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‘t Gulper Hart
Gulpen, waar de riviertjes de Gulp en de Geul zich samenvoegen,
is het centrum van het Zuid-Limburgs heuvellandschap.
Vele duizenden bezoekers komen jaarlijks naar Gulpen tijdens een van de vele
evenementen dan wel gewoon voor de gezelligheid en de bijzondere sfeer.
Door te fietsen of te wandelen, in Gulpen-Wittem valt van alles te ontdekken.
De schitterende natuur, bijzondere attracties en veel spiritueel erfgoed.
Gulpen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een veelzijdig en attractief koopcentrum.
Een groot scala aan speciaalzaken, sfeervolle winkeltjes, het overdekte winkelcentrum alsmede
de vele gezellige terrasjes met een bourgondische uitstraling zorgen voor een complete en
verrassende kennismaking met Gulpen.

De onderstaande winkeliers van
winkelcentrum ‘t Gulper Hart heten u van harte welkom!
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Plus Kleijnen

Passage 1		 6271HA Gulpen

La Luna

Passage 7		 6271HA Gulpen

Harlekino Crafts, Gifts & Cards

Passage 15		 6271HA Gulpen

Westland Bloemenhuis

Passage 2		 6271HB Gulpen

Blokker

Passage 4		 6271HB Gulpen

Vliegen Woninginrichting

Passage 6		 6271HB Gulpen

Kruidvat

Looierstraat 17

6271BA Gulpen

Lunchroom de Looier

Looierstraat 25

6271BA Gulpen

Lingerie Mystique

Looierstraat 29

6271BA Gulpen

Primera Gulpen

Looierstraat 35-37

6271BA Gulpen

WELKOM IN CITTASLOW VAALS!
Als burgemeester van deze mooie
gemeente doet het me deugd dat
u ervoor heeft gekozen uw vakantie
door te brengen in Cittaslow Vaals. Ci
ttaslow is het internationale keurmerk
voor gemeenten die kwaliteit van le
ven met hoofdletters schrijven, en dat
in de breedste zin van het woord. U
zult dat merken als u op verkenning
gaat door de gemeente Vaals, al wan
delend, winkelend, fietsend of gewoon
genietend op een gezellig terrasje. Ver
geet daarbij niet ook eens te proeven
van één van de vele bekroonde wijnen
uit Vijlen.
Ons vijfsterrenlandschap is de plek
bij uitstek om te genieten van rust en
ruimte en schitterende vergezichten,
tot ver over de landsgrenzen heen.
Het centrum van ons stadje ademt de
sfeer van buitenland in eigen land. Het
vernieuwde Koningin Julianaplein is
de plaats waar mensen, jong en oud,
elkaar ontmoeten en genieten van de

omgeving rondom het historische ge
meentehuis.
Vaals ligt in het centrum van de Drie
landenregio Nederland, België en
Duitsland. De nabijheid van de grote
stad Aken is altijd van grote invloed
geweest op de ontwikkelingen in Vaals
en drukt ook tegenwoordig nog steeds
een duidelijk stempel op het dagelijks
leven van onze inwoners. Als “kleine
Schwester von Aachen” beschikt Vaals
op slechts een steenworp afstand over
voorzieningen van hoog niveau: de
technische universiteit RWTH geniet
wereldfaam, Aken heeft een rijk ge
schakeerd cultuuraanbod en het hoog
aangeschreven “Klinikum” is een
ziekenhuis met wereldfaam. Grens
overschrijdend wonen, werken en re
creëren is voor onze inwoners de ge
woonste zaak van de wereld.
Cittaslow staat ook voor gastvrijheid,
voor gastvriendelijkheid. Vaals is door

zijn ligging in het hart van de Euregio
van oudsher een toevluchtsoord ge
weest voor mensen van over de hele
wereld. In het verleden vonden men
sen hier een plaats waar ze, ongehin
derd door beperkingen van culturele
of godsdienstige aard, zichzelf konden
zijn. Ook nu nog telt onze gemeen
schap meer dan 70 nationaliteiten, die
in goede harmonie met en voor elkaar
leven. Zo vinden ook steeds meer stu
denten die in Aken studeren woon
ruimte in Vaals en zij voelen zich hier
bijzonder welkom. Gastvriendelijkheid
zit als het ware in het DNA van de Vaal
senaar.
De naam van dit magazine is Trots op
eigen streek. Uit de grond van mijn hart
kan ik zeggen dat ik trots ben op onze
mooie gemeente Vaals, waar bewust
zijn in de geest van Cittaslow bijdraagt
aan de kwaliteit van leven van onze in
woners. Ik hoop dat u dat tijdens uw
verblijf hier zelf mag ondervinden.

Reg van Loo
Burgemeester Vaals
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Door de vruchtbare grond was Zuid-Lim
burg altijd al een aantrekkelijk leefge
bied. De strategische ligging zorgde
ervoor dat ook de grootmachten uit de
Middeleeuwen veel interesse hadden
in dit gebied. Hierdoor is er eeuwen
lang af en aan gestreden om heer
schappij over deze regio. Na de Romei
nen is Zuid-Limburg ingenomen door
Spanjaarden, Duitsers, Oostenrijkers,
Fransen en uiteindelijk de Hollanders.
Sporen uit de Middeleeuwen zijn vooral
te vinden in forten, kastelen en kerken.
Zuid-Limburg heeft een lange tijd deel
uitgemaakt van het Heilige Romeinse

Rijk. Het Rooms-katholicisme is tot op
de dag van vandaag de meest promi
nente religie. Dit is te zien
in de vele Roomse bouw
werken, zoals kerken, basi
lieken en abdijen. Vele van
deze bijzondere bouwwer
ken zijn bewaard gebleven
en geven een kijkje in het
Middeleeuwse leven in
Zuid-Limburg.
Sinds de jaren 50 was het
winnen van steenkool zo’n

lucratieve bezigheid dat bijna ieder
een in oostelijk Zuid- Limburg in de
‘koel’ werkte. Via een smalle liftscha
cht gingen de koempels 700 meter
diep in de grond om het zwarte goud
naar boven te halen. In de steenkolen
mijn en het Limburgs mijnmuseum
leert u over het zware leven van de
mijnwerkers.
Dus geniet van de rijke historie en
bezoek de vele historische en heden
daagse bezienswaardigheden die
Limburg rijk is. Alles is mogelijk!

Hoe klinkt het Vaals dialect?

ZUID LIMBURG
Er was eens... een prachtige, vruchtbare regio vol heuvels, rivieren en ondergrondse schatten.
Prehistorische boeren, bandkeramiekers, vestigden zich zo’n 7000 jaar geleden in dit gebied en
kondigde hiermee het begin aan van de rijke geschiedenis van Zuid-Limburg. Eeuwenoude sporen van beschaving, religie, overheersing, oorlog en welvaart vind je tot op de dag van vandaag
terug in zeldzame opgravingen, cultureel erfgoed, steenkolenmijnen en interessante musea.
Maak tijdens uw bezoek aan Zuid- Limburg een spannende reis door de tijd langs oerboeren,
Romeinen, ridders en mijnwerkers.
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Het dialect van Vaals, het zogenaamde Völser plat, behoort tot
de dialecten die het sterkst van het standaard-Nederlands
afwijken. Het Völser plat wordt, samen met onder meer het
Keuls, door taalkundigen ingedeeld bij de Ripuarische
streektalen. Andere dialecten in Nederlands-Limburg die tot
deze taalvariant behoren zijn het Simpelvelds, het Bocholts,
het Lemiers en het Kerkraads. Deze dialecten zijn allen nauw
verwant aan het Duits.

Veters : Sjo ngs ree me

muss
e
J
:
e
t
n
e
o
r
G
Straat: Sjtroas

Va a l s e n a a r :
Vö l s e r

Sno epj e: Klö ms je

Sno epj e: Klö ms je

Krant: Tsiedoonk
Do m m e r ik : E a z e l

d ie j e
A
:
s
n
ie
z
t
To

Vlaai: Vlaam

ë ij e l
L u c if e r : Zjw
Tafel: Dusj
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Verras uzelf én uw gezelschap met
een dagje Drielandenpunt!

Vaals
Vaals is een bijzondere gemeente, midden in het hart van de
Euregio van Nederland, Duitsland en België. De Vaalserberg
is met zijn 322,5 meter het hoogste punt van het Nederlandse
vasteland. Vanaf één van de uitzichttorens heeft u een uniek
uitzicht over het omringende buitenland. En op het Drielandenpunt staat u in drie landen tegelijk.
Maar Vaals biedt verrassend veel
meer: een stadskern, waar veel mo
numentale panden herinneren aan
het textielverleden van Vaals, dat
Vaals grote economische voorspoed
heeft gebracht. In het ontwerp voor
het vernieuwde Koningin Julianap
lein is de textielindustrie symbolisch
tot uitdrukking gebracht. Ook op toe
ristisch gebied heeft Vaals voor ieder
wat wils: musea, streekproducten
(onder meer de Vijlener wijnen) en
attracties voor jong en oud. En wilt
u genieten van de omgeving, dan
kunt u het schitterende buitengebied
van Vaals al wandelend of fietsend
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verkennen en genieten van rust en
ruimte. In de pittoreske buurtschap
pen vindt u tal van typisch Limburgse
vakwerkhuizen.
En wilt u gewoon wat winkelen of een
gezellig dagje uit? Ook dan bent u in
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Vaals aan het juiste adres. De dins
dagochtendmarkt staat tot in de verre
omgeving bekend om zijn uitgebreide
aanbod aan groente, fruit en vis. Het
winkelaanbod in Vaals is bijzonder
gevarieerd. Voor uw dagelijkse bood
schappen kunt u terecht in diverse su
permarkten. Daarnaast zijn er kleinere
winkels met kleding, culinaire spe
cialiteiten en non food. En voor een
lekker hapje kunt u terecht in één van
de vele restaurants: van Hollandse,
Franse, Duitse, Griekse, Spaans/Mexi
caanse tot zelfs de Cubaanse keuken.
U vindt er altijd iets van uw gading.

Vanuit Vaals bent u in een oogwenk
in het buitenland, met de grote stad
Aken als directe buur. En ook Luik
ligt op korte afstand. Dus een ver
blijf in Vaals is de ideale uitvalsbasis
voor een uitstapje naar de Euregio. In
Vaals proeft u waarachtig de sfeer van
buitenland in eigen land!
Vaals mag zich sinds 2011 Cittaslow
noemen. Een erkenning voor kwa
liteit van leven, die hier met hoofd
letters wordt geschreven. Cittaslow
Vaals maakt zijn motto: verrassend,
veelzijdig, veelkleurig meer dan waar!

www.drielandenpunt.nl
• Ga op zoek naar het middelpunt van het
spannendste en grootste Labyrint van Europa!
• Gratis toegankelijke grote speeltuin
• Pannenkoeken, poffertjes, wafels en meer!

• Parkeren naast de deur
• Groepsactiviteiten:
schietcompetities, sterrenslag, highlandgames
• Lekker uitwaaien in het vijfsterrenlandschap

PRIJZEN LABYRINT:

voucher
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COLUMBUS EARTH CENTER

REDERIJ STIPHOUT

Onze aarde is een eindeloze en fascine
rende aaneenschakeling van ongerepte
natuur en menselijke interventies. In
Columbus ervaar je hoe mooi en hoe
kwetsbaar de aarde is en hoe wij met de
aarde samenleven, hoe we haar benut
ten, welke gevolgen ons handelen heeft
voor de aarde, en hoe we pogen haar te
beschermen.

De 5 passagiersschepen van Rederij Stiphout
bevaren dagelijks de Maas en het Albertkanaal
en tonen u de mooiste plekjes van onze streek.
Er is een ruime keuze uit diverse boottochten,
van een ca. 1 uur durende Rondvaart op de
Maas tot een complete dagtocht naar Luik.
Het schutten door de sluizen tijdens de
historische vaarroute door de binnenhaven ’t
Bassin of de 4-sluizentocht is een ware
belevenis. Of laat u eens verwennen aan boord
tijdens een brunchboottocht of een sfeervolle
Saturday Night Dinner Cruise.
Het verkennen van de binnenstad doet u
natuurlijk met onze stoere Amerikaanse
schoolbussen tijdens een 45 minuten durende
rondrit door het oude en nieuwe Maastricht.

Welkom aan boord!

Het Columbus earth theater neemt je
mee op spectaculaire reizen naar on
ontdekte oorden. Tijdens de film EARTH
– our planet, our home in ervaar je hoe
het is om als astronaut vanuit de ruimte

CUBE DESIGN MUSEUM

www.stiphout.nl
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naar onze wereld te kijken. Vol
gens astronauten een bijzonde
re ervaring die een diepe impact
heeft. De film ZWART: een onder
grondse reis door de mijnen geeft
een beeld van hoe het was om
vroeger ondergronds te gaan.

NATIONAL GEOGRAPHIC THEATER

Ontdek de wereld met de ongeëvenaar
de beelden van National Geographic in
Europa’s eerste National Geographic
Theater, onderdeel van Columbus earth
center. National Geographic inspireert
mensen al honderden jaren zich te be

Cube design museum is het eerste mu
seum van Nederland volledig gewijd
aan design. Cube toont design met
inhoud; design dat impact heeft op de
wereld. Een bezoek aan Cube geeft in
zicht in het proces van design, inspireert
en stimuleert actief mee te denken over
de vormgeving van de wereld. Cube
presenteert niet alleen exposities van
toonaangevend internationaal en Eure
gionaal design, maar fungeert ook als
multidisciplinair laboratorium, waar
bezoekers samen met studenten en
ontwerpers werken aan innovatief
product design.

kommeren om onze aarde. De (3D-)films
van National Geographic tonen de wereld
en de wezens die haar bevolken in al hun
veelzijdigheid; van de kleinste microben tot
de meest high tech robots.
Info en tickets:
columbusearthcenter.nl

DESIGN VOLGENS CUBE

Eeuwenlang richt de mens zijn wereld in;
ontwikkelt hij objecten, toepassingen en
diensten die hem droog, doorvoed, ge
zond, veilig en tevreden houden. Innovatie
- gedreven door grote en kleine behoeften
en de wil het leven zoveel mogelijk naar
zijn hand te zetten - brengt steeds weer
nieuwe producten, diensten en toepas
singen voort. Juist díe producten, die ont
wikkeld zijn vanuit een human need, een
behoefte, een drang, maken volgens Cube
het verschil in de wereld.
Info en tickets: cubedesignmuseum.nl

CONTINIUM DISCOVERY CENTER
De wereld waarin wij leven hebben we
voor een groot deel ook zelf gemaakt.
De wetenschap en de techniek die wij
bij de inrichting van onze wereld heb
ben ingezet en nog steeds gebruiken en
ontwikkelen, vind je in Continium. Con
tinium is een interactief doe- en ontdek
museum waar je handen en ogen tekort
komt voor alle leuke doestations, waar
mee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt.
Naast de vaste tentoonstellingen, waar
in je van alles leert over wetenschap en

techniek, is er regelmatig een nieuwe
wisselexpo. In de speciaal ingerichte
Science Labs maak je zelf een stoere
technische gadget die je mee naar huis
mag nemen.

en experimenteren jong en oud naar
hartenlust. Zo ontdek je met LEGO®
stenen hou jouw wereld werkt.
Info en tickets: continium.nl

NU IN CONTINIUM: WORLD OF BRICKS

Welkom in WORLD OF BRICKS: de kleur
rijkste stad gebouwd met supergrote
bouwstenen! Je vindt er een Brand
weerkazerne, een Cinema, School, Ga
rage en veel meer. In deze stad bouwen

COLUMBUS | CUBE | CONTINIUM
Museumplein 2 | 6461 MA KERKRADE | Tel. +31 45 567 08 09 | www.continium.nl
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De lekkerste pannenkoeken eet je in Valkenburg
PANNENKOEKENPARADIJS CAUBERG
Nieuw in Valkenburg lekker centraal, aan de voet van de Cauberg!

MONDO VERDE LANDGRAAF

Onze kaart biedt keus uit ruim 250 verschillende pannenkoeken,
heerlijke salades, pasteitjes en huisgemaakte soepen.
Glutenvrij of lactose-intolerantie? - Geen probleem!
Voor de kinderen is er een leuke speelruimte en bij hun
eten krijgen ze Kleuro’s waarmee ze in ons
“speelgoedwinkeltje” leuke verrassingen kunnen kopen.

Mondo Verde in Landgraaf leidt u door
de wereld in één dag. Prachtige tuinen
brengen u in bijzondere sferen. Dat
geldt ook voor het dierenpark. U bent
welkom met het hele gezin, want er zijn
tal van attracties voor iedereen.

Tot Ziens!

Een feest voor het hele gezin!!!

De tuinen met bijbehorende gebouwen,
fonteinen, waterlopen, beelden en meer
brengen u in de sferen van de locatie:
de tropen, Italië, Japan, China, Australië,
Oostenrijk, Rusland, Portugal, Marokko,
de woestijn, Spanje, Afrika en Engeland.
Tip: maak selfies en iedereen is er

van overtuigd dat u een wereldreis
hebt gemaakt. Ook het dierenpark is
“globaal”: ontmoet de tropen, Japan,
China, Australië, Oostenrijk, Rusland,
de woestijn, Afrika en meer in vo
gels, leeuwen (er zijn pas twee witte
welpen geboren), tijgers, kamelen,
apen en andere wereldbewoners.
De grootste vogelvluchthal van Europa
– meer dan 6000 m² – geeft zeldzame
Europese vogels de kans om hun dagen
al fluitend door te brengen in hun eigen
biotoop. Mondo Verde is uitgeroepen tot
beste niet-EAZA dierenpark van Neder

land. Tot de attracties behoren een acht
baan, autoscooter, kontiki, klimvulkaan,
nautic jet en diverse speeltoestellen.
Mondo Verde is 25 hectare groot en is
ook geschikt voor rolstoelgebruikers.
Geniet van de veelzijdige en prijsvrien
delijke horeca. Ook als het weer minder
zonnig is, kunt u hier uitstekend vertoe
ven. Themafeesten tot 2.000 gasten zijn
bespreekbaar. Tip: Mondo Verde biedt
vrijwel zeker te veel vertier voor één dag.
Een jaarkaart is nauwelijks duurder dan
de dagentree.

Grendelplein 12 | 6301 BS Valkenburg aan de Geul | T.: 043-6015333

www.pannenkoekenparadijs.com

Mondo Verde is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
Groene Wereld 10 | Landgraaf | Tel.: 045 - 535 01 61 | www.365mondoverde.nl

PANNENKOEKEN HUIS VALKENBURG
Enkele highlights:
• Meer dan 250 verschillende pannenkoeken
• Diverse lunchgerechten
• Ook afhalen
• Allergie en dieet vriendelijk
• Kinderspeelhoek + “pannies” bij de kinderpannenkoek
• Kinder-, familiefeestjes, bedrijfsuitstapjes
• Tegenover kabelbaan
• Vlakbij sprookjesbos
• Ruime privé parkeerplaats

KINDERSTAD HEERLEN
De familie Van der Honing, eigenaar
van Mondo Verde en Kinderstad, is van
oorsprong bouwer van grote kermisat
tracties. Het vele opbouwen, afbreken
en reizen moe, besloot zij tot het neer
zetten van een vaste attractielocatie:
Kinderstad in het centrum van Heer
len. Hier vindt u tal van attracties op

een oppervlakte van 10.200 m2. Ge
niet hier van een achtbaan, wildwater
baan, botsauto’s, draaimolens, glijba
nen, een klauterkasteel, luchtkussens,
trampolines, een klimvulklaan, wa
terfietsen en meer. U betaalt eenmaal
entree (€ 9,-), waarna alle attracties
gratis zijn. Consumptiebonnen voor

eten en drinken kosten € 1,25.
Een kinderfeestje? Voor groepen geldt
€ 10,- voor entree + 3 consumptiebon
nen. Kinderstad is volledig overdekt,
ligt vlakbij NS- en busstation Heerlen
Centrum en beschikt over voldoende
eigen parkeerplaatsen.

Neerhem 61, 6301 CE Valkenburg | T. 06 14 61 63 33

Kinderstad is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.

www.pannenkoekenhuisvalkenburg.nl
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Parallelweg 4 | Heerlen | Tel.: 045 - 571 72 52 | www.kinderstad.nl
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En nu 4
voor de prijs
van 3!

SHORT GOLF MARGRATEN
• Golfervaring heb je niet nodig
• Golfmateriaal mag je lenen
• Leuk om alleen te doen of met een
groep familie, vrienden of collega’s
• Ook bij ons te combineren met koffie en vlaai,
een gezellige borrel, lunch of barbecue

STEENKOLENMIJN VALKENBURG
Koempels vertellen ‘sterke verhalen’
Gefascineerd door verhalen van
vroeger en nu over het werken in
een mijn? Wil je zien hoe het leven
van de mijnwerkers in werkelijkheid
was en in het buitenland nu nog
vaak is? Ontdek die wereld van de
mijnbouw in een natuurgetrouwe
ondergrondse omgeving, in Valken
burg aan de Geul.

Short Golf is voor iedereen!
Je bent van harte welkom!
Reserveren? Bel 043-3569999

www.golfenophetrijk.nl/margraten/short-golf

In de Steenkolenmijn Valkenburg kun
je zien hoe dat allemaal was en waar
steenkool vandaan komt. Daar vertel
len echte koempels (mijnwerkers) je
hun sterke verhalen, en hoe dat alle
maal ging. Diep onder de grond krijg
je dus een idee over hoe het vroeger
was in de Limburgse mijnen en kun je
luisteren naar al die spannende verha

len over Het Zwarte Goud (steenkool).
De Steenkolenmijn Valkenburg is de
enige locatie waar je met een ex-mijn
werker ondergronds kunt gaan en uit
eerste hand alles kunt vernemen over
de Steenkoolmijnbouw. Dus bij een
verblijf of bezoek aan Limburg mag
een rondleiding door de Steenkolen
mijn niet ontbreken.

Kijk voor de openingstijden op www.steenkolenmijn.nl
Steenkolenmijn Valkenburg | Daalhemerweg 31 Valkenburg aan de Geul | Te.: 043-6012491 | www.steenkolenmijn.nl

VRIJE MARKT
Naast de vele stands van zowel handelaren
als particulieren, tweedehands én
nieuwe waren, treft u een gezellig sfeertje
in Brunssum.
Trakteert u zichzelf op echte Limburgse vlaai
met lekkere koffie en/of allerlei andere hapjes
en drankjes. Dat wordt genieten! Meebieden
op de veiling (1x per maand) of meedeinen
op de muziek, het kan allemaal op de markt.

Gezellig overdekt snuffelen
Boschstraat 23 | 6442 PB Brunssum | Parkstad 2500 | Voormalige Curverhallen
Tel +31(0)45 564 13 69 / +31(0)6 45 45 90 10

ELKE ZONDAG Geopend
van 10.00 - 17.00 uur
14

MERGELRIJK
De leukste grot voor de hele familie!
In MergelRijk wandel je zelfstandig
door een sfeervol verlicht gangen
stelsel. Je ziet er prachtige mergel
beelden en zandsculpturen, levens
groot en in miniatuur. Met behulp
van films, interactieve tablets en een
speurtocht voor kinderen, beleef je

talloze interessante verhalen en we
tenswaardigheden over mergel en
grotten.
In MergelRijk is veel te beleven voor
de hele familie en als hoogtepunt
mag jong en oud in het grottenatelier

zelf een mergelsouvenir maken. Met
een hapje en drankje in de brasserie
maak je deze ondergrondse beleving
compleet!
MergelRijk is vrijwel dagelijks geo
pend tussen: 11.00 en 17.00 uur.

Deze grot moet je gezien hebben volgens de beoordelingen van bezoekers op Tripadvisor en Zoover!
MergelRijk | Daalhemerweg 31a (naast de steenkolenmijn) | Tel.: 043-6013186 | www.mergelrijk.nl
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Snoer van Maasdorpjes
Fietsend en wandelend door het Ri
vierPark Maavallei doorkruis je een
snoer van historische Maasdorpjes
met ieder hun eigen bijzondere ver
haal. Zo stak stadhouder Willem van
Oranje in 1568 de Maas over in Obbi
cht om de strijd aan te gaan met het
Spaanse leger. In Meers staat de mys
terieuze bomencirkel Woodhenge. In
Elsloo zijn sporen gevonden van band
keramiekers. In Borgharen vind je een
uniek paardengraf en in Stevensweert
bezoek je een eiland in de Maas. Dit
en nog veel meer kom je onderweg te
gen in RivierPark Maasvallei. En altijd
voldoende gezellige plekjes voor een
hapje en een drankje.

Bewegend landschap
Ook de ondergrond van het RivierPark
Maasvallei herbergt een bijzondere
rijkdom: grind. Sinds 1920 wordt er
hier grind ontgonnen, en die afgravin
gen zijn nu nog zichtbaar in het land
schap. Ook de natuur profiteert van de
menselijke bedrijvigheid. Zo zijn er en
kele grote, bijzondere natuurkernen in
het RivierPark ontstaan. Het RivierPark
is inmiddels bekend als hotspot voor
watervogels, maar ook libellen, bevers
en tal van mooie kruiden vinden er
een goed thuis.

RIVIERPARK MAASVALLEI
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Grote grazers
Om al die ruige natuur goed te beheren
worden er zogenaamde ‘grote grazers’
ingezet. Deze herkauwers vervullen een
sleutelrol in de ontwikkeling van deze
nieuwe, wilde natuurgebieden. Gal
loway-runderen snoeien in de winter
bomen en struiken. Het zijn robuuste
grazers die een halflange grasmat ach
terlaten. Voor het beheer van deze gras
mat zorgen dan weer de Konik-paarden.
Zij eten van het kortere gras en snoepen
van de lekkerste kruiden.

Veerpontjes

charmante veerpontjes naar de overzij
de van de Maas brengt je onmiddellijk
in vakantiestemming. Zo kun je leuke
verbindingen maken tussen de verschil
lende Maasdorpjes en natuurgebieden.
Er zijn in totaal vier veerpontjes in het
RivierPark Maasvallei: drie fiets- en voet
veren en één groot veer dat ook toegan
kelijk is voor autoverkeer.
• April en oktober:
enkel weekends van 10 uur tot 18 uur
• Juni, juli en augustus:
van 10 uur tot 20 uur
• Mei en september:
van 10 uur tot 19 uur.

Om het RivierPark Maasvallei echt
grensoverschrijdend te verkennen,
kun je gebruik maken van de fiets- en
voetveren. Een tripje met een van de

Pak je fiets, trek je wandelschoenen aan en ontdek het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei zelf.
Of haal een gratis ontdekkingskaart bij een VVV-vestiging.
Meer info en wandel- en fietsroutes vind je via: WWW.RIVIERPARKMAASVALLEI.EU

RivierPark Maasvallei, in het zuiden begrensd door de gemeente Maastricht en doorlopend
tot de gemeente Maasgouw, vormt een unieke combinatie van grensoverschrijdende
riviernatuur en cultuurlandschap. Een wandel - en fietstocht meer dan waard.
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TE BELEVEN?

JANUARI
T/M 8 JANUARI

• Kerststad

Valkenburg (kerst)

Locatie: Valkenburg
KERSTSTAD.NL

3 JANUARI- 2 FEBRUARI
POËZIEPARCOURS (cultuur)
Locatie: Centre Céramique, Maastricht
CENTRECERAMIQUE.NL

FEBRUARI
23 FEBRUARI

Auw Wieverbal (carnaval)

Locatie: Binnenstad Valkenburg
AUW WIEVERBAL.NL

25 FEBRUARI

Inhalen prins carnaval,
sleuteloverdracht (carnaval)

10- 19 MAART

During TEFAF

Locatie: Maastricht- Visé
MAASMARATHON.COM

HALVERWEGE MEI

Food Truck Festival TREK
Locatie: stadspark, Maastricht
FESTIVAL-TREK.NL

2 T/M 5 JUNI

KunstTour (kunst)

Locatie, binnenstad & Jekerkwartier,
Maastricht
KUNSTTOUR.COM

3 T/M 5 JUNI

Pinkpop (muziek)

Locatie: Landgraaf
PINKPOP.NL

Locatie: Maastricht
DURINGTEFAF.NL

JAZZ Maastricht Festival (muziek)

6 T/M 16 JULI

Andre Rieu Concerten
(muziekevenement)

Locatie: Vrijthof, Maastricht
ANDRERIEU.NL

6 T/M 30 JULI 2017

WMC (Wereld Muziek Concours)
Locatie: Kerkrade
WMC.NL

(fietsen)

7 T/M 9 JULI 2017

Vertrek: Valkenburg
HEUVELLANDFIETS4DAAGSE.NL

18 MAART

JULI

6 T/M 9 JUNI 2017

Heuvellandfiets4daagse

(exposities, dans, muziek)

9 T/M 11 JUNI

Corvette fame

Locatie: Kuurpark, Valkenburg
CORVETTE-FAME.COM

Maastrichts Mooiste

Locatie: Theater aan het Vrijthof,
Maastricht
JAZZMAASTRICHT.COM

(hardlopen, wandelen)

Locatie, binnenstad Maastricht
MAASTRICHTSMOOISTE.NL

MEDIO JUNI, DATUM N.T.B.

Living statues

Locatie, binnenstad Valkenburg
NKLIVINGSTATUES.NL

24 JUNI

12 T/M 14 JANUARI

Interclassics Maastricht (beurs)

6- 30 JULI

WMC (Wereld Muziek Concours)

Locatie: MECC, Maastricht
IC-TM.nl

Locatie: Kerkrade
WMC.NL

26 T/M 28 FEBRUARI

Carnaval

Locatie: diversen
OPTOCHTENKALENDER.NL

MAART
10 T/M 19 MAART

Locatie: Abdij Rolduc, Kerkrade
ABDIJCROSS.NL

Maasmarathon (hardlopen)

APRIL

Maastricht aan Tafel (culinair)

Locatie: Maastricht
VVVMAASTRICHT.NL

AbdijCross (hardlopen)

7 MEI

Locatie: CS, Maastricht
TEMPELEERS.NL

8 - 22 JANUARI

13 T/M 15 JANUARI

MEI

TEFAF Maastricht (kunstbeurs)
Locatie: MECC, Maastricht
TEFAF.COM

26 EN 27 MEI
16 EN 17 APRIL

Amstel Gold Race (wielrennen)

Pop on Top

Locatie: Kuurpark, Valkenburg
POPONTOP.NL

Locatie: Maastricht- Valkenburg
AMSTELGOLDRACE.NL

17 APRIL

Sacrementsprocessie (religie)
Locatie: Maastricht- binnenstad

Bloesem2daagse

(obstacle run)

Locatie: Valkenburg
CAVEMANRUN.NL

29 JUNI T/M 2 JULI

Fashionclash

Locatie: Maastricht
FASHIONCLASH.NL

30 JUNI T/M 2 JULI

Eroica Limburg

JUNI
2 T/M 4 JUNI 2017

22 EN 23 APRIL

Cavemanrun

Titelstrijd ‘beste wielerploeg
ter wereld
Locatie: Cauberg, Valkenburg

(wielerevenement/ familie evenement)

Locatie: Valkenburg
EROICALIMBURG.NL

14 JULI

Quatorze Juillet q Maastricht
Locatie, Jekerkwartier Maastricht
LE14JUILLET.NL

28- 30 JULI

Kadefeesten (muziek)

Locatie: Maaspromenade, Maastricht
KADEFEESTEN.NL

28 JULI

Raboronde Heerlen (wielervenement)
Locatie: Heerlen
RABORONDEHEERLEN.NL

30 JULI

Maastricht en Pause
(familie evenement)

Locatie: centrum Maastricht
MAASTRICHT-EN-PAUSE.NL

(wandelen)

Locatie: Margraten
WANDELVERENIGINGVILT.NL
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