,8
Let op: deze route is alleen beschikbaar
van april t/m oktober.


Molenplas

1,9
15



4,0

1,4

GRIND
GRENZELOOS

van de adellijke stiftdames.

2	
Hofferkeukens – Het voormalige keukengebouw

25 KM
1

DE UNIEKE GRENSOVERSCHRIJDENDE BELEVINGSROUTE
VOOR FIETSERS EN WANDELAARS.

Abdijkerk Thorn - De Abdijkerk was onderdeel van het
Stift. Adellijke vrouwen waren in Thorn meer dan 800
jaar aan de macht. Dat maakt de geschiedenis van Thorn
uniek in de wereld. De Abdijkerk was onderdeel van een
groot paleiscomplex.
Unie investeert in uw toekomst.
Regionale Ontwikkeling. De Europese
Met de steun van het Europees Fonds voor

WELKOM BIJ
GRENZELOOS GRIND!

14	
CIRO – Het irrigatiesysteem waardoor via kilometers
ondergrondse leidingen water uit de Maasplassen over
de landbouwvelden wordt gesproeid.
15	
Jachthavens de Spaanjerd en Herenlaak - Jachthaven
de Spaenjerd is een echte familiejachthaven met
bijbehorend verblijfpark.

3	
De Middeleeuwse Markt van Wessem – Wessem was
een dorp met ambitie. Dat ziet u nu nog aan de Markt
terug: het is in verhouding heel groot én het ligt buiten
het oude centrum.

8	
De Vestingwerken van Stevensweert - De Spaanse
bezetter maakte van Stevensweert een vestingstadje.
Een deel van de Vestingwerken zijn gereconstrueerd.

4	
Huis Garé - Een ‘Gelders Koopmanshuis’ uit 1632,
waaruit blijkt dat het stadje Wessem sinds de 13e eeuw
een leenverhouding had met de graven van Gelre.

9	
Het Gouvernement - Een
groot, symmetrisch huis waar
vroeger de gouverneurs van de
vesting Stevensweert met hun
gezinnen woonden.

10	
Kasteeldomein Walburg - Kasteel Walburg werd rond
1635 gebouwd. De contouren van het kasteel en park
zijn teruggebracht in het landschap.

De Steenberg - Een grindplas omgetoverd tot een
16	
dagstrand, een natuurbad en een Finse jogging-piste.

Geistingen Rozendorp 17	
Een typisch Maasdorpje
waar u van juni tot
september geniet van de
geuren en kleuren van
ontelbare rozen.

Agropolis - De eerste land- en tuinbouwincubator van
18	
Vlaanderen waar vernieuwende bedrijven in alle rust
kunnen werken aan een duurzame toekomst.
Bastion - Een evenementenplein vlak aan de Maas met
19	
tal van activiteiten, het hele jaar door.

5

 jalk ‘Nooit Volmaakt’ - Een paviljoentjalk die in
T
1889 werd gebouwd op een werf in Papendrecht en
daadwerkelijk is gebruikt voor de grindwinning. Het
ligt nu in de haven van Maasbracht.

11

Mottetoren – Deze
achthoekige Mottetoren, een
verdedigingstoren, werd in de
12e eeuw op een kunstmatige
heuvel gebouwd. De resten kunt
u vrij bezichtigen.

Grootste groentetuin van Vlaanderen - Door haar
20	
uniek irrigatiesysteem vindt u in Kinrooi meer dan 30
soorten groenten.

12	
Sint-Martinuskerk - Ook wel de ‘Parel van het
Maasland’ genoemd vanwege zijn neogotisch interieur.
13	
Natuurgebied Koningssteen-Kollegreend - Een
uniek rivierlandschap, op de grens tussen België en
Nederland, op voormalige grindeilanden.

6

S
 luizen en bediencentrale Rijkswaterstaat – Drie
sluiskolken die een verval van bijna 12 meter overbruggen.
Dit is het hoogste verval in Nederland.

7	
Hompesche Molen - De hoogste graanmolen van Limburg.
Vanuit de nok heeft u bij mooi weer zicht over drie landen.

GA MET ONS
MEE OP PAD!
Beleef dit gebied op eigen tempo, sta stil bij
onze natuurpracht en leer meer over die unieke
waterplassen. Veel plezier op deze belevingstocht!
Deze route is alleen beschikbaar wanneer het pontje
tussen Ohé en Laak en Ophoven vaart. Dit is van april
t/m oktober. De kosten en vaartijden kunt u vinden op
www.rivierparkmaasvallei.eu.
Wanneer het pontje niet vaart kunt u via de Pater
Sangersbrug in Maaseik de Maas over.
Wilt u meer informatie over de hoogtepunten
uit de omgeving? Scan de QR-code!

