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Met zijn ruim 3000 hectare zijn de Maasplassen het grootst aaneengesloten  

watersportgebied van Nederland. De Maasplassen biedt dan ook een veelzijdigheid 

aan watersporten die je kunt beoefenen zoals o.a. surfen, zeilen, roeien, zwemmen, 

kajakken en wakeboarden. Daarnaast kun je de plassen ook ontdekken met een 

rondvaartboot. Maar ook de plassen verkennen per zeilboot of sloep is een aanrader.

Of je nu wilt, fietsen, wandelen of paardrijden; Midden Limburg is een eldorado  

voor ontspanning met onder andere twee nationale parken, nationaal Park De Groote 

Peel en Nationaal park De Maasduinen.

Maar ook voor de shoppers onder ons is er heel wat te beleven. Winkelstad Roermond 

met het grootste Designer Outlet Center van de Benelux en Duitsland en de gezellig 

binnenstad is een mekka om te winkelen en te flaneren. Het witte stadje Thorn is  

een absolute aanrader voor een dagtocht. De vele evenementen en streekproducten 

in het Bourgondische Midden-Limburg en het vlakbij gelegen Duitsland en België 

maken de gezellige sfeer compleet.

MAASPLASSEN

LASERGAMES • PRISON ISLAND • COSMIC BOWLING • ADVENTURE GOLF • ARCADE GAMES • STEAKHOUSE • BARBECUES
Rijksweg 181   Venlo-Velden  •  +31 (0)77 472 2274  •   www.taurusworld.nl
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WANDELEN EN FIETSEN 
in Steyl, Venlo en Arcen: dÁt wordt echt 
genieten!

Venlo, 
“stedje van lol en plezeer”
Deze stad in Noord-Limburg ligt op 
een steenworp afstand van Duitsland 
en is prachtig gelegen aan de Maas. 
In het centrum vind je vele gebou-
wen met een verrassend verhaal en 
de natuur is nooit ver weg. Zowel 
natuurgebieden als stadsparken zijn 
er in overvloed. Maar ook voor een 
lekker dagje winkelen, een avond 
theater of een museumbezoek ben 
je in Venlo aan het juiste adres! Het 
Limburgs Museum, de Floddergats 
en de Maasboulevard mogen zeker 
niet ontbreken op jouw to-do lijstje!

Steyl
het Kloosterdorp
Steyl heeft  zoveel te bieden. Dit mooie 
authentieke plaatsje is bekend om 
haar Kloosterverhalen doordat missi-
onarissen over de hele wereld werden 
uitgezonden. De kloosters waren 
geheel zelfvoorzienend met o.a. een 
eigen drukkerij, eigen stroomvoor-
ziening en zelfs een eigen brandweer. 
In de botanische tuin en het Missie-
museum ontdek je alle schatten die 
de missionarissen mee namen van 
hun uitzendingen. Direct aan de Maas 
gelegen, is Steyl een prachtige plek om 
te fi etsen en te wandelen. 

Arcen 
de toeristische parel 
Het pittoreske dorp is onderdeel van 
Nationaal Park de Maasduinen en is 
van oorsprong een vestingstadje. 
De overblijfselen van die geschiedenis 
zijn op verschillende plaatsen aanwe-
zig. Arcen ligt aan de Maas en is een 
bekend knooppunt voor wandelaars 
en fi etsers die hun hart kunnen 
ophalen in het mooie groene 
maasgebied en de achterliggende 
natuur van de Maasduinen. In Arcen 
is het culinair genieten! Strijk neer 
op een terras aan de Maas of op het 
gezellige dorpsplein.

In Noord-Limburg kun je heerlijk wandelen en fi etsen. 
Omdat landschappen elkaar snel afwisselen en er weinig hoogteverschillen zijn, zie je veel van het rijke landschap. 
Verken de oevers van de Maas en ontdek de mooiste plekjes in onze regio.

Scan de qr-code voor 
de mooiste routes in 
steyl, venlo en arcen!

7

Breathwork ook wel ademwerk genoemd, is anders dan mindfulness, 

meditatie en yoga. Het is een holistische methode waarin je adem 

gebruikt om fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te groeien. Je 

kunt deze methode gebruiken voor persoonlijke groei, traumaheling, 

stressrelease en gezondheidsbevordering. Bezoek de website onder 

aan deze pagina. 

Mindfulness is een methode die veel gebruik maakt van meditatie. Het 

doel van mindfulness is met milde aandacht zijn bij jezelf, je lichaam, 

je gedachten en de emoties die je ervaart. Het resultaat is vaak meer 

ontspanning en minder geleid worden door je emoties en gedachten. 

Zoek de 8-weekse training bij jou in de buurt. 

Meditatie is een methode waarmee de geest tot rust kan komen. Het is 

gymnastiek voor je hersenen. Je kunt in een andere staat van bewust-

zijn komen. Je observeert je gedachtes, waardoor je minder hoeft te lij-

den onder negatieve gedachtes en de emoties die daaruit voortkomen. 

Bekende meditatieapps: Headspace en Calm 

Yoga is een holistische levensstijl die lichaam en geest verbindt. Er zijn 

verschillende vormen van yoga. Voor ieder wat wils. Het bekendste on-

derdeel van yoga zijn de fysieke oefeningen die voor meer rust, lenig-

heid, stabiliteit en ontspanning zorgen. 

Wil je vandaag vanuit je huis al onthaasten en meer Zen in je leven? 

Vraag dan de EHBS-Toolkit aan met korting: Je ontvangt 5 video’s met 

oefeningen van 1 minuut voor direct minder stress, overprikkeling of 

angst. Ga naar https://www.c-coaching.nl/product/ehbs-toolkit-actie/ 

Cynta van den Broek is trainer en -coach bij C-Coaching.nl. Ze is gespeciali-

seerd in Breathwork en stressmanagement, voor persoonlijke ontwikkeling 

en gezondheidsbevordering

Zin in Zen

#zininzen

Breathwork, mindfulness, meditatie en yoga zijn steeds meer algemeen bekend. Hoewel deze  
methodes door veel mensen een decennia geleden nog als zweverig, vaag en onbekend is  
onbemind gezien werden, winnen ze met jaar en maand aan populariteit. Steeds meer mensen 
ervaren de grote positieve impact die deze methodes op hun dagelijks leven hebben.  
Zeker Breathwork heeft de afgelopen twee jaar aan bekendheid en populariteit gewonnen.  
Zin in Zen? Hier meer over deze methodes en waarom je er toch echt kennis mee wilt maken,  
als je niet al fan bent. Mijn advies ga het gewoon eens een keer proberen. 
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Noord-Limburg met het natuurrijke 

Land van Peel en Maas, de vennen en 

stuifduinen van de Maasduinen, het 

grootste aaneengesloten watersportge-

bied van Nederland, de Maasplassen in 

Midden-Limburg en het groene Heuvel-

land van Zuid-Limburg. Van uitgestrek-

te bos- en heidearealen, moerassige 

hoogveengebieden tot hoog-en-droog-

gelegen zandverstuivingen en mergel-

plateaus. Een unieke combinatie van 

grote landschappelijke afwisseling, die 

Limburg bij uitstek geschikt maakt voor 

tal van ontspanningsmogelijkheden.

Fietsen, wandelen en lekker genieten 

van de Limburgse gastronomie. Het 

uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse 

(fiets)veerpontjes over de Maas en schit

terende, grens over schrij den de moun-

tainbikeroutes, maken Limburg tot een 

echt fietsparadijs! Ook voor de wandelaar 

heeft Limburg veel in petto; naast de na-

tuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal 

van bewegwijzerde routes die u de mooi-

ste plekjes van Limburg laten zien. Plan 

uw eigen route of kies een kant en klare 

route op www.routeplannerlimburg.nl.

De toeristische attracties, uitstekende 

accommodaties, gezellige winkelcentra, 

uitgebreide gastronomie en de typeren-

de gastvrijheid van haar inwoners, met 

hun liefde voor het goede leven, maken 

Limburg tot een onvergetelijke beleve-

nis voor jong en oud! 

Kijk voor meer informatie op 

www.HartvanLimburg.nl.

LIMBURG

Limburg: een stukje buitenland in Nederland.  

Hier hoeft u zich geen moment te vervelen.  

Alleen te genieten van al het moois dat  

onze provincie te bieden heeft!



fun
Duik in een ludieke wereld en ga samen naar de leukste activiteiten. 

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, beleef prinsheerlijke 

avonturen in een kasteel of krijg een adrenalinekick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  Wat je ook kiest, het zorgt 

geheid voor onvergetelijke belevenissen en mooie herinneringen.

fun

#fun

Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in Maasplassen met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.
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MERGELRIJK

Wandel op je eigen tempo door het  

unieke grottenstelsel in Valkenburg dat 

vele historische en educatieve verhalen 

waarborgt. Deze verhalen worden door 

miniaturen, mergel- en zandsculpturen  

tot leven gebracht. Één van de hoogte-

punten is een levensgrote replica uit 

mergel van De Nachtwacht.

Kinderen gaan met een speurtochtboekje 

op pad en ontdekken spelenderwijs  

de grot. In de fossielengroeve gaan ze  

op zoek naar fossielen en haaientanden  

en in het grottenatelier maken ze gratis  

hun eigen mergelsouvenir.  

Durf jij ook de donkere Thomas Didden 

groeve te bezoeken?

www.mergelrijk.nl

MergelRijk neemt je 
mee terug in de tijd!

KERAMIEKCENTRUM  
TIENDSCHUUR TEGELEN

Alles draait om keramiek! In het Kera-

miekcentrum staat keramiek centraal.  

In het verhaal, in het  museum én in  

het atelier. Tegelen is letterlijk uit de  

klei gegroeid. Beleef de keramische 

geschiedenis van deze regio. Leer alles 

over het boeiende keramische ambacht, 

van pottenbakkersschijf tot 3D printer. 

Ontdek in de wisselexposities de  

talenten en de knappe staaltjes  

vak manschap van gerenommeerde  

kun stenaars uit heel Europa én  

daarbuiten. Laat je verrassen door de 

schoonheid van keramische kunst.

Atelier en museum voor  

keramische kunst

Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen 

Tel. 077-3260213 

www.tiendschuur.net 

Geopend dinsdag t/m zondag 

11.00 - 17.00 uur



#fun

1312

Aaien, voeren en knuffelen, laat je verwonderen door de dieren of ga ravotten 

in de enorme speeltuin midden in het bos. Natur-und Tierpark Bruggen is een 

ideaal familie-uitje!

In geen enkele andere dierentuin is er zoveel contact tussen mens en dier.

Apen, kangaroes, antilopes, stokstaartjes, kamelen en nog veel meer.

Soms zijn er zelfs pasgeboren dieren te bewonderen! Maar het park heeft  

nog meer te bieden: de heerlijke speelweide van maar liefst 1,5 hectare  

heeft o.a. een glijbaan, springkussen, minigolf en Neptunes wereld.

NATUR- UND TIERPARK BRÜGGEN

Brachter Str. 98 

41379 Brüggen, Duitsland

Tel. +49 2163 5447

www.natur-und-tierpark-brueggen.de

Eén kind GRATIS onder begeleiding 
van een betalende volwassene.

Een ideaal familie-uitje!

T  088  369 70 00    
E  klantenservice@funforest.nlVerlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen

Je vindt ons in het bos van Venlo
www.funforest.nl

Voor een unieke, fun, actieve en , vooral ook , 
veilige beleving van de natuur

Klim maar 
op als je durft!

MUSEUM KLOK & PEEL

In Asten, klokkendorp in De Peel, worden al meer 

dan een eeuw klokken gemaakt. Voor families met 

jonge kinderen zijn er doe-tochten en cultuurlief-

hebbers genieten er van de grootste collectie 

klokken en carillons ter wereld. De Peel vormt 

een natuurlijke grens tussen Brabant en Limburg. 

Ontdek de geschiedenis van de rauwe natuur van 

de Peel die al miljoenen jaren terug gaat. Bekijk de 

fossielen uit de prehistorie en het mammoetskelet. 

Het museum is een niet te missen belevenis en won 

niet voor niets diverse keren de ANWB verkiezing 

‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. Iedereen is 

van harte welkom in Museum Klok & Peel!

Een compleet dagje uit voor jong en oud

Ostaderstraat 23, Asten | www.museumklokenpeel.nl | 0493-691865

Pauzeer in het museumcafé of in de omvangrijke museumtuin!

WWW.HADO-NOW.COM

HADO IS EEN INTENSIEVE EN STRATEGISCHE 

3 VS 3 VERSIE VAN TREFBAL (DODGEBALL)

EEN COMBINATIE VAN SPORT EN GAMING 

DOOR MIDDEL VAN AUGMENTED REALITY (AR)

ERVAAR DE ACTIE NU ZELF!

VENLOSEWEG 106 TEGELEN > A73 AFSLAG 16

MET ’S WERELDS EERSTE TECHNO SPORT
GAME!

THEINGET
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Van authentieke koperen brouwketels tot een 
sfeervolle kelder met flessen Grand Prestige van 
diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek 
volg je onder begeleiding van een ervaren gids 
het complete brouwproces. Je ruikt de hop, 
proeft de mout en natuurlijk... het bier. Bezoek de 
brouwerijwinkel en de Hertog Jan Proeverij. Je bent 
van harte welkom.

Boek nu met 10% korting met de onderstaande kortingscode.

HJHP2 D2Z5

 

Voor meer informatie kijk op Hertogjan.nl/brouwerij

Beleef een spectaculaire tijdreis van 2000 

jaar geleden naar het Romeinse leven. 

Ga op expeditie in de expositie en  

bezoek het oudste stenen gebouw van 

Nederland. Je maakt een reis door een 

nieuwe ‘hightech’ expositieruimte,  

met als absolute blikvanger een  

100 vierkante meter groot projectie-

scherm. Maak kennis met het Romeinse 

leven in allerlei aspecten.

Tip: Thermenmuseum staat erom bekend 

dat het een leuk uitje is voor het hele gezin. 

Geniet samen van de Romeinse  

ontdektocht voor families met kinderen 

(vanaf 7 jaar): Lucius & Amaka en het 

verloren fresco van Coriovallum. In deze 

tocht vragen we onze jongste bezoekers 

te helpen om het fresco, de muurs-

childering, weer in elkaar te zetten. 

Er is nog veel meer te zien in het 

Romeins en archeologisch museum: 

zoals de expositie 400 jaar baden, een 

gevarieerde collectie gebruiksvoor - 

werpen uit de Romeinse tijd en een 

Romeinse audiotour. Tot ziens in het 

Thermen museum en laat je verrassen!

Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

Tel: 045-5605100

 www.thermenmuseum.nl 

THERMENMUSEUM
HEERLEN

KASTEEL HOENSBROEK

Klinkertstraat 118 • 6433 PB Hoensbroek 
Tel: 045-5227272
www.kasteelhoensbroek.nl

Maak een dansje in de prachtige  

balzaal en beklim de Middeleeuwse 

toren. Zoek de geheime kamer,  

bibber in de eeuwenoude kerker en 

speel de spellen uit de tijd van ridder 

Hoen. Neem een selfie in de schand-

paal op de binnenplaats en aanschouw 

een heus 'kotsgat' in de eetzaal.  

Volg de route uit de kasteelbrochure of 

kies voor een van onze spannende en 

leerzame familie kasteeltochten. 

Het kasteel is bijna iedere dag geopend. 

Laat je betoveren door Kasteel Hoensbroek: het meest familievriendelijke 

kasteel van Nederland & winnaar van de VriendenLoterij Museumprijs 

2021! In dit enorme slot met meer dan veertig authentiek ingerichte 

kamers komen avonturen uit verre verledens tot leven.

Bezoek Kasteel Hoensbroek: 
meest familievriendelijke kasteel van Nederland

Tijdens schoolvakanties  

worden er met regelmaat  

speciale activiteiten georga-

niseerd.

En weer of geen weer: een  

bezoek aan een van de mooiste,  

best bewaarde kastelen van 

Europa valt bij iedereen in  

de smaak. Zeker als je je  

bezoek afsluit in onze sfeervolle kel-

derkeuken voor een kop koffie met 

Limburgse vlaai, een overheerlijke  

pannenkoek of een knapperig broodje.  

En schijnt buiten het zonnetje?  

Dan geniet je heerlijk op het terras  

op het plein.

Wil je alvast even binnenkijken? 

Ga dan naar www.virtueelkasteel.nl. 

Beleef de levensechte virtuele rondgang 

langs de kasteelvertrekken met vele 

extra’s of speel de schattenjacht.



#CultureCulture

Aan kunst en cultuur geen gebrek in 

Maasplassen. Ontdek de historie of  

bewonder heden daagse kunstenaars 

in de vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. #Culture
1716

Welkom in Burggemeinde Brüggen
Verdere informatie: Touristinformation Brüggen | T. 0049-2163-5701 4711 

Burgwall 4 | 41379 Brüggen | E-Mail: touristinfo@brueggen.de of 

www.brueggen.de 

Brüggen, de gastvrije gemeente midden in 

het 435 vierkante kilometer grote natuurterrein 

Schwalm-Nette, ligt vlak over de grens. 

De middeleeuwse stad verwelkomt zijn gasten 

in een uitnodigende sfeer: smalle straatjes, 

schilderachtige molens en traditionele gebouwen 

geven Brüggen zijn speciale charme. In Burg 

Brüggen zijn het Museum „Mensch & Jagd“,  

de VVV en een fietsverhuur te vinden.  

In Augustus nodigen het „Altstadtfest“ en  

„Brüggen Klassik“ de bezoekers uit. 

Wandelen en fietsen
Vanuit Brüggen kunt u te voet of met de fiets de 

omgeving verkennen. Talrijke prachtige fiets en 

wandelroutes van in totaal 120 km lengte voeren 

u door de regio of terug over de grens naar 

Nederland. Mooie bossen en heidevelden, 

moerassen, beken en kleine meertjes en het 

grootste beschermd natuurgebied “Brachter 

Wald” zijn te verkennen.

BRÜGGEN

Bildrechte Baum

Broekhuizerdijk 16d 5962 
NM Melderslo 

077-3987320 
www.delocht.nl
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#momentjeaub
Onthaasten daar hebben we allemaal weleens behoefte aan.  

Even uit dat hamsterwiel van de ratrace stappen en opladen.  

Even weg van alle prikkels die ons elke minuut via onze schermen bereiken. 

Even die balans zoeken om te voorkomen dat je opbrandt.  

Even niets moeten en alleen maar genieten van de natuur. 

4 tips om te onthaasten 

Het kan soms even duren voordat je 

vanuit standje vol gaan kan afschake-

len naar standje even stilstaan. Fysiek 

dendert jouw trein nog even door voor-

dat die tot stilstand komt. Deze vier tips 

kunnen je helpen om te onthaasten. 

 

1. Adem in Adem uit. Onthaasten be-

gint altijd met de ademhaling. Maak je 

uitademing langer dan je inademing 

om te onthaasten. 

2. Ga de natuur in. De natuur heeft een 

kalmerend effect op ons zenuwstelsel. 

Het helpt je lichaam van de stress- naar 

de ontspannende modus te gaan. 

ONTHAASTEN GAAT EIGENLIJK BEST MAKKELIJK

PAUZE!

3. Zet je mobiel op stil. Ook geen mu-

ziek. Wandel eens met volle aandacht 

aanwezig in de natuur. Zie de kleuren, 

hoor de geluiden, ruik de geuren. Ik zou 

nog bijna zeggen proef de natuur. Dan 

is het wel handig om eerst te weten wat 

je wel en niet kunt eten. Je zal meer 

ruimte ervaren en de ruis in je hoofd zal 

verminderen. 

• Wandelpad langs de Molenplas

Geniet via het halfverharde pad van de 

rust en de ruimte in een gebied waar 

kruiden, insecten, watervogels, bevers 

en grote grazers het heel goed naar hun 

zin hebben. 2 km

Adres: Molendijk 6, 

6107 AA Stevensweert (Maasgouw) (LB).

• Welkom in de struinnatuur 

van de Grensmaas! 

Tijdens deze wandelroute beleef je een 

bijzonder natuuravontuur: Vrij wandelen 

door de ruigte  zonder geplaveide wan-

delpaadjes, tussen bloemen en kruiden 

door, vogels spottend, op bezoek bij de 

grote grazers, genietend van de prachti-

ge uitzichten. 3 km

Adres: Koevaart 41, 

6181 NX Elsloo (LB)

4. Kom in beweging. Zit je vast of voel 

je je overweldigd? Door fysiek in bewe-

ging te komen, kom je ook mentaal en 

emotioneel weer in beweging. Wande-

len of hardlopen in de natuur is aan te 

raden. Geniet alleen of samen.  
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Verrassend én verfrissend. Eigenzinnig én prikkelend. Het Limburgs Museum  
laat mensen op een andere manier kijken. We brengen op originele en  
inspirerende wijze de bijzondere historie van Limburg tot leven. Met onze ten-
toonstellingen, events en verhalen dragen we bij aan maatschappelijk bewustzijn. 

Of je nu in Limburg geboren en getogen bent, of je van over de  
provinciegrens komt, het Limburgs Museum is er voor iedereen.  
Want de Limburgse geschiedenis maken we samen.

Het Limburgs Museum. Van ós. Voor iedereen.

LIMBURGS MUSEUM IN VENLO

PROGRAMMA 2022

• Oevers vol  Romeinen
Een interactief avontuur

21 mei t/m 4 september 2022

Ontdek het Romeinse leven langs Rijn en 

Maas. In een interactieve tentoonstelling 

voor het hele gezin laten we zien hoe de 

Romeinen zo’n tweeduizend jaar geleden 

woonden, speelden en vochten. De Rijn 

vormde de noordelijke grens van het Ro-

meinse Rijk: de limes. De Maas was het 

Romeinse achterland. De Romeinen wa-

ren de baas, ook in Limburg.

Een van de wonderlijkste voorwerpen in de 

tentoonstelling is een zandstenen hoofd 

van een dame: de Dame van Voerendaal, 

gevonden op een heuvel aan de Via Bel-

gica. De Dame van Voerendaal neemt je 

mee door de tentoonstelling. Samen ver-

ken je het leven van alledag, leer je de be-

woners en hun gewoontes kennen.

• Mystiek Limburg
Een hemelse tentoonstelling

14 oktober 2022 t/m 5 februari 2023

Limburg kent een rijke religieuze ge-

schiedenis. Een geschiedenis die verder 

gaat dan kerk en klooster.  Want Mystiek 

Limburg belicht niet alleen religieuze on-

derwerpen. Ook zingeving, spiritualiteit, 

rituelen, verstilling en extase komen uit-

gebreid aan bod. Onderwerpen die juist 

nu verrassend universeel en actueel zijn. 

De combinatie van oude religieuze kunst 

met werk van toonaangevende heden-

daagse kunstenaars brengt je in de ze-

vende hemel.

Museumcafé

Maak kennis met het Bourgondische leven in Limburg. Van verse 

regionale lekkernijen en Limburgse bieren tot heerlijke cappucci-

no’s en de lekkerste vlaaien; proef het in ons Museumcafé.

OOK TE ZIEN IN 2022

• Limburgers in beeld
De mooiste portretten van Limburgers toen 

en nu. 2 april t/m 19 juni 2022

• Zilveren Camera 
De beste nieuwsfoto’s van Nederland. 

Zomer 2022

• Het avontuur van SuperSint 
Beleef de avonturen van Sinterklaas. 

Verrassend voor jong en oud!

12 november t/m 5 dec 2022

• Limburgs Museum op locatie
Ook buiten Venlo is het Limburgs Museum 

actief op locaties waar van alles te ontdek-

ken valt over de Limburgse geschiedenis.

• Acheo Route Limburg
Met de Archeo Route Lim-

burg ontdek je de verhalen 

achter de Limburgse ge-

schiedenis en archeologie. 

Op de vindplaats waar een 

speerpunt geplaatst is, sta je 

oog in oog met een virtuele 

archeoloog. Hij laat je via de 

Archeo Route Limburg 2.0 

App zien en beleven wat er zich op deze 

locatie in het verleden heeft afgespeeld. 

Ontdek ook welk archeologisch voorwerp 

verbonden is aan deze historische plek. 

• Villa Voerendaal in De Vondst 
in Heerlen
Van vondst tot verrassend verhaal

t/m 1 mei 2022

De Romeinse villa van Voerendaal is een 

van de grootste villa’s die ooit in Neder-

land is teruggevonden! In De Vondst in 

Heerlen worden in de tentoonstelling 

‘Villa Voerendaal – Van vondst tot verras-

send verhaal’ de eerste resultaten van 

het veelbesproken onderzoek naar deze 

villa getoond.

Openingstijden

Het Limburgs Museum is geopend op dinsdag t/m zondag 

van 11.00 - 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties zijn we ook 

op maandagen geopend.

Kijk voor meer informatie, actuele openingstijden en  

prijzen op limburgsmuseum.nl.

Limburgs Museum 

Keulsepoort 5, 

5911 BX Venlo

E-mail: info@limburgsmuseum.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)77 352 2112
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THORN
HET WITTE STADJE

Een van de parels van Limburg is het 
witte stadje Thorn. Ruim 800 jaar 
hoofdplaats van een miniatuurvorsten-
dom, nu een beschermd stadsgezicht 
met vele monumenten. Als je Thorn 
wilt gaan ontdekken mag je er de tijd 
voor nemen want er is veel te zien. De 
historische kern bestaat uit pittoreske 
witte huisjes en vele authentieke pan-
den uit de 15e tot de 19e eeuw. De 
bochtige straatjes, met originele maas-
keien geplaveid, leiden naar intieme 
hofjes, vloermozaïeken en middel-
eeuwse impressies.

De gotische Abdijkerk domineert nog 
steeds het romantische stadje. Een gra-
cieuze erfenis van 800 jaar vrouwelijk 
bewind; hier regeerden zo’n 20 adel-
lijke stiftsdames. Thorn was toen een 
bron van welvaart voor de hele streek 
tot de inval van de Fransen in 1794. De 
Fransen voerden een belasting in op 
basis van de omvang van de ramen. 
Meer ramen in het huis betekende een 
hogere belasting. De arme bevolking 
metselde de ramen dicht om de be-
lastingaanslag te beperken. Om de ‘lit-
tekens van de armoede’ te verbergen, 
werden de huizen wit gekalkt.

Maar gelukkig is de eeuwenoude 
charme nog altijd te bewonderen. De 
Abdijkerk is een gotische kruisbasiliek 
met romaanse westbouw, daterend 
uit de 10e eeuw. Het interieur is barok 
met een imposant hoofdaltaar. De be-
roemde neo-gotische architect P.J.H. 
Cuypers restaureerde in de 19e eeuw 
de kerk.

Geschiedenis en kunst
In Gemeentemuseum Het Land van 
Thorn komt u door kunsthistorische ob-
jecten en moderne multimediashows 
alles te weten over de bijzondere ge-
schiedenis van het witte stadje. Speci-
ale aandacht wordt geschonken aan de 
abdissen en adellijke stiftsdames die 
hier eeuwenlang woonden. Ook vind je 
hier de lokale VVV-vestiging. 

Het KunstPodium Maasgouw biedt 
kunstenaars woonachtig of opgegroeid 
in de gemeente Maasgouw een podi-
um. De exposities wisselen regelmatig 
om verschillende kunstenaars de mo-
gelijkheid te bieden hun kunstwerken 
tentoon te stellen. Het Kunstpodium 
is ondergebracht bij VVV Thorn, Wijn-
gaard 14. Toegang tot de expositie 
is gratis. Kijk voor openingstijden op 
www.vvvthorn.nl.

Rondleidingen in Thorn
Elke derde zondag van de maand kunt 

u deelnemen aan een themawande-
ling onder leiding van een VVV-gids. 
Daarnaast zijn er het hele jaar door, 
rondleidingen voor groepen mogelijk. 
Ook zijn er vanuit Thorn rondvaarten 
door het prachtige Maasplassenge-
bied. Meer informatie via VVV Thorn. 

Verken de omgeving
De omgeving van het witte stadje 
Thorn kent een rijke natuur. Genieten 
van de natuur kunt u in Natuurgebied 
De Koningssteen. Gallowayrunderen 
en Konikpaarden dragen hier bij aan 
een veelzijdige ontwikkeling van bos, 
struwelen en graslanden in het gebied. 
Thorn ligt tevens op een steenworp 
afstand van de Maasplassen en Rivier-
Park Maasvallei. Het RivierPark heeft 
een gevarieerd landschap met een 
wirwar van oude rivierarmen, oever-
wallen, stroomgeulen, grindbanken en 
daaromheen historische plaatsen. Van-
uit Thorn bent u ook heel snel de grens 
over voor een lekker Belgisch biertje.  
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#zininzen

Hier worden we nou "zen" van!
Yoga nidra / Ontspanning de luxe  “Het wordt vaak ervaren als een cadeau aan jezelf”

Yoga nidra is een krachtige en zeer effectieve techniek om een staat van diepe ontspanning te bereiken en die door ie-

dereen beoefend kan worden. Door de oprichter van de Bihar School of Yoga in India is deze techniek naar het Westen 

gebracht. Nidra betekent “slaap” en de yoga staat voor balans en evenwicht. De yoga nidra-lessen worden eens per 

maand gegeven op de vrijdagavond in Weert. Aanmelden kan via www.yoga-counseling-weert.nl

‘BloteVoetenPark Brunssum / Volle Maanwandeling met astrologische uitleg

Beleef het mysterie van de volle maan! Wandel onder leiding van een gids door het maan-

verlichte bos (met schoenen aan), ervaar de intense stilte en bewonder het zicht en de kracht 

van de maan. Je wordt ontvangen met een kop koffie of thee in de BloteVoetenHut. Onze 

gids stelt zich aan jullie voor en daarna gaan jullie het bos in. Tijdens de wandeling krijg je 

uitleg over de astrologische betekenis van de maan. Daarnaast is Volle maan hét moment 

om iets los te laten en om iets nieuws aan te gaan. Word bewust, sta stil, deel met elkaar en laat los. Een bijzondere 

ervaring die je niet snel zult vergeten! Bekijk de activiteitenagenda op www.blotevoetenpark.nl

Activiteitenboerderij Het Hobbyschuurtje / Koe knuffelen, het nieuwe zen-gevoel

Heerlijk en relaxt knuffelen met een koe. Beleef hoe het voelt om door een bepaalde koe geaccep-

teerd te worden, zodat een verbinding tot stand kan komen tussen mens en dier. Niet alleen de koe 

geniet van deze gebeurtenis want de ademhaling en de hartslag van een koe heeft een bewezen 

ontspannen effect op de mens.

Ga voor de activiteiten naar www.hethobbyschuurtje.nl

‘BloteVoetenPark Brunssum / Natuursauna avonden

Word helemaal zen in het BloteVoetenPark bos! Wat dacht je van een buitensauna, bosgeur 

opsnuiven, een zweethut, natuurwaterzwemmen, opwarmen bij het kampvuur en voeten-

baden? Een unieke wellness ervaring in het bos waarbij je helemaal tot rust komt. Ben jij een 

echte wellness lover? Word helemaal zen in het BloteVoetenPark bos! Wat dacht je 

van een buitensauna, bosgeur opsnuiven, een zweethut, natuurwaterzwemmen, 

opwarmen bij het kampvuur en voetenbaden? Een unieke wellness ervaring in het 

bos waarbij je helemaal tot rust komt.

Bekijk de activiteitenkalender op www.Blotevoetenpark.nl

Huskytochten en husky safari met sledehonden in de Limburgse natuur 

Zelf de trekkracht en het uithoudingsvermogen van een roedel Siberische sledehonden beleven,  

aangestuurd door u zelf? De opwinding en bewondering ervaar je pas écht zodra je 

zelf eens op de sledehondenkar hebt gestaan! Wie wil er nu niet een 

onvergetelijke ervaring met onze husky roedel beleven?  

U hoeft er niet voor naar Oostenrijk of Lapland; wij maken 

huskytochten c.q. sledehondentochten mogelijk in 

de Limburgse natuur!

Bekijk alle activiteiten op   

www.lowlandpack.nl

Arcen is een toeristische parel in de gemeente Venlo. Het pittoreske 

dorp is onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen en is van oor-

sprong een vestingstadje. De overblijfselen van die geschiedenis 

zijn op verschillende plaatsen aanwezig. 

Fijn dat je er bent..!

Mooiste bloemen- en plantenpark van Limburg!
Ontdek de tientallen unieke tuinen en bewonder de pracht van de 
veranderende seizoenen in de tuinen. Dagje uit voor het hele gezin!

• Tientallen thematuinen
• Historisch kasteel• Rondleiding met gids• Activiteiten en exposities

• Avontuurlijke minigolfbaan
• Aaiweide• Speelstrand met speeltorens 

• Speurtocht

Kinderen gratis in juli en augustus!
Een kind per betalende volwassene.

Zomeractie

www.kasteeltuinen.nl

Arcen ligt aan de Maas en is een bekend 

knooppunt voor wandelaars en fietsers 

die hun hart kunnen ophalen in het 

mooie groene maasgebied en de ach-

terliggende natuur van de Maasduinen. 

Arcen is rijk aan terrassen en goed eten 

en drinken is hier vanzelfsprekend. Het 

dorp kent een overzichtelijke schaal en 

doet daardoor zeer gezellig aan. Een 

veelheid aan evenementen zoals de 

Aspergemarkt in het voorjaar en diverse 

sfeermarkten maken dat bezoekers er 

vaker terugkeren. Het Scrooge Festival 

dat eens per twee jaar wordt georgani-

seerd is in korte tijd uitgegroeid tot een 

must see voor bezoekers uit de wijde 

regio en Duitsland. Op zoek naar een 

mooie hoed, een geurig bloemetje of 

een souvenir? In Arcen vind je voldoen-

de leuke winkeltjes met allerlei snuiste-

rijen. In Arcen is natuurlijk van alles te 

beleven! Wat dacht je van een bezoek 

aan de prachtige Kasteeltuinen, bier 

proeven bij de Hertog Jan Brouwerij of 

een spelletje golf op de Glow golfbaan. 

Of proef de likeurtjes van de Graanbran-

derij. Wat is jouw favoriete uitje?

Meer weten? www.visitarcen.nl



Limburg staat bekend om zijn Bourgondische levensstijl. Een verblijf in deze provincie  

betekent dus extra genieten. Proef van de heerlijke, typisch Limburgse streekproducten.  

Niet alleen vlaai en asperges maar ook wijnen, bieren, knapkoek en vlees van het Limburgs  

kloostervarken. Deze en andere streekproducten zijn te koop bij de VVV’s in de regio  

en via www.webshophartvanlimburg.nl. Het mogelijk om sommige bedrijven die  

streekproducten maken te bezoeken. U kunt het sportieve met het culinaire combineren 

tijdens een Hap & Stap of Hap & Trap route.    

Drakendorp Beesel

Beesel staat bekend als drakendorp en 

heeft daarom eigen streekproducten als 

Drakenkeutels en Drakendröpke. We ver-

klappen niet wat het is… Proeven is een 

aanrader! 

Wijn uit Maria Hoop

Jos en Nicole van Wijngaard de Deelgaar-

derberg in Maria Hoop telen vijf verschil-

lende druivensoorten waar ze rode, witte 

en rosé wijnen van maken. Naast een 

wijngaard op het hoogste punt van Maria 

Hoop hebben ze nog twee wijngaarden, 

de Petrusberg en een in de tuin van Kas-

teel Montfort. Ontdek de echte Limburgse 

wijn tijdens een de wijngaardenfietstocht 

van 21 kilometer langs deze drie wijngaar-

den. Bij Kasteel Montfort kunt u de wijn 

proeven. Bij de Deelgaarderberg kunt u 

terecht voor rondleidingen met een kleine 

wijnproeverij. De excursie bestaat uit een 

rondleiding in de wijngaard en wijnkelder, 

waarbij het gehele proces uitgelegd wordt. 

Na afloop is er een kleine proeverij van de 

wijnen, vergezeld door een bijpassend 

hapje. Mogelijk vanaf 5 personen. Infor-

meer naar de mogelijkheden.

Asperges, het witte Goud uit Limburg

Dat de asperge een bijzonder streekpro-

duct is, blijkt wel uit de vele bijnamen die 

deze groente kent: Koningin der Groen-

te, het Witte Goud, Parel van het Land 

en Points d’amour! Traditioneel eet je ze 

met ei en ham maar er zijn natuurlijk nog 

veel meer bereidingsmogelijkheden. Tij-

OVERHEERLIJKE LIMBURGSE STREEKPRODUCTEN

dens het aspergeseizoen van begin april 

tot eind juni kunt u met eigen ogen zien 

hoe de asperges groeien in de volle grond. 

Langs de kant van de weg wijzen borden u 

de weg naar de verkooppunten bij de boer.  

Livar – Limburgs kloostervarken

De Limburgse varkens hebben een vrij 

en blij leven op de kloosterboerderij van 

de Abdij Lilbosch waar de monniken hen 

vertroetelen. Met hun krul in de staart al 

wroetend in de Limburgse grond genieten 

ze van regionaal geteelde granen. Livar-

varkens worden gehouden volgens een 

eerlijk concept met de kleinschaligheid 

en charme van toen en volgens de richt-

lijnen van nu en dát proef je! Wilt u een 

kijkje nemen bij de monniken, boek dan 

een excursie met gids via www.limburg-

groepsuitje.nl.

Gagelbier

Het Roerdaler Gagelbier is een bijzonder 

lekker bier van Limburgse bodem. Het bier 

wordt gemaakt met gagel, een zeldzame 

en beschermde kruidachtige struik. Het 

geeft een bepaalde smaak aan het bier 

en zorgt tevens voor de houdbaarheid. 

De wilde gagel wordt ieder jaar met toe-

stemming van Staatsbosbeheer tijdens de 

unieke gagelplukdagen geoogst in een 

van de lokale natuurparken. Het Roerdaler 

Gagelbier wordt in de kleinschalige bier-

brouwerij de Fontein, met toewijding en 

liefde gebrouwen, en dat proef je. Het bier 

is onder andere verkrijgbaar bij Landwin-

kel Schurenhof.

Zoveel lekkers in Maasplassen..  

Genieten met hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten  

en typische streekgerechten. Van de biologische boer tot  

bourgondisch restaurant. Als foodie kunt u hier zeker terecht!

 

#foodfood
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Op www.hartvanlimburg.nl vind je alles terug over streekproducten



#food
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Beleef de natuur in de Limburgse ‘Big Five’. Nationaal Park De 

Meinweg en Nationaal Park De Groote Peel, het Leudal, Rivierpark 

Maasvallei en GrensPark Kempen~Broek. Ruiters, wandelaars, 

fietsers en iedereen die van de natuur houdt kan hier het hele jaar 

door genieten van de allermooiste kleuren, geuren en vormen  

die het hart van Limburg rijk is. 

Het natuurschoon in Noord- en Mid-

den-Limburg is wijdvertakt en uiterst 

divers van karakter. Qua omvang varië-

ren de gebieden van lieflijke, compacte 

strookjes tussen twee dorpskernen tot 

fraaie stiltegebieden en uitgestrekte na-

tuurparken met een rijke flora en fauna. 

Allemaal hebben ze dezelfde overeen-

komst: je kunt er heerlijk tot je zelf komen.

TWEE NATIONALE PARKEN

Bijzonder trots zijn wij op onze twee na-

tionale parken, De Meinweg (met de ad-

der als symbool) en De Groote Peel, elk 

met een specifiek ecologisch systeem. De 

Meinweg: met haar diversiteit aan land-

schappen en biotopen is De Meinweg een 

schitterend stukje natuur waar je heerlijk 

kunt recreëren. Fietsend, wandelend of te 

paard, er is voor ieder wat wils! 

 

De Groote Peel: de ideale manier om De 

Groote Peel te verkennen, is te voet. Op 

eigen houtje, met een van de vele routes 

of een excursie kun je het prachtige en 

vogelrijke natuurgebied beleven. 

 

GRENSOVERSCHRIJDENDE
NATUURGEBIEDEN

Natuur kent geen grenzen. Verken dan 

ook onze grensoverschrijdende natuur-

gebieden Kempen~Broek, en Rivierpark 

Maasvallei die doorlopen naar België. 

Kempen~Broek: GrensPark Kempen~ 
Broek is een uitgestrekt, goed ontsloten 

gebied op de grens van beide provincies 

Limburg, ter hoogte van Weert. Hier kan je 

genieten van de open ruimte en de stilte.

Rivierpark Maasvallei: Het landschap 

van Rivierpark Maasvallei wordt gevormd 

door oude rivierarmen, oeverwallen, 

stroomgeulen, grindplassen, struinge-

bieden en uiterwaarden. Het park strekt 

zich uit langs de regenrivier de Maas. 

De Maasvallei staat garant voor uren-

lang wandelplezier met meer dan 200 

km aan wandelroutes langs de mooiste 

plekjes. Dankzij het uitgebreide knoop-

puntennetwerk kun je zelf een fietsrou-

te uitstippelen. In België volg je blauwe 

bordjes, in Nederland de groene.

GENIETEN VAN DE NATUUR

In nagenoeg alle natuurgebieden in 

Noord- en Midden-Limburg kun je uit-

gebreid fietsen en wandelen en in veel 

natuurgebieden zijn ook ruiterpaden 

aangelegd. In de grotere natuurgebie-

den vind je bovendien bezoekerscentra, 

waar je meer informatie over het betref-

fende natuurgebied kunt krijgen.

Van een stevige wandeling

krijg je trek!
Een 

compleet 
dagje 
uit!

Rijksweg 18  5953 AE Reuver  
077 474 1234  luxorreuver.nl

Koffi e met gebak op ons 
zonovergoten terras.

 
Lunch of diner 

in ons restaurant.
 

Een fi lm in een van 
onze bioscoopzalen.

 
En naborrelen in ons

Grand Café.

CAFÉ RESTAURANT 
RIJSTAL VENHOF

Café Restaurant Rijstal Venhof 
biedt talrijke mogelijkheden 
uw vrije tijd actief en creatief 
door te brengen.

Wandel door het prachtige gebied 

van Nationaal Park de Meinweg of 

beleef de mooie natuur door een van 

ons begeleide buitenrit te paard of 

op de huifkar. Aansluitend is er de 

mogelijkheid om in ons restaurant 

een lekker hapje te eten van onze kaart 

of zelf een pizza te bakken in de 

antieke steenoven.

Geniet bij ons van een heerlijk 

ontbijt, lunch, hoofdmenu of 

typisch Limburgse streekproducten.

Venhof 2, 6075 NE  Herkenbosch 

Tel. 0031 475 531495

www.venhof.nl

Cuypers’ erfenis op het 
‘Eiland in de Maas’ 
Streekmuseum Stevensweert

10 jan 2022 t/m 27 mrt 2022

Jan van Steffeswertplein 1, 

6107 BZ Stevensweert

De vergeten prinsessen van Thorn 
Limburgs Museum

04 okt 2021 t/m 03 apr 2022

Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo

Beklim de kerk van Meijel
28 aug 2021 t/m 28 aug 2025

Raadhuisplein 13, 5768 AR Meijel

Het Wonderkabinet 
Museum van de Vrouw

19 jan 2021 t/m 31 dec 2025

Plats 1, 6101 AP Echt

Tentoonstelling Onderduikers 
en verzet in de Roerstreek 
Roerstreekmuseum

17 jun 2021 t/m 01 okt 2022

Kerkplein 10, 6077 AA Sint Odiliënberg

Wandelen of fietsen
Ontdek de verhalen en geschiedenis van 

Limburg met je smartphone

28 dec 2020 t/m 31 dec 2025

Markt 17, 6041 EL Roermond 

Militracks 2021 
Oorlogsmuseum Overloon

14 en 15 mei 2022

Museumpark 1, 5825 AM Overloon

Cellosonate en trio op 
historische instrumenten 
Theehuis Odapark

29 mei 2022, 15:30 - 17:00

Merseloseweg 117, 5801 CC Venray

lijstje!
Wat staat er op de planning? 



GESCHIEDENIS
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 

tot stand gebracht naar een idee van  

de Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma, 

samen met de Groningse Bertje Jens, 

goede vriendinnen die vaak lange wan-

delroutes liepen in het buitenland.Om-

dat het in eigen land aan dat soort wan-

delroutes ontbrak, besloten ze daar dan 

zelf maar iets aan te doen. Aanvankelijk 

was het idee om met een wandelpad 

hun woonplaatsen te verbinden, maar 

dat werd al snel veranderd naar een 

noord-zuidtocht dwars door Nederland.

EEN UNIEKE ERVARING
Doordat het Pieterpad het hele land van 

noord naar zuid doorsnijdt, kom je als 

wandelaar met een enorme verschei-

denheid aan cultuur en landschap in 

aanraking. Hoewel je bijna overal over-

duidelijk in Nederland bent, is de om-

geving steeds subtiel anders. Al wan-

delend zie je het landschap veranderen; 

soms langzaam zoals het verstrijken van 

de tijd, dan weer plotseling. De bebou-

wing verandert, het karakter van de bos-

sen, de velden, weiden en akkers. Zelfs 

de taal van de Nederlanders om je heen. 

Na een dag ben je soms al in een heel 

andere omgeving dan waar je bent be-

gonnen. Voor je het weet waan je je 

in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in het 

algemeen, en een langeaf-

standswandeling in het bijzonder, 

is hoe persoonlijk je de omgeving 

ervaart. Je jaagt er niet snel voor-

bij zoals in auto of trein, maar je 

voelt elke meter onder je schoenen 

voorbijgaan. Doordat je de tijd hebt 

om te zien, te ruiken, te horen en te 

voelen, ervaar je meer en intenser. Het 

is alsof je het land in hoge resolutie 

onder een microscoop bekijkt en zijn 

intiemste details leert kennen. En die 

zere voeten bij een heel lange wande-

ling? Zie het als pittige kruiden door je 

eten; als je het niet te gek maakt, wordt 

het er alleen maar lekkerder van.

DE ROUTES
De etappes van het Pieterpad zijn een-

voudig te volgen. In de eerste plaats 

zijn de wegen en paden uitstekend be-

wegwijzerd (de witrode markering). 

Daarnaast zijn er via de officiële website 

GPX-bestanden te downloaden die je op 

je telefoon of GPS-apparaat kunt laden 

en volgen. Tenslotte zijn er nog de route-

boekjes. Naast heldere routebeschrijvin-

gen en kaartjes bieden deze een grote 

rijkdom aan wetenswaardigheden over 

cultuurhistorie, landschap en beziens-

waardigheden langs de route. Zeker 

als je van plan bent meerdere etappes 

van het Pieterpad te lopen, is het aan te 

raden deze aan te schaffen; met de op-

brengsten wordt het pad onderhouden.

De etappes in dit artikel en in de route-
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boekjes zijn natuurlijk maar een sugges-

tie. Hoe lang en hoe ver je loopt, bepaal 

je helemaal zelf. Er is geen goede of 

foute manier om het Pieterpad te lopen. 

En wie weet krijg je na een etappe de 

smaak te pakken, en wil je de rest ook 

eens doen. De weg kwijtraken kun je 

namelijk niet, maar je hart verliezen is 

doodeenvoudig.

 Swolgen – Venlo 
(21 km)
Vanuit Swolgen loop je het bos in. Het 

zijn eerst begroeide stuifduinen met 

heiderestanten en dan wat lager gele-

gen loop je langs weer een oude Maas-

arm. Over vlonders langs stil water en 

ontoegankelijke moerassige bossen; 

een platte jungle waar nu de bever 

een mooie leefplek heeft. Je volgt de 

voormalige rivierbocht tot de weilan-

den rond Zwaanenheike Het is weer 

helemaal platteland met boom- en 

heesterkwekerijen en vooral ook rozen. 

Dit is de rozenstreek van ons land met 

Lottum als centrum. Richting Grub-

benvorst loop je tussen aspergevelden. 

Grubbenvorst is het centrum van Lim-

burgs ‘witte goud’ met jaarlijks wed-

strijden aspergeschillen. Je steekt hier 

de Maas over naar Velden en dan, ver-

rassend, loop je door de uiterwaarden 

dicht langs de rivier naar het centrum 

van Venlo. Bij hoog water in de Maas is 

er een droog alternatief.

 Venlo – Swalmen 
(23 km)
Venlo dankt zijn ontstaan aan de ligging 

aan de Maas. De stad was de overslag-

plaats voor goederen die over de slecht 

bevaarbare Maas naar Maastricht en Luik 

werden vervoerd met andere, kleinere 

schepen, dan de schepen die voeren 

vanuit Holland naar Venlo. Nu bepaalt 

een nieuwe jachthaven het gezicht van 

de stad. Het centrum van Venlo, in 1944 

aan het Maasfront tussen Gennep en Sus-

teren, leed zwaar onder oorlogsgeweld.

De wandelaar blijft op de oostoever van 

de Maas tot Maastricht. Vanaf Venlo 

loopt de route tot even voor Swalmen 

pal op en langs de grens met Duitsland. 

In het begin tamelijk hoog op de afzet-

tingen van de Rijn. Bij Tegelen liggen 

vanouds zand- en kleiputten voor steen-

bakkerijen De Maas maakte naast de 

Rijn haar eigen dal. De steile rand is de 

grens. Langzaam loop de omlaag naar 

het Maasdal en je blijft, ook door Duits 

bos, dichtbij de grens. De bewoonde 

wereld is op afstand. 

Eenmaal bij de Swalm loop je met dit ri-

viertje mee naar Swalmen, waar het in 

de Maas eindigt.

Kijk op www.pieterpad.nl/etappes voor 

GPX-bestanden en meer informatie over 

deze en andere etappes.

Gedeeltelijk met toestemming overgenomen 

van www.pieterpad.nl.

Swolgen - Swalmen

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandeling van 

Nederland. Met een kleine vijfhonderd kilometer verdeeld over 

zesentwintig etappes, is het ook een van de langste en meest ge-

varieerde. Het pad dankt zijn naam aan het begin- en eindpunt: 

Pieterburen in Groningen, en de Sint-Pietersberg bij Maastricht.
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