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Geniet van 
mooie fiets- en 
wandelroutes

En ook
Tips en inspiratie voor shoppen, culinair genieten, 

museumbezoek en verrassende activiteiten voor jong en oud
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In Noord- en Midden-Limburg kom je ogen 
en oren tekort. De gemeentes en ondernemers 
in de toeristisch-recreatieve branche in deze 
regio hebben enorm veel te bieden. In deze 
editie van het Limburg Magazine maak je 
kennis met de mooiste fiets- en wandelroutes, 
bijzondere bezienswaardigheden en de leukste 
plekken om te ontspannen. Ontdek het 
natuurschoon van de Limburgse Big Five en 
andere natuurgebieden die zich soms tot over 
de grens met België en Duitsland uitstrekken. 
Voor de waterliefhebbers is er van alles te 
beleven op en rond de Maas en de Maasplas-
sen, het grootste aaneengesloten watersport-
gebied van Nederland. Ook voor fijnproevers 
is het goed toeven in het bourgondische hart 
van Limburg. Wat te denken van de heerlijkste 
streekproducten zoals asperges, boerenkazen 
of een ambachtelijk gebrouwen biertje. 

Je vindt het bij 
Retailpark Roermond!

1236 gratis 
plaatsen

363 dagen per 
jaar open

35.000 m2 
winkelplezier

Wanneer je meer wil weten over de geschiedenis van 
Limburg, volg dan de historische themaroutes of breng 
een bezoek aan een van de vele musea.

Limburg Magazine 2023 staat weer boordevol inspiratie 
en tips voor een heerlijk dagje uit of een langer verblijf 
in Noord- en Midden-Limburg. Dus trek eropuit, ga 
op ontdekkingsreis en ervaar de Limburgse gast-
vriendelijkheid. Wat je deze zomer zeker niet mag 
missen is het Draaksteken in het dorp Beesel. Een 
absolute aanrader. Dit indrukwekkende theaterstuk is 
immaterieel erfgoed en wordt maar eens in de zeven 
jaar opgevoerd.

Veel plezier of, zoals we in Limburg zeggen:
“Völ plezeer!”

Namens het team van Limburg Marketing,
Giel Polman, directeur

Welkom 
in Limburg
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Het 
Limburg van 
Wout Poels 

Liberation 
Route 
Hiking Trail 

Vlotavontuur 
rond de 
Asseltse Plassen 

Draaksteken
2023: ‘Geluif 
in ‘t goeje’

Herinneringen aan het 
Noord-Limburgse land 
waar Wout Poels zijn liefde 
voor het wielrennen vond. 
“Het blijft altijd mijn 
thuis.”  

Wandelen langs 
het verhaal van de 
bevrijding van Limburg 
van Roermond via 
Maasbracht naar 
Montfort. 

Het water op met een 
drijvend huisje? Lees en 
beleef het zelf: suppen, 
zwemmen en barbecueën 
midden in de natuur. 
Dat is pas een avontuur. 

Een uitzonderlijk 
schouwspel over de 
legende van Sint-Joris 
en de Draak dat 
eens in de zeven jaar 
plaatsvindt.
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De Big Five
In Noord- en Midden-Limburg liggen vijf schitterende 

natuurgebieden, ofwel 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. 

RivierPark Maasvallei

Het landschap van RivierPark 
Maasvallei wordt gevormd door 
oude rivierarmen, oeverwallen, 
stroomgeulen, grindplassen, 
struingebieden en uiterwaarden. 
Het park strekt zich uit langs 
de regenrivier de Maas. De 
Maasvallei staat garant voor 
urenlang wandelplezier met meer 
dan 200 km aan wandelroutes 
langs de mooiste plekjes. Dankzij 
het uitgebreide knooppunten-
netwerk kun je zelf een fietsroute 
uitstippelen. In België volg je 
blauwe bordjes, in Nederland de 
groene.  

Nationaal Park
De Groote Peel

De Groote Peel, het kleinste nationale park 
van Nederland, is desondanks een weids, 
waterrijk en stil hoogveengebied. Vroeger 
werd uit het veenmoeras turf gestoken. 
De beste manier om De Groote Peel te 
verkennen is om er te gaan wandelen. Geniet 
van mooie vergezichten over de moerassen, 
open terreinen met heide en pijpenstrootje, 
bossen en struwelen en kleine en grote 
waterplassen. Tip: begin je wandeling 
door Nationaal Park De Groote Peel bij 
bezoekerscentrum Buitencentrum De Pelen. 

GrensPark 
Kempen~Broek

Op de grens van Brabant en 
Nederlands en Belgisch Limburg 
ligt het uitgestrekte GrensPark 
Kempen~Broek. Moerassen, 
beekvalleien, vennen, bossen, heide, 
hooilanden, weilanden, akkers en 
landbouwgebieden wisselen elkaar 
als een grote lappendeken af. Waar 
ooit de smokkelaars schuilden kun 
je nu naar hartenlust wandelen, 
fietsen en mountainbiken en zijn er 
door het hele park routes uitgezet 
voor ruiters en menners. 

De Groote Peel

GrensPark Kempen~Broek

RivierPark Maasvallei

Het Leudal

Met de diep uitgesleten beekdalen en 
metershoge zandduinen is het Leudal een 
aantrekkelijk en verrassend natuurgebied. 
Hier vind je de Sint Ursula- of Leumolen, een 
prachtige watermolen. Bij bezoekerscentrum 
Leudal beginnen de vele wandel-, ruiter- 
en fietsroutes. Fietsers volgen de bekende 
groen-witte fietsknooppunten en komen
langs de Tungelroyse Beek, de Zelsterbeek 
en de Leubeek. Rolstoelers kunnen in het 
bezoekerscentrum een off-road rolstoel lenen 
(vooraf reserveren).  

Nationaal Park De Meinweg

Nationaal Park De Meinweg, met het 
unieke terrassenlandschap, ligt ten oosten 
van Roermond. Bossen, heide, vennen en 
beekdalen zorgen voor een afwisselend 
landschap met unieke flora en fauna; een oase 
van rust. Het is het enige gebied in Limburg 
waar nog de adder broedt. Verder leven er 
wilde zwijnen, vossen, bunzings, steenmarters 
en hermelijnen en komen er meer dan 
honderd vogelsoorten voor. In Bezoekers-
centrum de Boshut vind je meer informatie 
over het park en alle wandel-, fiets- en 
ruiterroutes.  

De Meinweg

Het Leudal

Weer t

DUITSL AND

BELGIË

Roermond
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We stippelden een route uit om 
via Rijkel (bij Beesel), Neer, 
Helden, Baarlo en Kessel een 
aantal kastelen te bekijken. 
Dit gebied kenmerkt zich door 
de aanwezigheid van beeld-
bepalende burchten en praal-
kastelen. Er zijn verschillende 
routes via fietsknooppunten 
uitgezet met afstanden die 
variëren van 24 tot 31 kilometer. 
Daar hebben we handig gebruik 
van gemaakt. 

Pontje over de Maas
In Rijkel steken we voor een 
euro per persoon met het 
fietspontje de rivier de Maas 
over naar Neer. De route voert 
langs de Maas en we genieten 
van de prachtige uitzichten van-
af het hoger gelegen fietspad. 
We smokkelen een beetje met de 
route, maar met de knooppunten 
kun je echt niet verdwalen. In 
het gezellige Helden gaan we 
op zoek naar een wapensteen 
van kasteel Huys ter Horst uit 
1706 die nu op de gevel van 
Hotel Nieuw Antiek pronkt.

Verrassende
fietstocht
langs kastelen

Voor een eerste koffiestop 
bezoeken we de nabijgelegen 
golfbaan op landgoed 
Eyckenduyn.

Door de Heldense bossen 
Ten zuiden van Helden ligt 
een uitgestrekt bosgebied met 
fijne fietspaden. Zo vinden 
we verkoeling in de schaduw 
van de bomen op deze warme 
dag. Verscholen in de bossen 
ligt een zogenaamde land-
weer, een aarden wal die in de 
middeleeuwen dienstdeed als 
verdedigingslinie. Eenmaal het 
bos uit, fietsen we langs een 
verrassende plek, wijngaard 
Vinea Cura waar we wel wat 
meer over willen weten. Het 
blijkt een dagbestedingsplek te 
zijn voor mensen voor wie het 
leven een extra uitdaging is. 

Ook werken ze mee in het 
restaurant, Helden van Helden, 
waar je een heerlijke biologische 
lunch of een goede kop koffie 
kunt nuttigen.  

Château De Raay - 
midden in het groen
Op onze stalen rossen fietsen 
we over het lange pad naar het 
prachtig gerenoveerde Château 
De Raay dat verscholen ligt 
in het groen. Het 13e-eeuwse 
4-sterren kasteelhotel staat 
midden op een weldadig 
landgoed met een grote tuin en 
een vijver vol met waterlelies. 
De stilte overvalt ons bijna. In 
de glazen kloosterkas plukt 
de chef verse kruiden voor de 
bereiding van onze lunch: een 
culinaire verrassing op een 
bijzondere plek. Op het terras 
of in de prachtige serre aan een 
lange tafel, in deze omgeving 
kan iedereen zich even helemaal 
kasteelheer of -vrouwe voelen.

Baarlo, wat een verrassing
De volgende stop op onze route 
is Baarlo. 

Limburg kent een roerige geschiedenis. Dat is de 
reden dat je hier veel kastelen vindt. Kasteelheren van 
weleer bouwden deze landhuizen, buitenplaatsen en 
kastelen niet alleen om in te wonen, maar ook om hun 
landgoederen te verdedigen. De huidige eigenaren 
hebben deze fraaie percelen vaak verbouwd tot hotel 
of restaurant. Een bezoek aan zo’n kasteel is zeker 
de moeite waard. Op een mooie voorjaarsdag pakten 
Marjan en Tanja samen met hun partners de fiets om de 
kastelenroute in het hart van Limburg te verkennen.

ca. 30 km vanaf Neer naar Kessel

Marjan Gielen maakt 
samen met Tanja Clercx  
sinds 3 jaar het Limburg 
Magazine. Marjan is 
eigenaar van Destination-
makers en helpt regio’s 
om met concepten en 
verhalen aan de hand van 
routes interessante plek-
ken bekender te maken. 
Tanja zorgt met haar bedrijf 
CMC Marketing voor de 
commerciële kant en zoekt 
de juiste partners voor het 
Limburg Magazine.

“In deze 
omgeving 

kan iedereen 
zich even 
helemaal 

kasteelheer 
of -vrouwe

voelen 
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Pontje
Op een zestal plaatsen 
kun je de Maas oversteken 
met een pontje, een leuke 
onderbreking van je tocht. 
Aan boord kun je pinnen 
of contant betalen. 
Info en vaartijden:  
www.hartvanlimburg.nl/nl/ 
voetveer-fietsveer-auto- 
veer-noord-en-midden-
limburg 

Routes
Via www.routeplanner-
limburg.nl 

Slapen
 » B&B Het Raadhuys 

(Kessel)
 » Hotel Nieuw Antiek

(Helden)
 » Camping 

De Heldense Bossen 
(Helden)

Eten & Drinken
 » De Keverberg 

(Kessel)
 » Helden van Helden

(Helden)
 » De Tuin van de Barones 

(Baarlo)

3x de 
moeite waard

PS Aero

Parkhoeve de Middelt

Voor een gezellig groepsuitje ben je bij Parkhoeve de 
Middelt aan het juiste adres. Deze prachtige 200-jaar-oude 
hoeve ligt in het Maasdal tussen Kessel en Baarlo. 
Je kunt er terecht voor boerengolf, tandem- en solextochten, 
boerenspellen, schilderworkshops, GPS-tochten en nog veel 
meer. Combineer je activiteit met een boerenlunch, een 
barbecue of een tochtje met de pannenkoekenboot en de 
dag kan niet meer stuk. www.parkhoevedemiddelt.nl

De collectie van PS Aero bestaat uit meer dan 35 
historische vliegtuigen, helikopters en passagiers-
vliegtuigen. Tijdens een rondleiding (die plaatsvinden 
op woensdag, vrijdag en zaterdag) zie je vanuit een 
businessclass vliegtuigstoel een film over de geschiedenis 
van PS Aero. Daarna neemt de gids je mee om de verschil-
lende vliegtuigen en cockpits van binnen te bekijken. 
Graag vooraf reserveren (van november tot en met 
februari zijn er geen rondleidingen). www.psaero.com

De collectie van het Missiemuseum in Steyl ontstond 
doordat missionarissen voorwerpen mee terugnamen naar 
Nederland om toekomstige missionarissen voor te bereiden 
op hun zending. In de collectie bevinden zich voorwerpen, 
zoals maskers, voorouderbeelden, kleding, wapens, 
wandkleden, serviesgoed, geprepareerde dieren en een 
bijzondere verzameling vlinders en insecten. Een bezoek
aan het Missiemuseum is een bijzondere ervaring. 
www.missiemuseum.nl

1

2

3

Missiemuseum 

Wij, als geboren en getogen 
Limburgers, vinden het een 
eyeopener. De gezellige 
Dorpstraat met leuke winkels, 
het aangename dorpsplein met 
het grote terras en het park met 
Kasteel d’Erp. Dit kasteel uit 
1326 kent een bewogen 
geschiedenis met onder andere 
belegeringen door Willem van 
Oranje en zijn zoon Frederik 
Hendrik. Sinds 1993 is het 
kasteel in particuliere handen. 
Het ligt in een parkachtig terrein 
met een ligweide, speeltuin 
en een oude watermolen. Ook 
vind je hier de Sprunk waar 
vroeger de was werd gespoeld 
en gebleekt. 

Japanse kunst in Limburg
Als je door Baarlo fietst zie je 
overal kunstwerken van de 
Japanse kunstenaar Shinkichi 
Tajiri. Hij woonde vanaf 1962 
tot zijn overlijden in 2009 
in Kasteel Scheres aan de 

Napoleonsbaan. Tajiri was een 
van de weinige beeldhouwers 
binnen de Cobra-beweging, een 
kunststroming waar ook Karel 
Appel toe behoorde. Met zijn 
abstracte metalen bouwsels 
heeft hij de beeldhouwkunst 
een nieuwe richting gegeven. 
De ijzeren knopen in Baarlo 
maar ook de wachters van de 
Maasbrug van Venlo zijn daar 
voorbeelden van.

Lest best: Kessel
Vanaf Baarlo fietsen we langs de 
Maas naar Kessel, het eindpunt 
van onze fietstocht. Onderweg 
komen we langs Kasteel Huis 
Oyen. De bouwstijl lijkt op een 
spekkoek, laagjes van mergel-
steen en baksteen, een spek-

lagenbouw. Het kasteeltje werd 
in de 80-jarige oorlog door de 
troepen van prins Willem van 
Oranje geplunderd. Nu is huis 
Oyen een woonhuis en alleen 
vanaf de weg te bekijken.
In Kessel wacht kasteel de 
Keverberg op ons, hoog boven 
de Maas met een prachtig 
terras om te genieten van het 
uitzicht en de zonsondergang.
Met een Casle-biertje, 
gebrouwen door een vrienden-
club uit Kessel, sluiten we een 
interessante en gezellige
fietstocht af. Het veerpontje 
brengt ons weer naar de 
overkant. Nooit geweten dat 
we zoveel mooie kastelen met 
bijzondere verhalen hadden in 
oos sjoon Limburg.

SCAN & VERKEN

Meer info over de
fietsroute Kastelen in 
het Land van Kessel.

Beesel

Rijkel

Helden

Neer

Baarlo

Steyl

Kessel

Maas

1
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Deze fietstocht begint in Overloon waar ook 
het Oorlogsmuseum is gevestigd. Leer tijdens 
een bezoek aan dit museum en de fietstocht 
van alles over wat er in deze regio plaatsvond 
tijdens WOII. Langs de ruïnes van Kasteel 
de Hattert fiets je via Vierlingsbeek naar 
Holthees. Via Venray voert de route door de 
prachtige natuur weer terug naar Overloon 
waar op het Kennedyplein de Vredeskerk 
staat, een symbool van verzoening tussen de 
voormalige bezetters en geallieerden. 

Langs de grens met Belgisch Limburg fiets je door GrensPark 
Kempen~Broek een prachtig rondje via Stramproy, Leudal en 
Molenbeersel. Het park staat bekend om het veelzijdige landschap 
met kapelletjes, wegkruisen, boerderijen, schansen en vooral veel 
molens. De route begint bij de Sint Jansmolen en komt langs de 
Nijverheid, de Broekmolen, de Kasteelmolen, de Armenmolen 
en de Uffelse Molen. Op www.kempenbroekmolens.nl zie je 
wanneer de molens geopend zijn. 

De Peelroute voert langs het Nationaal Park De Groote Peel, 
een uniek natuurgebied op de grens van Noord-Brabant en 
Limburg. Het landschap bestaat voor het grootste deel uit
veenmoeras dat ooit door de turfstekers werd afgegraven als het 
‘goud van de Peel’. Nu fiets je vooral langs water, heidevelden, 
zandruggen en open vlaktes en is het een waar paradijs voor 
fietsliefhebbers en wandelaars. 

De route start in Effeld op de Steinkirchener Strasse. 
Langs de Effelder Waldsee fiets je via kasteel 
Aerwinkel en de Basiliek in Sint Odiliënberg naar 
de Prins Bernhard Molen. De route voert je door het 
prachtige Nationaal Park De Meinweg en het Birgeler 
Wald en onderweg kruis je enkele malen het pad met 
de rivier de Roer. Let op: deze fietsroute gaat deels 
over onverharde paden.

Het veer Kessel-Beesel aan de Maas is het 
startpunt van deze route. Beesel is het Drakendorp 
waar eens in de zeven jaar het Draaksteken, een 
groot openluchtspel, wordt opgevoerd. Overal kom 
je verwijzingen en draken tegen onderweg. Maak 
in het lieflijke dorpje Asselt een stop bij een van de 
mooie terrassen aan het water.

Stap op de fiets en ontdek het 
afwisselende en indrukwekkende 
landschap van Noord- en Midden- 
Limburg. Op de website van Hart van 
Limburg vind je de knooppunten, 
routebeschrijvingen en hoogtepunten 
van deze vijf ‘rondjes’ door natuur-
parken, stadjes en dorpen, langs 
rivieren en molens met aandacht 
voor het heden en het verleden van 
deze streek.  

27 km Heerlijke Peelroute

43 km Oorlogsverleden

35 km Draken en Noormannen

49,6 km Roerdalen-Wassenberg
35 km Grensroute

SCAN & VERKEN

Meer fietsroutes in 
het hart van Limburg.

5x fietstochten 
in het kort 
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In 2016 kwam Wout Poels als eerste over
de streep in de klassieker Luik-Bastenaken-
Luik. Heel Blitterswijck liep uit om hun 
dorpsgenoot te eren met de grootste over-
winning uit zijn carrière. Hoewel Wout al 
enige jaren Noord-Limburg verruild heeft 
voor het mondaine Monaco, koestert hij 
warme herinneringen aan de omgeving 
rond de Maas.  
 
We spreken de Limburgse wielerprof nadat 
hij een trainingsrondje van ruim 80 kilometer 
met meer dan 2100 hoogtemeters heeft 
afgerond in en om de bergen aan de Côte 
d’Azur. Wout woont in Monaco samen met 
zijn vrouw Alice. Dat hij vaak veel van huis 
is, is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet nadat 
Wout en Alice juni 2022 werden verblijd met 
de komst van zoon Casper Henk. 

 
Thuis
Na een periode van anderhalf jaar keerde 
Wout in het najaar van 2022 weer eens 
terug naar Blitterswijck. Het dorp waar nog 
steeds veel van zijn familie en vrienden 
wonen. Hij houdt goede herinneringen 
aan de tijd dat hij er woonde. “Alleen maar 
goede. In oktober keerden Alice en ik 
terug om een en ander te regelen voor mijn 
zoon. Zodra ik de Nederlands-Belgische 
grens passeerde en steeds noordelijker de 
provincie inreed, begon het van binnen 
meer en meer te kriebelen want je bent dan 

bijna ‘thuis’. Met name vorig jaar was dat 
bijzonder. Door de corona-epidemie was ik 
al anderhalf jaar niet meer in Blitterswijck 
geweest. Het was fijn om na zo’n lange tijd 
familie en vrienden weer te zien.” 

Klimmersbenen 
Wout ontdekte het koersen door zijn broer 
Norbert. Een jonge Wout ging hem samen 
met zijn vader aanmoedigen tijdens zijn 
wedstrijden. “Het leek me een leuke sport 
en ik besloot ook te gaan wielrennen. Op 
den duur werd mijn hobby serieuzer. Door 
het wielrennen werd mijn wereld een 
stukje groter, omdat ik wedstrijden fietste 
ver buiten mijn woonomgeving. Met mijn 
broer heb ik kort nog bij de opleidingsploeg 
van Rabobank gefietst. Toen stopte hij 
spijtig genoeg en ik werd een jaar later prof. 
Norbert was weliswaar een prima allround 
wielrenner, maar ik was gewoon een betere 
versie en kon goed bergop rijden. De regio 
Venray mist natuurlijk het heuvelachtige 
karakter, maar ik denk dat ik van mijn 
ouders klimmersbenen in de genen heb 
meegekregen. Mede daardoor heb ik die stap 
kunnen maken richting het professionele 
wielrennen.” 

Fietsen rond Venray 
Wout is één van de beste wielrenners van 
Nederland. In zijn carrière fietste hij talloze 
malen grote rondes uit zoals de Giro d’Italia, 
Vuelta de España en de Tour de France, 

Venray, 
het thuis van

profwielrenner 
Wout Poels 

Limburg is dé Nederlandse wielerprovincie bij uitstek. 
Naast de duizenden kilometers aan fietspaden en goede bewegwijzering, 

kent de provincie ook een rijke wielerhistorie. Grootheden als Frans Maassen, 
Tom Dumoulin en Wout Poels fietsten op jonge leeftijd hun allereerste meters op 

Limburgse bodem en groeiden vervolgens uit tot succesvolle profwielrenners.

Wout op 
de fanclubdag 

in Blitterswijck

“Het is 
prachtig fietsen 

langs de 
uiterwaarden 
van de Maas 
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groeide hij uit tot meesterknecht en zette 
aansprekende overwinningen op zijn naam. 
Deze successen zijn mede te danken aan de 
liefde voor de sport en vele trainings-
kilometers. Ook de kilometers die hij in de 
omgeving van Venray maakte. “Mijn eerste 
jaren als prof woonde ik nog in Nederland 
en fietste ik dagelijks mijn trainingsrondjes 
in het noorden van Limburg. Rond Well 
had je de ‘toeristenweg’. Daar kon ik 
heerlijk mijn oefeningen doen en veilig op 
tempo fietsen. Het is prachtig fietsen langs 
de vele weilanden en rond de uiterwaarden 
van de Maas. Ook koos ik regelmatig om 
noordelijker in de provincie te fietsen. Daar 
had je namelijk wat meer heuveltjes, maar 
ook door De Peel heb je fijne wegen waar 
je kunt fietsen. Rond Venray kun je alle 
kanten op.” 

Bijzondere locaties
Blitterswijck is en blijft Wouts favoriete 
thuis. Zijn moeder, familie en vrienden 
wonen er en midden in het dorp ligt zelfs 
de thuisbasis van zijn fanclub, café De 
Zwart. “In 2016 was het hier groot feest 
toen ik Luik-Bastenaken-Luik op mijn 
naam schreef. Volgens mij waren er
’s avonds nog nooit zoveel mensen in de 
kroeg aanwezig geweest. Hier wordt ook 
jaarlijks de fanclubdag gehouden. Dat kon 
de voorbije twee jaar vanwege corona niet 
doorgaan. Misschien dat die dit najaar weer 

georganiseerd kan worden.” Maar er zijn 
meer plekken waar Wout vroeger graag 
kwam of vertoeft als hij weer in het land is. 
“Aan het Boscafé en nabijgelegen Parkhotel 
in Horst heb ik goede herinneringen. Toen 
ik op mezelf woonde had ik vaak geen 
zin om te koken. Dan at ik hier een hapje 
en fietste vervolgens terug naar huis. In 
Venray zijn Gossimijne en café Hulsmans 
tegenwoordig gezellige plekken waar ik 
ongestoord kan zitten. In het najaar hield 
ik voor familie en vrienden een feest bij 
Tante Jet aan de Maas in Blitterswijck ter 
gelegenheid van de geboorte van mijn zoon. 
Ook een mooie plek nabij de veerpont met 
een terras met uitzicht op de Maas.” 

 
Ontspanning 
Het is niet alleen maar fietsen wat de klok 
slaat als Wout terug in Limburg is. Naast 
afspreken met vrienden en bekenden, 
wandelt hij graag met zijn gezin en hond 
in de omgeving. “Langs de Maas, de bossen 
nabij het Parkhotel en in het Nationaal 
Park De Maasduinen is het schitterend 
wandelen. Er moet ook tijd zijn om te 
ontspannen als ik niet hoef te fietsen. 
Zo was vroeger de Wanssumse kermis in 
oktober vaste prik om te bezoeken, maar 
door het lange wielerseizoen komt dat er 
niet meer van. Wat ik ook nog hoog op mijn 
lijstje heb staan, is het jaarlijkse eindconcert 
van Rowwen Hèze in America. Dat lijkt me 
leuk om mee te maken. Ik heb nu nog een 
aantal jaar te gaan als profwielrenner. 
Een terugkeer naar Noord-Limburg sluit 
ik zeker niet uit. Het is een prachtige 
omgeving en blijft altijd mijn thuis.” 

- ADVERTORIAL - 

Dé perfecte
uitvalsbasis

Lekker er even tussenuit in het
bourgondische Midden-Limburg. In deze
unieke regio is genoeg te beleven en te
ontdekken voor iedereen. Mooie steden

om te shoppen, watersportgebied
de Maasplassen, en maar liefst

5 natuurgebieden. Alleen dé perfecte plek
om te overnachten ontbreekt nog.

Mogen wij de ultieme tip 
geven? Boek je verblijf op 
Recreatiepark de Leistert. Dit 
sfeervolle vakantiepark is een 
bungalowpark en een camping 
in één. Het park staat bekend 
om het grote aanbod in facili-
teiten en accommodaties. Ben 
je de hele dag op pad geweest 
en heb je nog wat energie over? 
Dan is de Leistert dé plek waar 
je nog een verfrissende duik 
in het subtropisch zwembad 
neemt, de kids lekker kunnen 
klimmen en klauteren in de 
bijzondere waterspeeltuin of de 
indoor speeljungle. Speel samen 
nog een potje hyperbowl of 
adventure golf. Geniet daarna 
van een smaakvolle maaltijd in 
een van de drie restaurants die 
het park rijk is. 

- ADVERTORIAL - 

’s Avonds nog een borreltje en 
daarna lekker naar bed. Oh ja, 
slapen. Maar waar dan?
Comfortabel overnachten kan 
bij de Leistert op verschillende 
manieren. Er is voor ieder wat 
wils. Je kunt slapen in een 
luxe vakantieboerderij met 
whirlpool en sauna of in een 
fraaie vakantieboerderij met 
een groot overdekt terras met 
houtkachel en luxe BBQ. Of 
wat denk je van een sfeervol
ingerichte Kids Special bungalow 
met semi privé speeltuin 
grenzend aan je eigen tuin? 
Klinkt ook goed hè?

Ben je toch meer van het buiten 
leven? Op de 5-sterren camping 
kun je kamperen op een veld 
met een speeltuintje of lekker 
luxe met privé sanitair inclusief 
vaatwasser. Ultiem genieten 
toch? Of verblijf in een van de 
andere accommodaties zoals 
een stoere Glamping Tent of 
avontuurlijke Lodge.

Recreatiepark de Leistert is 
dé perfecte uitvalsbasis om 
Midden-Limburg te ontdekken! 
Begint het bij jou al te kriebelen? 
Check op www.leistert.nl alle 
filmpjes, foto’s en maak een 
virtuele wandeling over het 
park, zodat je goed voorbereid 
je vakantie kunt vastleggen. 
Wij houden je niet tegen! 

Boek je verblijf via:
Recreatiepark de Leistert 
+31 (0)475 49 30 30 
www.leistert.nl

“Noord-Limburg 
blijft altijd 
mijn thuis
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Of je er nu woont, op vakantie bent of er toevallig doorheen rijdt, 
het hart van Limburg is een bron van inspiratie voor zowel professionele 

als amateurfotografen. De prachtige natuur, onverwachte plekjes, 
kleuren, verstilling of juist beweging zijn absoluut fotogeniek. 

Dit zijn de verhalen achter de foto’s met de hashtag #hartvanlimburg.  
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Het Kanaal
van Deurne
Ellen Sesink 
Coördinator Leren en
Ontwikkelen bij 
Podotherapie Hermanns
@ellensesink

Ter hoogte van Meijel 
ontspringt het Kanaal van 
Deurne. Hier kun je fietsen, 
wandelen, vissen en verderop 
zijn deze kano’s te huur. Het 
is een heerlijk plekje om te 
genieten van het mooie groen, 
het kabbelende water en 
de talrijke libellen die er 
rondzweven.

Grazende
Exmoorpony’s
nabij Weert
Marianne van Deursen
Interieuradviseur/verkoopster
@mariannevandeursen4  en
@vandeursenmarianne_

De Boshoverheide geeft 
mij zoveel rust, zeker in de 
winterkou als het landschap 
bedekt is met rijp. Dan kleurt 
de lucht sprookjesachtig mooi. 
Het groepje wilgen maakt het 
plaatje af, helemaal als er een 
Exmoorpony bij komt staan. 

in beeld Rondje Molenplas
Stevensweert
Elke Vanrijkel
Huisvrouw
@opstapmetfenna

Eén van onze leukste gezins-
wandelingen was de wandeling 
rond de Molenplas. We zagen 
niet alleen bijzondere (water)
vogels, maar ook Galloway-
runderen en Konikpaarden, 
het hoogtepunt van de dag voor 
onze dochter. 
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De Maas
bij Kessel
Arjan Wilmsen
Begeleider GGZ 
en fotograaf
@dedicationphotography

Als echte Kesselnaar kan 
ik natuurlijk niet om de 
Maas heen. De rivier heeft 
een enorme aantrekkings-
kracht op mij en ik vind 
geregeld mijn weg naar 
‘Mooder Maas’ voor een 
fotosessie.

Keulsepoort 5 | 5911 BX Venlo
www.limburgsmuseum.nl

MUSIC! 
22 april t/m 3 september 2023

De Zonnekoning 
en Oranje
Slaags aan de Maas 
10 juni 2023 t/m 7 januari 2024

Maak jij ook graag mooie foto’s in Noord- 
en Midden-Limburg en wil je dat wij deze 
reposten? Gebruik dan #hartvanlimburg

Lente bij de
Tungelderwallen
Caroline Beelen-Hendrikx
Electronic Packaging Architect
@carolinehendrikx

Deze foto verbeeldt de lente, mijn
favoriete jaargetijde. De kleuren-
pracht van de krokussen, verlicht 
door een stralend zonnetje, staat in 
mooi contrast met het opkomende 
groen. De foto is genomen in het 
buitengebied van Weert nabij de 
Tungelderwallen. Een gebied met 
dennebomen, heide en stuifzand 
waar je heerlijk kunt wandelen.
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“Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee,” aldus Wouter. Daarom zijn hij 
en zijn vrouw lid van Burgernet, een 
veiligheidssysteem dat in 2004 
ontwikkeld werd. Dit systeem 
attendeert deelnemers op veilig-
heidssituaties, niet alleen in de eigen 
woonomgeving maar ook lokaal. 
“Daarom zijn we alert en voelen we ons 
veilig, thuis én tijdens onze vakantie in 
Limburg,” legt Wouter uit. 

Babbeltruc 
De laatste tijd waren er vaker 
meldingen van babbeltrucs in Limburg. 
Oplichters, die zich betrouwbaar voor-
doen, gebruiken trucjes om mensen 
te beroven. Ze komen aan de deur of 
spreken mensen aan op straat met een 
geloofwaardig verhaal. In de tijd dat 
ze je aanspreken word je beroofd van 
je spullen. “Dankzij Burgernet horen 
wij tijdig als er oplichters actief zijn,” 
vertelt Liesbeth. “Zo zijn we extra 
oplettend als we eventueel op straat 
worden aangesproken.”

Gratis Burgernet 
Burgernet werkt samen met de 
gemeente en de politie aan veiligheid 
in de buurt en is beschikbaar in heel 

“Ik raad 
iedereen aan 
om de app te 
downloaden. 

Elke deelnemer 
draagt immers 

bij aan meer 
veiligheid

Nederland. Deelnemers ontvangen 
een kort bericht op hun smartphone 
om uit te kijken naar bijvoorbeeld 
een persoon of een voertuig. Het 
wordt o.a. ingezet bij inbraak, 
beroving, babbeltrucs, oplichting, 
verdachte situaties en vermiste 
personen. Liesbeth vindt het fijn 
om te weten dat ze een bijdrage kan 
leveren aan meer veiligheid in de 
buurt, waar dan ook. “Ik raad ieder-
een aan om de app te downloaden. 
Elke deelnemer draagt immers bij 
aan meer veiligheid.” 

Babbeltrucs en 
Burgernet 

Liesbeth en Wouter uit Den Haag komen ieder
 jaar een weekje naar Limburg om te fietsen, te 

winkelen en vooral om bourgondisch te genieten. 
Ze voelen zich tijdens hun uitjes veilig dankzij 

de app van Burgernet. 

LimburgGroepsuitje is dé specialist in het organiseren
van een actief, avontuurlijk of cultureel programma
voor familie, vrienden, bedrijf, vereniging of klas.  

Groepen klein of groot, een dagdeel, hele dag of meerdaags 
programma. We adviseren je graag over de mogelijkheden. 
In overleg stellen we een programma op maat samen en 
nemen de voorbereiding en planning geheel uit handen.

Kijk voor inspiratie op onze website: www.limburggroepsuitje.nl 

Info en boekingen: T: +31 475 330289
E: groepsuitje@hartvanlimburg.nl 

Voor een
onvergetelijk 
groepsuitje

Advertentie groepen 210x277.indd   1Advertentie groepen 210x277.indd   1 22-11-2022   10:3422-11-2022   10:34
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Ontspannen 
op de

mooie Maas 

De 
Limburgse 

Peel
Het best bewaarde geheim van Limburg!

De Limburgse Peel kun je onmogelijk binnen één dag ontdekken dus blijf lekker slapen in 
een van de vele accommodaties. Het gebied is uniek in Limburg en staat garant voor een 
onvergetelijke vakantie. Hier kun je luisteren naar de wind, genieten aan en op het water. 
Ruik de lekkerste geuren van de vele bloemen en planten. Struin door de mooiste, nog 

ongerepte natuur. Proef de bijzondere streekgerechten uit de regio in een van de 
restaurants en bistro’s. Kijk je ogen uit in de museums of zoek de spanning op in een 

attractiepark. Of je nu een actieve vakantie wilt of gewoon wilt ontspannen, 
de Limburgse Peel biedt voor ieder wat wils. Met wie ga jij dit geheim delen? 

www.limburgsepeel.nl

- ADVERTORIAL - 
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Vincent Zuidema 
is oprichter van 
Vakantiesophetwater.nl, 
een inspiratiesite voor 
allerlei soorten vakanties 
op het water in binnen- 
en buitenland. Daarnaast 
schrijft hij (reis)verhalen 
voor verschillende 
tijdschriften. 

In Buggenum, een plaatsje 
met bijna net zoveel cafés als 
inwoners, maken we kennis met 
de vlotten van verhuurbedrijf 
Treibgut. Drie gezellige houten 
hutten drijven naast elkaar 
in de kleine jachthaven; wij 
kunnen niet wachten om ons 
tijdelijke onderkomen van 
dichtbij te bekijken. 

Bartafel met uitzicht
Benieuwd stappen we aan 
boord van het houten vlot dat 
je basic kunt noemen, maar 
vooral ook praktisch. Groot 
is het niet, toch voelt dat 
vanwege de ruime stahoogte 
wel zo. Het interieur bestaat 
uit een uitschuifbaar bed waar 
je zelf een (opblaas)matrasje 
op kunt leggen, een kookstel, 
een wc-hokje en een watertank, 
plus een bartafel met uitzicht 
over het water. En verder is er 
vooral veel buitenruimte met 
een gezellig zitje plus barbecue 
op het voordek. Via een ladder 
kom je op het platte dak van 

de hut dat dienst kan doen als 
zonnedek of – in ons geval – als 
opslag voor de supboards.
We starten de 9.9 pk buiten-
boordmotor, gooien los en va-
ren weg, wat veel soepeler gaat 
dan gedacht. Vanuit de inham 
bij Buggenum draaien we de 
Maas op die we haaks oversteken 
om de vrachtschepen zo min 
mogelijk tot last te zijn. Bij een 
scheidingstong varen we via 
een oude Maas-arm richting de 
Asseltse Plassen.

Asseltse Plassen
Witte zwanen, opvallend veel 
zwarte zwanen en af en toe 
een visser: we zijn amper een 
kwartier onderweg en begeven 
ons midden in de natuur. 

In een wandeltempo glijden 
we de Asseltse Plassen op. 
Rond de plassen bevinden zich 
praktische steigers waar enkele 
bootjes voor anker liggen. 
Ankeren, zwemmen en suppen: 
dat is ons plan voor vanmiddag. 
Tijd om de sups van het dak te 
halen en in het heldere water te 
springen voor wat verkoeling. 
We lezen wat in de hangmat die 
we hebben opgehangen en dan 
is het tijd om de borrel in te 
schenken en de barbecue aan te 
steken. ‘s Avonds laat springen 
we nog een keer in het water en 
maken een lange suptocht. Een 
oude roeiboot komt langs en 
vissers in fluisterbootjes turen 
bijna bewegingsloos naar hun 
dobbers. Verderop springt een 
school vissen op uit het water, 
tot we vlakbij zijn en ze weer 
wegschieten. Terug op het 
vlot sluiten we de dag af met 
een drankje onder de rood-
ontvlamde hemel. Ultieme 
ontspanning.

“Ankeren, 
zwemmen 
en suppen: 

ons plan voor 
vanmiddag

Vlotavontuur 
rond de Asseltse 
Plassen

Op zoek naar een avontuur op de Maasplassen? 
Wat dacht je van een varend vlot om mee te ankeren, 
barbecueën, zwemmen, lummelen, suppen of een 
boekje te lezen onder een overweldigende sterrenhemel?
Vincent en Marieke namen de proef op de som.

Genieten en een beetje varen, ca. 6 km per uur
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Aanleggen in
centrum Roermond
Pas als het helemaal donker is 
gaan we te kooi. De volgende 
ochtend genieten we van een 
heerlijk ontbijt en een kop 
koffie waarna we vertrekken 
naar Roermond. Volledig 
onthaast varen we terug 
naar de Maas. Daar waar het 
lateraalkanaal Linne-Buggenum 
begint slaan we af en gaan we 
door de sluis van Roermond. 
Bij de stadskade leggen we 
aan voor een bezoek aan het 
centrum. Roermond is een 
gezellig stad met talloze winkels, 
barretjes en restaurants. In 
café Blond & Blond drinken 
we een glas wijn met wat verse 
Molukse hapjes. Weer terug bij 
het vlot verlaten we de stad en 
zakken we de Maas af richting 
de Asseltse Plassen. 

Overstappen
op een chopper
De volgende dag varen we 
terug naar Buggenum waar 
ons vlotavontuur eindigt. We 
willen graag nog meer van de 
omgeving zien, dus huren we 
e-choppers bij Home of the 
Heroes, ook in Buggenum. 

Uiterst comfortabel zoeven we 
dan met een gangetje van 30 
km per uur naar natuurgebied 
het Leudal. Bij Boscafé de 
Busjop in Heythuysen stoppen 
we voor een uitgebreide lunch. 
Dan zetten we koers naar bier-
brouwerij Lindeboom in Neer 
waar we worden ingewijd in de 
geheimen van gist, meer horen 
over de prachtige familiegeschie-
denis en waar we uiteraard de 
heerlijke biertjes kunnen 
proeven. We heffen ons glas op 
een paar geslaagde dagen op en 
rond de Asseltse Plassen.  

3x 
het water op

Sloepverhuur Limburg

Dagstrand BillyBird Park Drakenrijk

Het BillyBird Park Drakenrijk heeft een grote zwemplas met 
een strand en speeltoestellen waar kinderen heerlijk, veilig 
en verantwoord kunnen spelen. De kleintjes kunnen met 
een zeefje op zoek naar goud terwijl de oudere kinderen naar 
het duikeiland zwemmen. En bij de Beachbar kan iedereen 
relaxen en genieten van een drankje.
www.billybird.nl/drakenrijk

Sloepvaren op de Maas met de wind in je haren en de zon 
op je gezicht, dat is plezier voor iedereen. Maak er met je 
vrienden of het gezin een heerlijke dag van. Bij Sloepverhuur 
Limburg in Kessel kun je van april tot en met augustus een 
eenvoudig te bedienen elektrische sloep huren voor een 
vaartocht tussen Venlo en Roermond. 
www.sloepverhuurlimburg.nl

Tijdens een mooie zomerdag is het goed toeven bij Area X, 
het waterrecreatiegebied bij Roermond. Bij de verschillende 
beachclubs met elk een eigen uitstraling kun je terecht voor 
allerlei soorten wateractiviteiten zoals wakeboarden, suppen en 
windsurfen. Maar je kunt er ook genieten van een heerlijke 
ijscoupe, lekkere lunch en een verfrissend drankje in de zon en 
lekker chillen aan de waterkant. www.area-x.nl

1

2

3

Area X

SCAN & VERKEN

Informatie over
watersport in 

het hart van Limburg.

Asseltse Plassen
De Asseltse Plassen liggen in het noordelijk deel van het 
Maasplassengebied. In de jaren ’20 van de vorige eeuw 
werd het deel van de oude loop bij de Koningsgriend 
gedempt en ontstond een schiereiland tussen de nieuwe 
en oude Maasloop. Vanaf de jaren ’60 begon men met de 
grindwinning. Het resultaat is een complex van plassen, 
eilandjes en smalle oeverstroken waar je kunt varen,
suppen, surfen, roeien, kanoën, duiken en vissen.

Slapen 
 » Gastenverblijf Bie Zus

(Buggenum)
 » B&B ‘t Inj (Horn)
 » Hotel Parkzicht

(Roermond)

Eten & Drinken
 » Humphrey’s (Thorn)
 » Heere aan de Maas 

(Roermond)
 » Brasserie

 Boschmolenplas
(Heel)

“Verderop kronkelt 
en spat een grote school vissen 

op uit het water,
tot we stiekem vlakbij zijn 

gegleden en ze snel 
weer wegschieten

Buggenum

Roermond

Horn

Heel

Wessem

Asselt

Maas
2

13

Asseltse 
Plassen
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Dit landschap, waarin wilde 
natuur weer kansen krijgt, 
is uniek in de Benelux. 
Een verrassend paradijs, het 
ontdekken waard. Wandelen, 
fietsen, kajakken, vogels spotten 
of gewoon genieten van mooie 
natuur… Waar je ook voor kiest, 
de Maas is nooit ver weg.

Te voet
Deze wilde riviernatuur leent 
zich uitstekend voor een mooie 
wandeling. Maak je keuze 
uit een van de uitgestippelde 
wandelroutes langs Nederlandse 
of Belgische oever. Of ga op 
avontuur tijdens een struin-
tocht, weg van de vaste paden. 
In verschillende Nederlandse 
gemeenten is er ook een 
knooppuntensysteem uitgewerkt 
waarmee je zelf aan de slag kunt 

- ADVERTORIAL - 

om je ideale wandelroute samen 
te stellen. Geniet onderweg 
van bijzondere soorten zoals 
de ijsvogel, de bever en wilde 
marjolein. Ook konikpaarden 
of gallowayrunderen kom je 
onderweg zeker tegen. 

Altijd droge voeten
Op voorhand controleren of een 
wandelroute of wandelgebied 
in het RivierPark Maasvallei 
onder water staat? Dat kan met 
de ‘Droge Voeten tool’. Op deze 
digitale kaart, te vinden op de 
website onder het kopje ‘wan-
delen’, vind je een overzicht van 
de verschillende meetpunten en 
hun huidige toestand (droog, 
net overstroomd, onder water). 
Zo kun je ‘tot in de puntjes’ 
voorbereid op pad gaan en voor-
kom je natte voeten onderweg!

Kunst aan de Maas
De Belgische oever van het 
RivierPark Maasvallei is het 
decor voor een nieuw 
kunst-in-open-ruimte project. 
Tussen 2022 en 2024 zullen er 
vijf kunstwerken verschijnen in 
de vijf Vlaamse Maasgemeenten 
Kinrooi, Maaseik, Dilsen-
Stokkem, Maasmechelen en 
Lanaken. Daarnaast worden 
verschillende kunstenaars 
uitgenodigd om tijdelijke 
kunstwerken te maken in en 
over de Maasvallei. Het eerste 
permanente kunstwerk is de 
‘Tree of Life’ van de Amerikaan 
Mark Dion in Lanaken. Hij 
brengt met deze levensboom 
een hulde aan het landschap 
rond Herbricht, een klein 
gehucht dat al meermaals af te 
rekenen kreeg met hoogwater. 

RivierPark Maasvallei
www.rivierparkmaasvallei.eu

Wandelen 
door wilde 
riviernatuur
Het RivierPark Maasvallei is een grens-
overschrijdend landschapspark langs 
beide oevers van de gemeenschappelijke 
Maas tussen Maastricht en Thorn 
(Smeermaas en Kessenich in België). 
Over een lengte van 45 km vormt deze 
regenrivier de fysieke grens tussen de 
beide Limburgen. Tegelijk is ze ook een 
belangrijke verbinding tussen de bewoners 
en de natuur langs de twee oevers. 

Ontdek het kleine  
geluk in Roerdalen

Paarden welkom
Wist je dat Roerdalen maar

liefst 140 kilometer aan

mooi onderhouden en be-

wegwijzerde ruiterpaden

heeft? Heerlijk in galop

dwars door het bos. Leuk

weetje: je kunt ook ge-

woon je paard meenemen als

je in Roerdalen

komt logeren. 

Ontdek je plekje 
Ontdek onze 26 plekken van

geluk. Bijzondere plekken

waar je blij van wordt, geno-

mineerd door onze inwoners.

Op iedere plek staat een ge-

luksbord. Hierop staan opdrach-

ten om het geluk van jezelf of

anderen een klein beetje groter te maken. 

Speurneuzen opgelet! 
Samen met de kinderen op

avontuur? Ga lekker los in

het bos. Doe leuke opdrach-

ten onderweg en ontvang

na afloop een kleine herin-

nering. Haal je speurtocht tegen een kleine vergoeding

op bij Rijstal Venhof. Hier hebben ze ook heerlijke 

pannenkoeken, hmmm.

Wandelgeluk
Trek de wandelschoenen

aan en ga op pad in

Roerdalen. Er is volop

keuze. Maak een wan-

deling langs de Roer of

door Nationaal park

de Meinweg. Wandel

rondom landgoed Ro-

zendaal, ’t Sweeltje of

Munnichsbos. Veel wandelplezier!

Proef het geluk!
Pak een terrasje bij mooi weer of ga

voor een avond uitgebreid tafe-

len in een prachtig kasteel.

Proef het geluk met een lek-

ker hapje of een drankje!

Proost samen met ons 

speciale Gagelbier of nip

van een gelukslikeurtje. 

Alle tips vind je terug op onze website: www.kleingelukuitroerdalen.nl
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Alle

13 Kom eens naar Noord- en 
Midden-Limburg voor een gezellig dagje 

shoppen of een inspirerend weekendje weg. 
We selecteerden de leukste adressen.

shoppen - eten & drinken - slapen

Wedden dat je met 
mooie cadeaus, 

bijzondere 
producten en 

een grote glimlach 
thuiskomt?

1 // Het Hobbelpaardje
Ben je in Roermond, hobbel dan eens binnen 
bij Het Hobbelpaardje. Laat je inspireren op 
de 100 m2 spellen en speelgoed, of probeer 
ze uit tijdens een spellenavond op donderdag. 
Hier ontmoet je andere spelletjesfanaten 
en gezelschapsdieren en ontdek je nieuwe 
spellen. Uitdagende puzzels, modelbouw 
en creatieve materialen hebben ze hier ook. 
Speelplezier voor iedere portemonnee.
www.hethobbelpaardje.nl

4 // Flowerzz
Vrolijk makend, al die bloemen en planten in het hart van Reuver. 
Loop binnen en laat je door de gepassioneerde vakmensen van 
Flowerzz voorzien van een fris boeket, de perfecte plant voor buiten 
of een bloemenabonnement. Daar fleurt je huis van op in elk seizoen. 
Leuk om te geven, en om te krijgen. www.flowerzz.nl

3 // Het Doctershoes
De voormalige dokterswoning in Kessenich, net 
over de grens in België, werd verbouwd tot een 
prachtige bed & breakfast. Nu kun je er heerlijk 
slapen in luxueuze kamers met een vleugje 
romantiek. Bovendien is het een ideaal vertrekpunt 
voor fiets- en wandelroutes. En na een enerverende 
dag neem je een heerlijke duik in het verwarmde 
zwembad. Fietsers zijn vanaf 14:00 uur welkom in 
het Fietscafé of op het terras, waar je heerlijk kunt 
eten en een prachtig uitzicht hebt op het park.  
www.doctershoes.be

2 // De Biersalon
Blond of barrel aged, wit of stout. Bij De Biersalon in Melick 
weten ze wel wat lekker is. Wandel binnen en laat je bijpraten 
door Roel. Hij gaat je blij maken met je oude vertrouwde favoriet, 
of verrast je met een nieuw bier. Wil je het onderste uit de kan? 
Geen probleem, want gedegen advies en een gezellige proefavond, 
daar zijn ze van. www.debiersalon.nl
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6 // Coffee & Toffee
Wil je jezelf of iemand anders trakteren op 
iets lekkers? Kom dan naar het ouderwets 
gezellige Coffee & Toffee in Heythuysen 
waar Hein en Marijke je gastvrij ontvangen. 
Je kunt er snuffelen aan verschillende soorten 
zorgvuldig geselecteerde koffie en thee. 
Of proeven van de chocolade en andere 
lekkernijen aan de grote landelijke tafel. 
Krijg je er geen genoeg van? Doe dan mee 
aan een van de smakelijke workshops zoals 
‘Maak de lekkerste cappuccino’.
www.coffeetoffee.nl

12 // Mildershoof
In Kaasmakerij Mildershoof, dicht bij het 
natuurgebied Sarsven en De Banen, maken 
Anton en Dorianne Wijen kazen op 
ambachtelijke wijze met verse melk van 
hun eigen koeien. In de boerderijwinkel 
zijn er naast de traditionele ‘Goudse’ kazen 
meer dan 20 verschillende kruidenkazen 
verkrijgbaar; in het aspergeseizoen zelfs 
een Mildershoof Aspergekaas. Echt 
Limburgs dus. Op het terras, met uitzicht 
op de grazende koeien, drink je een kop 
koffie met Limburgse vlaai. Of geniet je 
van een belegd broodje of - uiteraard - 
een van de goedgevulde kaasplankjes. 
www.mildershoof.nl

5 // Pikas-Zo
Zelfgemaakt, creatief en artistiek. Producten die niemand anders heeft. 
Daarvoor ga je naar Atelier Pikas-Zo in Heel. In het atelier, onderdeel van stichting 
Daelzicht, ontwikkelen mensen met een verstandelijke beperking hun talent. 
En dat levert de mooiste dingen op: een liefdevol en ontroerend cadeau, of een 
eyecatcher voor je interieur. 

8 // Buitenboel & Bij ons 4
Vanuit je bad naar de sterren kijken? Dat kan 
bij Buitenboel, op de grens van Limburg en 
Noord-Brabant, net buiten Holthees. Ons 4, dat 
zijn Cindy, Brigitte, Coen en Roel. Zij zorgen voor 
een ontspannen verblijf voor alle gasten. Boek een 
weekend in een van de onderkomens: de boerderij-
kamers, Finse Kota’s, treinwagons of zet zelf je tent 
op op de minicamping. In de brasserie kun je 
smullen van een lekkere doch eenvoudige maaltijd. 
Zo is een korte of langere vakantie bij Buitenboel 
een geweldige ervaring voor jong en oud. 
www.buitenboelbrabant.com

7 // Het Arresthuis 
Slapen in een gevangenis, dat wil toch niemand? Wel in deze tot 
luxe hotel omgebouwde voormalige bajes. De fundamenten van 
het cachot uit 1837 zijn nog intact en de 105 cellen zijn verworden 
tot 36 comfortabele kamers en 4 suites. Als je meer wilt weten 
over het Arresthuis kun je een rondleiding krijgen door het hotel 
waarbij je alles hoort over de geschiedenis van het gebouw. Het 
hotel ligt midden in het winkelgebied van Roermond en op 
loopafstand van het Designer Outlet Roermond. 
www.hetarresthuis.nl

10 // Carool
Unieke kleding en accessoires voor een 
fractie van de nieuwprijs. Dat vind je bij 
Carool in Nederweert. De ondernemende 
en creatieve Carool en haar dochter 
Anouk selecteren kwalitatieve items om 
je garderobe en je humeur een boost te 
geven. Gezellig samen een kopje thee-
drinken kan ook in de winkel. Wat dacht 
je van Carool’s thee: met rozenknoppen, 
perzik en vanille.
www.carool.nl

In bad onder 
de sterrenhemel, 

slapen in een 
Finse Kota of in 
een voormalige 

gevangenis

9 // Piepers & Zo
De lekkerste piepers komen uit Baexem. De zussen 
Janou en Joëlle Geraats, die uit een familie van 
aardappeltelers komen, kwamen zo op het idee 
om ambachtelijke boerenfriet te produceren. Bij 
Piepers & Zo kun je heerlijk binnen of buiten op 
het terras zitten genieten, niet alleen van friet, 
maar ook van overheerlijke broodjes en een kop 
koffie met een huisgemaakte lekkernij. Je vindt 
Piepers & Zo op Facebook en Instagram.

13 // Designer Outlet Roermond
Maak kennis met meer dan 200 winkels met merkartikelen en designkleding, 
schoenen en parfums. Hou je van Prada, Gucci of meer van het stoere 
The North Face? Dan heb je geluk, alles is hier tot wel 70% voordeliger dan in de 
winkel of online. www.designeroutletroermond.nl

11 // Pluk- en Theetuin   
            ‘in de 7e hemel’
In een oase van rust, midden in het bos 
en toch goed bereikbaar, ligt de Pluk- en 
Theetuin ‘in de 7e hemel’. Geniet er van 
een kop koffie of thee met een heerlijk 
stuk versgebakken taart. Of kies je 
liever een smakelijke lunch met soep en 
salade? De kinderen lusten vast wel een 
pannenkoek. Reserveren voor de lunch 
is aan te raden, zeker met een groter 
gezelschap. Struin door de pluktuin en 
de boomgaard en pluk voor een klein 
bedrag je eigen boeket of fruit. 
www.inde7ehemel.com/pluk-en-theetuin
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Een aantal belangrijke locaties 
langs de route worden gemar-
keerd met zogenoemde Vectors 
of Memory, ontworpen door 
de Amerikaanse architect 
Daniel Libeskind. De vectoren 
wijzen niet alleen de weg, maar 
attenderen de wandelaar ook op 
bijzondere plekken en historische 
gebeurtenissen. Voor deze 
editie van Limburg Magazine 
wandelen wij in twee dagen van 
Roermond via Maasbracht naar 
Montfort. 

Roermond naar 
Maasbracht
Op een warme augustusdag 
begint onze wandeling in het 
centrum van Roermond bij het 
eerste wandelknooppunt op de 
Markt. Op het Munsterplein, 
waar we eerst een kop koffie 
gaan drinken, vinden we achter 
de Munsterkerk bij de fontein 
de eerste vector. We volgen de 
knooppunten door de 

stad naar het Nationaal 
Herdenkingspark Roermond 
met het Nationaal Indië-
monument. Dit monument 
herdenkt de meer dan 6200 
Nederlandse militairen die 
sneuvelden in de periode 
1945-1962. Omdat het niet 
direct op de route ligt, moesten 
we er wel even naar zoeken. 
Dan lopen we de buitenwijken 
uit, door de velden langs het 
water. Het is een heerlijke 
wandeling door een mooie 
omgeving. In Herten – voorbij 
knooppunt 55 naast de kerk – 
gespen we de rugzakken af bij 
het Aetkefee De Biecht waar we 
op het schaduwrijke terras 
genieten van een heerlijke 
lunch. 

Met gevulde waterflessen lopen 
we verder langs de Maasplassen 
naar Ool. Eerlijk gezegd wist ik 
niet dat Limburg zoveel leuke 
waterrijke plekken had. Op 
deze mooie zomerse dag zien 
we hoe de mensen verkoeling 
zoeken in en op het water: 
zwemmen, suppen en surfen. 
Wij lopen gestaag door tot we 
vlak na knooppunt 96 besluiten 
om toch onze zware wandel-
schoenen en stoffige kleding 
te verruilen voor een bikini en 
‘hup’ het water in te duiken. 
In het heldere, koele water is 
het genieten - zo kunnen we er 
weer even tegen. Het volgende 
stuk voert ons langs de Maas, 
prachtig hoog boven het water 
langs begroeide oevers en een 
aantal industriële panden 
naar Linne waar we onze 
watervoorraad weer aanvullen. 
Helaas missen we na Linne het 
knooppunt 41, waardoor we een 
kilometer of twee extra moeten 

Marjo Kuilman is 
freelance tekstschrijver 
en redacteur. Voor dit 
artikel wandelde ze, 
samen met vriendin 
Frida, de Liberation Route 
Hiking Trail van Roermond 
naar Montfort in het spoor 
van de bevrijding van 
Limburg.

“Eerlijk gezegd 
wist ik niet 

dat Limburg 
zoveel leuke 
waterrijke 

plekken had  

Liberation 
Route 

Hiking Trail
De Liberation Route Hiking Trail is een

internationaal netwerk van wandelroutes van 
meer dan tienduizend kilometer langs musea,

monumenten, begraafplaatsen en andere 
bijzondere locaties die herinneren aan de laatste 
fase van de Tweede Wereldoorlog. De complete 

route door Limburg, van Mook tot Mesch, 
vertelt het verhaal van de bevrijding van Limburg. 

27,5 km Van Roermond naar Montfort
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lopen. We denken aan de solda-
ten die hier hebben gelopen om 
de Limburgers te bevrijden en 
prijzen onszelf gelukkig dat wij 
in vredestijd kunnen genieten 
van de mooie tocht. Bij de Ver-
bindingsweg in Brachterbeek 
kunnen we vrijwel direct op de 
bus (68) stappen die ons weer 
terugbrengt naar Roermond. 
Na een biertje aan de Roerkade 
wandelen we naar restaurant 
Wieck waar we heerlijke ham-
burgers eten in de binnentuin. 

Van Maasbracht
naar Montfort 
De volgende ochtend parkeren 
we de auto bij het begin van 
het tweede deel van de route. 
Op meer dan 100 locaties in de 
wijde omgeving liggen Maas-
keien met informatiepanelen, 
de zogenaamde luisterplekken. 
Op iedere luisterplek is een 
hoorspel te beluisteren over de 
indrukwekkende belevenis-
sen van een of meer personen 
tijdens de laatste oorlogsjaren. 
Zo ook in Maasbracht. Op 30 
september 1944 liggen er 240 
schepen in de haven van Maas-
bracht. Alle schippers en hun 
gezinnen zijn de avond ervoor 
door de Duitse bezetter gesom-
meerd hun schepen te verlaten. 
En dan, in de vroege ochtend, 
klinken de eerste ontploffingen. 
Alle schepen worden een voor 
een opgeblazen. 

Op deze zonnige augustusoch-
tend liggen de schepen vredig 
te dobberen in de haven en is 
het gezellig en bedrijvig. Niets 
herinnert aan het geweld dat 
hier ooit plaatsvond, alleen de 
Maaskei aan de Havenstraat. 

Op een klein kerkhofje ver-
borgen tussen de uitgestrekte 
velden van Brachterbeek be-
vindt zich het herdenkingsgraf 
van priester Jan Hendrix. Deze 
priester liep op 16 december 
1944 samen met zijn neef en 
enkele tientallen burgers door 
het front naar bevrijd gebied. 
Maar deze verzetsdaad misluk-
te en ze werden op transport 

3x de 
moeite waard

Kasteel Montfort

Museum Het Cuypershuis

Ontdek het verleden van het Eiland in de Maas in 
het Streekmuseum Stevensweert - Ohé en Laak in 
het voormalige gemeentehuis van Stevensweert. 
De film ‘Eiland in de Maas van alle tijden’ vertelt 
de geschiedenis van dit gebied en de vesting 
Stevensweert. Baggervondsten, beeldhouwkunst, 
munten en penningen maken deel uit van de vaste 
collectie. Tip: Met een combi-ticket bezoek je acht 
musea tegen een gereduceerd tarief. 
www.museumstevensweert.nl

Kasteel Montfort werd in 1260 gebouwd door Hendrik van 
Gelre op een heuvelrug in het Vlootbeekdal. Bezoek het 
kasteel voor het fraaie landschap en het boeiende verleden. 
Wandel door de kasteeltuin of laat je rondleiden door een 
deskundige kasteelgids. Er worden rondom het kasteel 
regelmatig activiteiten zoals concerten, opera’s, markten
en feesten georganiseerd. 
www.kasteelmontfort.nl

Museum Het Cuypershuis richt zich op thema’s rond architectuur 
en hedendaagse interieurvormgeving. Leer meer over het leven 
en het werk van Pierre Cuypers, de architect van onder meer het 
Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Het museum 
organiseert wisselende exposities en biedt educatieve programma’s 
aan. Een wandeling langs de werken van Cuypers in Roermond is 
verkrijgbaar bij het museum en de VVV. 
www.cuypershuisroermond.nl
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Streekmuseum Stevensweert 

Slapen 
 » B&B Willem II            

(Roermond)
 » Huttopia de Meinweg 

(Herkenbosch)
 » Parc Maasresidence 

(Thorn)

Eten & Drinken
 » Juffrouw Coco       

(Roermond)
 » Jaggerz Coffee                 

& Sandwichbar       
(Maasbracht)

 » Restaurant Oolderhof 
(Herten)

SCAN & VERKEN

Meer informatie 
over Hiking Trails 
Liberation Route

Europe

gezet naar het concentratie-
kamp Buchenwald waar ze na 
een bombardement in 1945 
omkwamen.  

Bij knooppunt 28 parkeren 
we de auto en vervolgen we 
onze wandeling door een fraai 
bosrijk gebied, Landgoed 
Rozendaal genaamd, naar 
Montfort. Hier bezoeken we 
het bevrijdingsmonument - 
een beeld van een vrouw die 
zich ‘ontworstelt uit schroot 
in een levensboom naar de 
vrijheid.’ Tijdens de bevrijding 
van Montfort werd het dorp 
meerdere malen getroffen door 
bombardementen waarbij bijna 
200 inwoners omkwamen. 
We zijn er stil van. Terug bij de 
auto eindigt onze wandeling. 
Kasteel Montfort, dat we in de 
verte zien liggen, bewaren we 
voor een volgend bezoek. De 
Liberation Trail bracht naast 
inzichten in het verleden ook 
een prachtige tocht door een 
mooi en ons onbekend stuk 
Limburg. 

“Niets herinnert 
aan het geweld 

dat hier ooit 
plaatsvond, 
alleen de kei 

aan de 
Havenstraat 

  

Roermond

Linne

Ool

Maasbracht

Montfort

Maas
2

1
3
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De Grindgatenroute laat je kennismaken met de grind-
winning in deze omgeving. De informatieborden geven een 
goed beeld van 40 jaar grindwinning en de veranderingen 
die hierdoor in het landschap zijn ontstaan. De wandeling 
voert door St. Anna’s Beemden, langs de Boschmolenplas, 
de Antoniusplas, het Polderveld en de Lange Vlieter, een 
mooie combinatie van vergezichten, water en natuur.
Begin- en eindpunt: Cultureel Centrum Don Bosco, 
Mgr. Savelbergweg 100 in Heel 

Tijdens deze wandeling, die je in twee etappes kunt opdelen, kom je 
langs de molens Windlust, De Korenbloem en de Sint-Josephmolen. 
Je passeert verschillende kanalen die bij Nederweert samenkomen 
in een unieke Kanalenviersprong. Bij Roeven kom je langs een 
waterkrachtcentrale uit 1919 die na een restauratie sinds 1993
groene stroom levert aan het elektriciteitsnet. De route voert voor 
het grootste gedeelte over rustige wegen door boerenland. 
Begin- en eindpunt: Kern Nederweert

Deze route voert door een prachtig, afwisselend 
natuurlandschap, langs kapellen, een kasteel en oude 
boerderijen. Het landschap van het Beesels Broek 
ontstond na de ontginning van het moerasgebied. 
Nog steeds komt het water als kwel aan de oppervlakte 
dat via de Teutebeek en de Huilbeek wordt afgevoerd. 
Bij Bakhei wandel je door bossen, langs boomgaarden, 
akkers en weilanden. 
Begin- en eindpunt: Markt in Beesel 

De Psychiatrie Wandelroute Venray bestaat uit 
twee wandellussen en loopt over het voormalige 
Sint Annagesticht voor vrouwen en het Sint 
Servatiusgesticht voor mannen. De wandellussen 
zijn via verbindingsroutes met elkaar verbonden. 
Onderweg geven de diverse bezienswaardigheden 
zoals het Museum Psychiatrie inzicht in de  
geschiedenis die zo verbonden is met Venray.
Begin- en eindpunt: Hoofdingang van de 
Grote Kerk/St. Petrus Bandenkerk in Venray

15,4 km Grindgatenroute

16,6 km Zo staan de molens

6,3 km Psychiatrie Wandelroute Venray

7,7 km Beesels Broek – Bakhei

De paden op 
in het hart van 

Limburg

Een heerlijke wandeling vol cultuur en natuur. Eerst naar de Servaaskapel, 
het hoogste punt van het Leudal. In het dal volg je de Leubeek langs de 
Groaveberg en kom je in Sint Elisabethshof met het monument voor 
Verdraagzaamheid en de Elisabethsmolen. Langs de oevers van de 
Tungelroysebeek bereik je de Ursulamolen, waarna je via de Litsberg 
weer terugwandelt naar Nunhem.  
Begin- en eindpunt: Molenbergstraat, Nunhem

In het hart van Limburg kun je prachtige gemarkeerde 
routes wandelen met het knooppuntensysteem. 
Kies een lange of een kortere tocht en geniet van de 
natuur, de cultuur, de geschiedenis en het gezonde 
gevoel van eropuit te zijn. Ontdek de geheimen van 
het grensgebied, de Maasplassen, de karakteristieke 
dorpjes en de geschiedenis van deze regio. Wandel-
kaarten en informatie over de routes zijn verkrijgbaar 
bij de VVV’s, via www.webshophartvanlimburg.nl 
en op www.routeplannerlimburg.nl. 

10,6 km Servaas, Elisabeth en Ursula

SCAN & VERKEN

Meer wandelroutes in 
het hart van Limburg.
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3 6Het Blauwe Meertje

Het Blauwe Meertje, een popu-
laire recreatieplas, dankt zijn 
naam aan de azuurblauwe kleur 
van het water. De palmbomen, 
het loungeterras met parasols 
en ligstoelen en de cocktailbar 
doen tropisch aan. Neem een 
duik in het heldere water of 
maak een rondje over het meer 
op een waterfiets en geniet van 
de coole vibe. Fietsers en wan-
delaars zijn van harte welkom.
www.blauwemeertjeweert.nl

Magisch Toverland

In het gezinsvriendelijke en 
deels overdekte attractiepark 
Toverland in Sevenum vind je 
meer dan dertig attracties, van 
achtbanen tot vrolijke en 
spannende shows. Er zijn 
diverse terrasjes om iets te 
eten of te drinken, op adem te 
komen en alle magische 
belevenissen met elkaar te 
delen.
www.toverland.com

Bekende en minder bekende activiteiten – in het hart van Limburg is 
van alles te doen. Zwemmen, bowlen, gamen, golfen of gillend van plezier 

een waterglijbaan af roetsjen, het is allemaal mogelijk. 
Wij selecteerden tien indoor-en outdooractiviteiten en uitjes voor 

sportieve, leergierige en handige kinderen en hun ouders.

actie…

1

5

7

9

2
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8

10

Oorlogsmuseum

‘Oorlog hoort in een museum’, 
is het motto van het Oorlogs-
museum. Leer meer over de 
geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, hoe het was voor 
de bevolking, over het verzet en 
de bevrijding. In de hal bevindt 
zich een grote verzameling 
militair materieel. Het museum 
heeft speciale aandacht voor 
de Slag bij Overloon waarbij 
meer dan duizend militairen 
sneuvelden. 
www.oorlogsmuseum.nl 

Ketelfabriek

In het Indoor Family Entertain-
ment Center de Oude Ketel-
fabriek kun je terecht voor een 
wereld aan activiteiten en
spellen: escape rooms, biljarten 
met je voeten, curling of schiet 
eens een voetbal in de roos van 
een extra groot dartboard. 
Genoeg voor een dag vol plezier.   
www.ketelfabriek.nl

KidsPlaza

In recreatiegebied de IJzeren 
Man vind je de binnen – en 
buitenspeeltuin KidsPlaza – het 
speelparadijs voor kinderen van 
nul tot twaalf jaar. De kinderen 
kunnen zich uitleven op
trampolines, glijbanen, klim-
toestellen, schommels en nog 
veel meer leuke speeltoestellen. 
Voor ouders/begeleiders is de 
toegang gratis. Op de uitgebreide 
menukaart vind je heerlijke 
snacks, broodjes, warme
gerechten en verfrissende 
drankjes. 
www.kidsplaza.nl 

Zwemparadijs

Zwemmen in een subtropisch 
zwemparadijs, dobberen in het 
golfslagbad of razendsnel afdalen 
van spectaculaire waterglijbanen. 
Roetsj eens van de 56-meter-
lange Hurri Cone, of kijk wie 
het eerste beneden is in de 
Duo-Racer. Gegarandeerd 
plezier voor groot en klein in de 
Lommerbergen en het is er 
altijd lekker weer. www.landal.nl/
parken/de-lommerbergen

Mind Mystery 

Iedereen ziet de wereld om zich 
heen op zijn of haar eigen 
manier. Maar zijn er nog meer 
mogelijkheden? Bij Mind 
Mystery ga je op zoek naar de 
grenzen van je waarnemings-
vermogen en leer je hoe het 
brein je ogen voor de gek kan 
houden. Zo is het huis van 
uitvinder Siebrandt Jacob van 
Moelberen op zijn kop komen 
te staan. Een leuk en verrassend 
uitje met leerzame hersenkrakers 
voor het hele gezin. 
www.mindmystery.nl

Gamecenter

In Gamecenter E-Village in 
Roggel, vlak bij het Recreatie-
park De Leistert, speel je de 
nieuwste games zoals Fortnite, 
Gamebike, Wii en Playstation. 
Doe mee met een game-
competitie of speel het 
spannende GPS-spel 
De Moordzaak. Boek een 
dag(deel) met de hele familie, 
vrienden of team voor een 
vaste prijs.  
www.e-villageroggel.nl

Golfodome

Bij Golfodome kan iedereen 
vanaf 12 jaar kennismaken met 
de golfsport, ook al heb je nog 
nooit gespeeld. Daarnaast kun 
je discgolf en werpgolf proberen, 
twee alternatieve vormen van 
het golfspel. Een gezellig uitje 
met de hele familie, collega’s of 
vriendenclub. 
www.golfodome.nl

De Vermaekerij

De Vermaekerij biedt diverse 
activiteiten voor groepen, 
feestjes of teamuitjes. Bowling, 
shuffleboarding en indoor 
jeu de boules vinden binnen 
plaats. Ga er lekker op uit 
met de vintage ‘nozembikes’, 
de elektrische fatbikes of een 
sportieve fiets voor een uitge-
stippelde route door het mooie 
Noord-Limburg. En natuurlijk 
kun je in de Vermaekerij ook 
terecht voor een heerlijke lunch 
of diner.
www.devermaekerij.nl

In

10x 



46 47

Hier in Het Smalste Stukje Nederland staat 
kwaliteit van leven voorop. Niet voor niets 
heeft de gemeente hiervoor het Cittaslow-
keurmerk in ontvangst mogen nemen. 
Gezellige inwoners, culinaire hoogstandjes, 
historische monumenten, pittoreske 
Maasdorpen en prachtige natuurgebieden: 
het ligt allemaal binnen handbereik in 
Het Smalste Stukje Nederland. Ervaar 
het goede leven en de unieke grensligging 
tijdens de drielandenwandeling (11,1 km 
en 10,9 km) of drielandenfietstocht (55 km) 
waarbij je op één dag zowel Nederland, 
Duitsland en België bezoekt. Ook zijn er 
kant-en-klare ommetjes zodat je tijdens een 
ontspannen wandeling weer even terug in 
balans kunt komen. 

Het Smalste 
Stukje Nederland:
breed genoeg om 
volop te genieten

Kom genieten van de rust, ruimte en 
natuur in Het Smalste Stukje Nederland. 
Letterlijk daar waar Nederland het smalst 
is, tussen België en Duitsland in, is het niet 
breder dan 4,8 kilometer. De ligging, 
voorzien van de uitvalswegen A73 en A2, in 
combinatie met alle voorzieningen binnen 
handbereik vormen dé ideale uitvalsbasis 
om te wonen, te werken en te recreëren. 

Stippel je liever zelf een wandeling uit? 
Dat kan ook met het uitgebreide wandel-
knooppuntensysteem, bestaande uit maar 
liefst 270 kilometer bewegwijzerde wandel-
paden. Even ontsnappen aan het dagelijkse 
leven? Fiets dan de gloednieuwe bezinnings-
fietsroute die je langs bijzondere plekken 
en religieuze gebouwen brengt. Geniet van 
de rust, ruimte en natuur die Het Smalste 
Stukje Nederland te bieden heeft. 

Perfecte dagje uit
Natuurlijk is er ook genoeg te doen. Zo 
hoeft niemand zich te vervelen in familie-
park In de Bandert. Of het nu gaat om 
heerlijk buitenspelen, klauteren en 
klimmen of avontuurlijk karten, skaten, 

- ADVERTORIAL - 

Plan jouw perfecte dagje uit op 
www.hetsmalstestukjenederland.nl 
of scan de QR-code hierboven.

fitnessen en zwemmen. Het kan allemaal 
in familiepark In de Bandert. Daarnaast 
is Het Smalste Stukje Nederland dé ideale 
uitvalsbasis om de Euregio te verkennen. 
In minder dan een uur kun je vanuit Het 
Smalste Stukje Nederland gezellig shoppen 
in Maastricht, bezoek je de dom in Keulen 
of bekijk je wilde dieren in Kerkrade.   

ArcheoGo
Met ArcheoGo verzamel je de 
symbolen van de verschillende 
archeologische vindplaatsen in 
Limburg.

Verzamel alle symbolen! Zo weet je 
ook altijd welke vindplaatsen je al 
hebt bezocht en welke je nog kunt 
gaan bezoeken.

Archeo Route Limburg
Ontdek de verhalen achter archeologische vondsten in Limburg. Stap
in de virtuele wereld met de techniek van vandaag om de verhalen van
vroeger te beleven.

Sta ter plaatse oog-in-oog met onze archeoloog. Hij laat je zien wat zich
in de geschiedenis op diverse plekken in Limburg heeft afgespeeld.

Meer informatie: Archeoroutelimburg.nl

Download de app Archeo 
Route Limburg 2.0 op 
Google Play, de AppStore, via 
Archeoroutelimburg.nl of via 
onderstaande QR-code.
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Het gezelligste kasteel van 
Limburg vind je in Kessel

Voor een lekker ontbijt, heerlijke lunch  of een gezellige borrel.
Dagelijks geopend van 9:30 – 17:00 u. (o.v.) 
Leuk te combineren met 
een van onze
talloze arrangementen

www.kasteeldekeverberg.nl

Op de restanten van de 
ruïne is een volledig nieuw 
bouwwerk geconstrueerd.  
Vanaf het hoogste punt 
in het kasteel, op 30 meter 
boven de Maas, is het 
uitzicht prachtig. 

Dwaal zelf rond door het 
kasteel, boek een rondleiding 
met gids of ontdek het kasteel 
middels een spannende 
speurtocht.

EAT
WORK
SLEEP 
PARTY 

WEDDING 
BEACH

OOLDERHOF

GOOD FUN - GOOD FOOD - ON THE MAAS

Wij zijn Mönchengladbach’s officiële  
      recreatie- en toerismeportaal

H A R T E L I J K  W E L K O M  I N  D E  G R E N S R E G I O 
M A A K  K E N N I S  M E T  M Ö N C H E N G L A D B A C H !
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5x zeker doen 
in Leudal
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De diverse fiets- en wandelroutes kun je ook 

digitaal downloaden op de website en de 

meeste routes zijn ook verkrijgbaar in diverse 

folders bij Bezoekerscentrum Leudal in Haelen 

en de meeste logiesaccommodaties in Leudal.

Kijk op de routeplanner van Hart van Limburg 

en stel je eigen fietsroute samen.

Het Leudal is rijk aan natuur- en cultuurparels. 
Maak kennis fietsend en wandelend met de vele bezienswaardigheden

zoals molens en kastelen in de 16 dorpskernen.

2Op de fiets langs
kastelen in Leudal

Kastelen prikkelen de 
fantasie. Ze brengen ons 
naar vervlogen tijden. 
Neem een kijkje met de 
speciale QR code in een 
kasteel. Fiets je mee met 
Laquais Frans op de Van 
Waes- of de Van Horne 
route?

1Dorpsommetjes
in Leudal

Maar liefst 20 bijzondere 
wandelingen van 2 tot 8 
km in en om dorpskernen. 
Ontdek de cultuurhistorie 
en de rijke natuur van het 
Leudal.

4Fietsen langs de 
Parels van Leudal 

In deze tocht maak je 
kennis met de rijke historie 
van Leudal. Elk historisch 
object dat je onderweg 
tegen komt, vertelt iets 
over de geschiedenis van 
Leudal. Er zijn 4 routes 
uitgezet die variëren 
tussen de 33 en 55 km.

316-Dorpenroute 
Leudal 

Deze unieke route kun 
je per fiets, auto of 
ander vervoermiddel zelf 
ondernemen. In elk dorp 
verzamel je een stempel 
voor je stempelkaart in de 
folder en maakt kans bij 
een volle kaart op een leuk 
Leudal-pakket.

5Bezoekerscentrum
Leudal en
natuurgebied
Het Leudal 

Ontdek de natuur en het 
erfgoed van het 900 ha 
omvangrijke natuurgebied 
Het Leudal. Tevens is ook 
het Streekmuseum of de 
naastgelegen Leumolen te 
bezoeken. 

www.liefdevoorleudal.nl 
/liefdevoorleudal       liefde.voor.leudal
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Op aspergesafari 
in het hart 
van Limburg 

Een heerlijke, hartige asperge-quiche met geitenkaas waar je je vingers bij 
aflikt – het leverde Heidy van Megen een bijzondere prijs op: een tweedaagse 
aspergesafari door het hart van Limburg. Als food ‘influencer’ en blogger was 

ze uitgenodigd om een origineel recept te ontwikkelen voor verse asperges, 
het Limburgse witte goud. Ze stuurde haar recept (zie pagina 53) in en won. 

Samen met haar man meldde
ze zich op de eerste dag van 
hun safari bij d’Ouffenhoff in 
Baarlo waar een stoere Land 
Rover Defender van Landrover 
Dream Holiday voor hen 
klaarstond. Niet alleen was 
deze bolide het vervoersmiddel 
van de dag, ze zouden er ook in 
overnachten. In een tent op het 
dak. Eigenlijk kon de dag toen 
al niet meer stuk voor het twee-
tal. Met een tas vol heerlijke 
streekproducten volgden ze de 
voor hen uitgestippelde route. 
De eerste stop was Venray, waar 
ze bij Koffiebar Knisper binnen-
stapten voor een smakelijke 
lunch. Daarna ging de rit 
verder door Roerdalen – op 
naar Roermond. “Zelf komen 
we uit het zuiden van Limburg 

en we kennen deze regio niet 
zo goed,” aldus Heidy. “Maar 
Roermond was een eyeopener 
voor ons. De gezellige terrasjes, 
de sfeer en de historische
binnenstad... we gaan hier 
zeker vaker komen.”  Weer in de 
Defender reden ze verder naar 
Maasbracht, waar Heidy voor 
liefhebbers van haute cuisine 
Restaurant Da Vinci van harte 
aanbeveelt. Tot slot brachten ze 
een bezoek aan Thorn met zijn 

Heidy van Megen heeft 
een achtergrond in 
catering en horeca. Ze 
deed de slagersvakschool 
en volgde verschillende 
cursussen en opleidingen. 
Ze begon haar ervaringen 
en inspiratie met koken en 
bakken te delen via sociale
media en vervolgens 
ontwikkelde ze haar eigen 
website. Hier deelt zij haar 
liefde voor lekker eten en 
reizen: ‘homemadeheidy, 
for the love of food’. 

“Met de fiets en 
de Land Rover 

hebben we 
zoveel nieuwe 
ontdekkingen 
gedaan in onze 
eigen provincie

gezellige winkelstraatjes, de 
mooie Abdijkerk en natuurlijk 
de witte huisjes. Na alle stadse 
genoegens werd het tijd voor 
een wandeling, rust en de 
natuur van het Leudal. 

Slapen in een daktent 
Voordat ze de dag afsloten op 
het Natuurkampeerterrein 
Wega, bij GrensPark Kempen~
Broek, bezochten ze eerst nog 
het Zuilen Kabinet in Weert, 
een overdekte parkeerplaats 
waar streetart- en graffiti-
kunstenaars zich uit hebben 
kunnen leven. “Ik vond het 
heel indrukwekkend en heb 
naderhand zelfs mensen 
aangeraden om daar een 
fotoshoot te doen,” vertelt 
Heidy enthousiast. 
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Ingrediënten 
100 gram geitenkaas verkruimeld
6 à 8 witte asperges gekookt
60 gram Coburgerham in plakjes
3 eieren
Flinke scheut kookroom
Flinke snuf peper en zout
Grote dosis liefde

Bodem: 
250 gram bloem
3 à 4 eetlepels ijskoud water
1 theelepel zeezout
125 gram koude ongezouten roomboter in stukjes
1 ei

Voor de bodem: meng de bloem met het zout en 
doe de boter erbij. Wrijf dit tussen je vingers tot het 
korrelig wordt. Voeg het ei en water toe en kneed 
kort tot een samenhangend deeg. Voeg nog wat 
water toe als het te droog is, maar maak het niet te 
nat. Kneed niet te lang. Rol het deeg in folie en laat 
het een half uur rusten in de koelkast. Rol het deeg 
uit op een met bloem bestoven aanrecht, vet de vorm 
in, leg het deeg erin en duw de randjes netjes aan.

Verdeel de asperges en de plakjes ham over het 
deeg. Klop de eieren los met de kookroom, peper en 
zout en giet het mengsel over de asperges. Verdeel 
de verkruimelde geitenkaas hierover en bak de 
quiche in ongeveer een half uur af op 180 graden. 
Serveer met een frisse salade.

Aspergetaart van Heidy

Eenmaal geïnstalleerd op de 
camping, ging ze aan de slag 
met, hoe kan het ook anders, 
asperges en andere streek-
producten terwijl manlief de 
tent opzette. “Met de goede 
uitleg van Landrover Dream 
Holiday en de instructies bij 
de hand stond onze slaapplaats 
binnen no time, vlamde de 
barbecue en lag het witte goud 
te grillen. En laat het nou ook 
nog onze trouwdag zijn!” 
Dankzij deze bijzondere dag 
waren Heidy en haar man 
inmiddels besmet met het
kampeervirus want niet lang na 
deze expeditie besloten ze zelf 
tot de aankoop van een camper. 

Verder op de fiets
Na een heerlijke nacht in de 
daktent, stond er voor de 
volgende dag een fietstocht op 
het programma. Met twee com-
fortabele e-bikes van Rijwiel-
handel Jan Peeten, vervolgden 
ze hun tocht door het hart van 
Limburg. “Samen hetzelfde 
tempo fietsen en toch kunnen 
genieten van alles om je heen, 

dat is echt een voordeel van een 
e-bike,” vindt Heidy. Langs de 
Maas, door de bossen, langs de 
aspergevelden ging de tocht 
richting Beesel. In het voor-
jaarszonnetje, op het terras van 
Eetcafé de Troubadour smaakte 
de aspergesoep opperbest. Via 
de Heldense Bossen, het fiets-
pontje bij Beesel en een korte 
stop voor koffie met Limburgse 
vlaai konden ze na 65 kilometer 
de fietsen moe maar voldaan 
weer inleveren. 

“Met de fiets en de Land Rover 
hebben we zoveel nieuwe
ontdekkingen gedaan in onze 
eigen provincie,” zegt Heidy met 
een grote glimlach. “Winkelen, 
musea, de natuurgebieden en de 
stadjes. Het leek wel vakantie.”

“Winkelen, 
musea, de 

natuurgebieden 
en de stadjes. 
Het leek wel 

vakantie
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In augustus 2023 staat het Limburgse dorp Beesel volledig in 
het teken van het grootste openlucht theaterspektakel van 
Limburg en misschien wel van Nederland: het Draaksteken. 

Een schouwspel dat eens in de zeven jaar plaatsvindt en het hele 
dorp op de been en in beweging brengt. Limburg Magazine sprak 

met de drie regisseurs en de hoofdrolspelers over de passie, 
magie en verbinding die het Draaksteken teweegbrengt.  
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Wat maakt dat mensen mee 
willen doen aan het Draaksteken? 

Huub: Of je nou in Beesel woont of 
hier geboren en vertrokken bent, het 
Draaksteken zit in je bloed. Mensen 
komen er altijd voor terug. En er doen 
iedere keer meer mensen mee. Het 
animo groeit nog steeds. Dit jaar doen 
er honderd mensen meer mee dan bij 
de vorige editie.  
Frank: In mijn dagelijks leven ben
ik stukadoor, maar voor dit project 
stoppen we even met stuken.
Theo: Ook mensen die hier net wonen, 
willen meedoen. 
Koning: Mijn opa was vroeger 
‘drakendrager’ die toen nog uit de 
Maas liep. Mijn vader en ooms waren 
altijd betrokken bij het draaksteken 
in de tijd dat het Draaksteken werd 
georganiseerd door de schutterij. Mijn 
vrouw is dit keer hoofd visagie en mijn 
oudste dochter heeft ook een sprekende 
rol. De jongste dochter doet mee bij het 
volk (frontplebs).   

Draaksteken Prinses Aja: Mijn hele familie doet 
mee, mijn moeder heeft een rol bij het 
plebs (het volk) en mijn vader en broer 
helpen mee als vrijwilliger. 
Sint-Joris: Omdat ik kan paardrijden, 
ben ik geschikt voor de rol van Sint-
Joris. Ik heb hier bewust tijd voor vrij 
gemaakt.

Waarom willen mensen graag 
hun tijd en energie geven aan
het Draaksteken?

Huub: Wij zijn al sinds maart 2022 
enkele avonden per week bezig met 
de regie van de sprekende rollen en de 
hoofdlijnen. Ja, het kost tijd, maar we 
krijgen er veel positieve energie voor 
terug. 
Koning: Een hoofdrol betekent dat je 
niet halverwege kan zeggen: ‘Jongens, 
ik heb wat anders te doen’. Je moet 
weten waar je aan begint.  
Prinses Aja: Draaksteken is een 
bijzondere ervaring. Ik kan me niet 
anders herinneren dan dat ik erbij 
wilde zijn. Dat ik de rol van Prinses Aja 
mag spelen is een meisjesdroom die 
uitkomt.

anno 2023

Draaksteken,
wat is dat?
 
Het Draaksteken is een groot 
openluchtspel dat eens in de zeven 
jaar wordt opgevoerd. Beesel staat 
dan volledig in het teken van de draak 
en de Middeleeuwen. Dit theater-
spektakel vol muziek, drama en 
humor is gebaseerd op de legende 
van Sint-Joris en de Draak: de strijd 
tussen goed en kwaad. De cast telt 
ruim 500 spelers die allemaal in 
Beesel wonen of zijn geboren. De 
inwoners bouwen zelf het decor, 
zoals een compleet dorp en kasteel, 
maken de kleding en natuurlijk de 
imposante, vuurspuwende draak. 
Tijdens het Draaksteken versieren 
de inwoners hun huizen met vlaggen 
en voorwerpen die verwijzen naar 
de draak.

De regisseurs

Huub Geerlings, Frank Rous en Theo 
Geraeds zijn al vrienden sinds de 
kleuterschool. Toneel staat van jongs 
af aan centraal in hun leven. Zo
vormden ze een muzikaal trio, Trio 
LosVas, en traden op tijdens het
carnaval, bonte avonden en revues. 
Hun liefde voor het toneel en voor 
Beesel was de reden dat ze met elkaar 
het Draaksteken wilden regisseren.  

De hoofdrollen

De rol van Prinses Aja wordt 
gespeeld door de 25-jarige 
pedagogisch medewerkster Simone 
Geerlings. Business consultant Roy 
Smeets, 49 jaar, speelt dit jaar de 
Koning en Sint-Joris wordt 
gespeeld door paardenliefhebber 
Erik Ickenroth, 46 jaar en assistent 
in een paardenkliniek in Venlo.
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Zit het Draaksteken na 450 jaar
in het DNA van de Beeselnaar?

Huub: Het verhaal van de draak is 
meer dan een passie. Het motiveert de 
inwoners van Beesel. Mensen kunnen 
hun talenten uitoefenen en niet alleen 
op het podium.
Frank: De verbinding die de draak 
oplevert vormt de basis voor onze 
unieke dorpscultuur. Zonder die 
verbondenheid krijg je zo’n spektakel 
niet van de grond.
Theo: Als je iets met passie doet en je 
kunt dit overbrengen, dan komen pas-
sie, verbroedering en magie samen. Of 
je nu betrokken bent bij het maken van 
de draak of van de kleding, iedereen 
wil met zijn of haar bijdrage het beste 
leveren, met passie. Net als wij. 

Wat zal er dit jaar anders zijn
dan voorgaande edities? 
 
Huub: Het decor is helemaal nieuw. 
We projecteren beelden op het kasteel 
en werken met moderne multimedia-
technieken. Dit jaar wordt een unieke 
(theater)belevenis die je gewoon moet 
meemaken.
Sint-Joris: Mijn rol is totaal veranderd. 
Ik kom pas in de laatste scène op het 
toneel.

Frank: Het stuk is herschreven door de 
Limburgse artiest, schrijver, presentator 
Frans Pollux. De legende van Sint-Joris 
en de Draak blijft bestaan maar het
verhaal is in een nieuwe jas gehesen. 
Er is weinig meer overgebleven van de 
oude edities. De personages houden 
het publiek nu een spiegel voor: wat 
geloof je werkelijk van wat je ziet? 
De koppeling met de realiteit is 
onvermijdelijk: geloof je wat de Koning 
verkondigt wanneer je de narcistische 
trekjes van bekende wereldleiders 
herkent? Omgaan met goed en kwaad is 
een uitdaging voor iedereen. Dat neem 
je mee naar huis na de voorstelling.  
Koning: Ik speel de leider die denkt 
te weten wat goed is voor zijn volk 
(en voor zichzelf). Zoals bij dictators 
en wereldleiders gaat het vooral om 
macht. Dat is bij de Koning in het 
Draaksteken niet anders, maar dankzij 
zijn dochter Prinses Aja zien we ook 
zijn menselijke kant.  
Prinses Aja: Pas als je het kwaad hebt 
meegemaakt, weet je wat goed is. Het 
kwaad wordt verbeeld door de Draak. 
In Beesel hebben we een haat-liefde-
verhouding met de draak; op het 
podium steken we hem dood maar de 
rest van het jaar houden we erg veel 
van hem. 

Activiteiten
tijdens het
Draaksteken

Behalve het bijna twee uur
durende spektakelstuk zijn 
er volop andere activiteiten 
te beleven in Beesel. Er is een 
speciale drakenwandeling 
uitgezet, je kunt zeker een 
drakenproduct of een ander 
Limburgs product vinden bij 
een van de kraampjes op 
weg naar het theater en 
restaurants serveren eten in 
stijl van de draak.

Meer informatie

Draaksteken vindt plaats
op 11, 12, 13, 17, 18 en 19 
augustus om 20.30 uur; 
De beleving in het theater 
start om 19.30 uur. 
Kaarten zijn te reserveren op:
www.draaksteken.nl
  
En niet te vergeten, elke 
avond na afloop van de 
voorstellingen een feest waar 
je geen entree voor hoeft te 
betalen. 
www.draaksteken.nl/evene-
menten/nach-van-de-draak/
 
NB: De voorstelling wordt 
opgevoerd in het Limburgse 
dialect en is goed te volgen 
voor Duitstaligen. En al 
versta je geen Limburgs, het 
blijft een bijzondere ervaring 
om mee te maken.

“De verbinding 
die de draak 

oplevert vormt 
de basis voor 
onze unieke 

dorpscultuur

Frank Rous

Draaksteken 2016

“Dat ik de rol 
van Prinses Aja 

mag spelen 
is een

meisjesdroom 
die uitkomt

Simone Geerlings
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Midden in het centrum van Weert ligt 
een spiksplinternieuw heringericht 
museum in een prachtig historisch 
gebouw. Het markante rijksmonument, 
voormalig stadhuis, is geheel 
gerestaureerd. Meest opvallend in 
het ontwerp van Maurice Mentjens 
is de goudkleurige gevel. Binnen 
ontdek je een gevarieerde verzameling 
cultuurhistorische objecten en kunst. 

In Museum W leg je een 
cultuurhistorische route af 
langs belangrijke levensthema’s 
waarmee ieder mens, ongeacht 
wie je bent of waar je vandaan 
komt, mee te maken heeft of 
krijgt. Wil je meer weten over 
hoe de mens in verleden en 
heden zijn leven op allerlei 
gebied heeft vormgegeven, 
dan is Museum W een bezoek 
waard. Wat vormt je identiteit? 
Wat is voor jou van betekenis, 
waardoor laat jij je beïnvloeden? 
Museum W daagt je uit. 

Prikkelende presentatie
Aan de basis van de presentatie 
ligt een collectie die van 
oorsprong twee gezichten kent: 
regionaal en religieus. Van pre-
historische urnen tot prachtig 
zilverwerk in een spannend 
vormgegeven schatkamer. 
Schilderijen, beelden, gebruiks-
voorwerpen en bijzondere 
kleinoden uit meer dan zeven 
eeuwen komen aan bod. 

Kijk je ogen uit in onze museum-
zalen in verrassende kleuren en 
sferen.

Tijdelijke exposities
Maar er is meer te zien en te 
beleven in Museum W. Tijdelijke 
exposities, projecten buiten de 
muren van het gebouw en op 
de LED-schermen in de gevel 
van het museum zijn bijzondere 
kunstvideo’s te zien.

In 2023 presenteert Museum W 
een tentoonstelling met werk 
van kunstenaar Frans Franciscus. 
Met zijn uitbundige en kleurrijke 
werk laat Franciscus zich 
inspireren door de oude 
meesters en gaat hij aan de 
haal met Christelijke tradities.

Nieuwsgierig geworden? 
We verwelkomen je graag 
tijdens je museumbezoek. 
Kijk op onze website voor alle 
exposities en activiteiten.

Museum W
Meikoel 2, Weert
+ 31 (0) 495 53 19 20
www.museumw.nl

Geopend op
dinsdag t/m zondag 
van 11.00 tot 17.00 u.

Ontdek 
Museum W!

Museum W
verwelkomt,
prikkelt, verbindt

V
ES

TI
N

G

STEVENSWEERT
Dit jaar vieren wij het 40-jarig 
bestaan van ons museum, 
gelegen in het centrum van
de vesting Stevensweert. 

Ontdek de historische highlights 
zoals het ontstaan van de vesting 
Stevensweert in 1633 en de 
Slag om Stevensweert in 1702. 

Bij bezoek aan het 
museum ontvangt u een 
gratis combi-ticket voor 
8 musea in de regio.  

www.museumstevensweert.nl

COMBI-TICKET 



60 61
- ADVERTORIAL - 

Van zeepbellen 
tot tranentrekkers

Het Limburg Festival is het toonaangevend 
zomertheaterfestival in het hart van de provincie Limburg. 

Het festival brengt bijzonder theater op bijzondere 
(landschappelijke) plekken. 

Van woensdag 16 tot en met 
zondag 20 augustus verandert 
Midden-Limburg (en een deel 
van Duitsland) in één groot 
openluchtpodium met een 
gevarieerd pallet van o.a. 
theater, dans, muziek, mime, 
poppenspel en performance. 
Niet alleen voor de doorgewin-
terde cultuurbeesten, maar ook 
voor het publiek dat de reguliere
podia doorgaans niet weet te 
vinden, een feest om te bezoeken.

De organisatie biedt het publiek 
ook in 2023 een erg gevarieerd en 
divers pallet aan voorstellingen 

aan. Het haalt de bekende namen 
uit de theaterwereld naar de 
regio Midden-Limburg maar 
geeft daarnaast ook aanstor-
mend theatertalent ruim baan. 
Vijf dagen lang – van woensdag 
16 t/m zondag 20 augustus – 
programmeert het Limburg 
Festival theatervoorstellingen 
die te zien zijn in de gemeenten 
Leudal, Maasgouw, Roerdalen/
Wassenberg, Nederweert en 
Weert. Er komen ruim 50 (inter)
nationale theatergezelschappen, 
die samen ruim 175 voorstellingen 
voor het voetlicht brengen. Een 
veelvoud aan hartstochtelijke 

ROUTE A (40 km): Grandcafé De Harmonie (Linne) - Café-Maasterras ‘t Veerhuis (Wessem) - 
’t Pastorieke (Neeriier) - Grandcafé Bie de Tied (Kelpen-Oler)
ROUTE B (33 km): Plantage Blankwater (Swalmen) - Restaria ‘t Heukske (Melick) -
Le Carrefour Preuf en Proost (St. Odiliënberg) - Eetcafé De Hoeskamer (Vlodrop) 

A
B

X

Kelpen-Oler

Linne Melick

Vlodrop

Swalmen

Wessem

Neeriier

St. Odiliënberg

Schneider Weisse Terrassentour wordt mogelijk gemaakt door de exclusieve importeur voor de Nederlandse markt:

Ontdek de leukste terrassen van Midden-Limburg op de fiets met de derde ediie van de Schneider Weisse 
Terrassentour. De Terrassentour bestaat uit twee fietsroutes die de weg wijzen naar de verschillende 
terrassen verspreid over de regio. Zo kun je bijvoorbeeld starten met een heerlijke Schneider Weisse 
tussen de prachige velden van een bessenplantage, een bezoek brengen aan de nummer 1 van de ‘Terras 
Top 100 Publieksprijs’ en vervolgens de route door een mooie landelijke omgeving vervolgen riching een 
gezellig terras aan de Duitse grens. Allemaal op één dag! 
De Schneider De Schneider Weisse Terrassentour in 3-stappen
1. Kies Schneider Route A (40 km) of Route B (33 km)
2. Bepaal zelf je startpunt. Dit is tevens je eindpunt, want de route leidt je hier vanzelf weer naar terug. 
3. Volg de route langs de terrassen, strijk neer waar je wilt en geniet als een Bourgondiër!  
Volg facebook.com/hansendranken voor de laatste updates omtrent de Schneider Weisse Terrassentour

belevenissen die de magie van 
de verbeelding alle kleuren van 
de regenboog kleuren. 

En dat allemaal tegen zeer 
acceptabele toegangsprijzen. 
Een gedeelte van de voorstel-
lingen is zelfs gratis. Op de site 
van het Limburg Festival vind 
je het volledige programma van 
de 41e editie van het bijzonderste 
theaterfestival van Limburg. 

Kijk voor de volledige speellijst 
op www.limburgfestival.nl

Theatrale
ontdekkingsreis
met het Limburg
Festival als gids

 » Theater op Locatie 
Bijzondere theater-
voorstellingen op 
bijzondere plekken in 
Midden-Limburg.

 » Dans Promenade 
Ongewone wandeling 
met verschillende 
vormen van dans.

 » Natuurlijk…Theater 
Theaterfietstocht 
afgewisseld met 
laagdrempelige
theatervoorstellingen.

 » Ode aan... 
Wandeltocht met 
voorstellingen van jonge 
frisse theatermakers, 
met elk jaar een ander 
thema.

 » Limburg Festival
Kindermiddag
Een middag vol theater 
en activiteiten

 » Kasteel van Verlangen 
Theaterwandeling in 
en rondom een kasteel 
met onderweg puppetry 
voorstellingen.

41e editieLimburgFestival!
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Beleef...
De Miljoenenlijn
Reis Met de stoomtrein door het Heuvelland!

 

Info en Tickets: www.miljoenenlijn.nl
stationstraat 22, simpelveld (zuid-limburg)

Wandelen

Lekker eten

Paardrijden

Fietsen

IJs eten

Museum bezoeken

Cultuur snuiven in Baarlo

De Peel bewonderen in Meijel

Terrasje pikken Evenementen
bezoeken

Ge
ni

et
en

 van, aan en op de Maas in Kessel

Shoppen en naar de bios in Panningen
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3 6Street art

Langs de Zuid-Willemsvaart 
fiets of loop je van het centrum 
naar het Zuilenkabinet: een 
street art project waarbij graffiti-
kunstenaars uit de hele wereld 
- op uitnodiging - in Weert een 
podium krijgen.  Op de pilaren 
onder de Boshoverbrug zijn 
meer dan 40 werken te zien. 
Een populaire ‘fotohotspot’. 
www.hetzuilenkabinet.com

Op ontdekking

Ontdek het Klimbos, ga 
wandelen, fietsen, picknicken, 
waterskiën, zwemmen of bezoek 
de kinderboerderij. Bekijk de 
wereld met andere ogen in het 
zintuigenpark of ga spelen bij 
binnen- en buitenspeeltuin 
KidsPlaza. Het kan allemaal in 
het veelzijdige Recreatiegebied 
de IJzeren Man.
www.ijzerenmanweert.nl

Cultuur snuiven, shoppen in de historische binnenstad 
of liever actief in de natuur – in Weert is van alles te zien en doen. 
Voor jong en oud, inspanning of ontspanning, binnen of buiten... 

wij weten het zeker, met deze tips wordt het een onvergetelijke dag!

Weert

1

5

7

9

2
4

8

10

Koffie & vlaai

Weert is bekend van de mini-
vlaaitjes. Antje van de Statie was 
een ondernemende dame uit 
de vorige eeuw die aan trein-
reizigers kleine vlaaitjes ‘voor 
onderweg’ verkocht. Tegenover 
station Weert zit nu Brasserie 
Antje van de Statie. Hier 
hebben ze heerlijke vlaai van 
de lokale bakker. 
www.antjevandestatie.eu  

Museum W

Na een ingrijpende en design-
prijs winnende verbouwing 
is Museum W weer geopend. 
Alleen de architectuur en het 
interieurdesign zijn al een 
bezoek waard. De nieuwe, gouden 
gevel is echt een eyecatcher. De 
inspirerende en prikkelende 
tentoonstellingen leren je niet 
alleen meer over Weert, maar 
ook over jouw eigen identiteit.  
www.museumw.nl

Winkelen

Hier vind je grote warenhuizen 
en een overdekt winkelcentrum 
naast kleine boetiekjes en 
speciaalzaken. Bij conceptstore 
Warenhuis shop je de leukste 
lokale en handgemaakte pro-
ducten uit Weert en omgeving; 
van kaarten tot keramiek en 
vintage kleding. Voor stoere 
kidskleding die nét even anders 
gestyled is, moet je zijn bij (ON)
gewoon Baby & Kids. 
www.warenhuisconceptstore.nl  
www.ongewoonbabyenkids.nl

Bierbrouwerij

Weert heeft de hoogste dicht-
heid eigen bierbrouwers. Niet 
gek dus, dat je heel wat lokale 
biertjes vindt op de kaart van 
menig café. Zelf geen brouwer? 
Dan is een rondleiding door 
de Stadsbrouwerij minstens zo 
leuk. Uiteraard mét proeverij. 
www.weerterstadsbrouwerij.nl

Eten & drinken

Of je nu romantisch à la carte 
wilt dineren of de kinderen wilt 
verrassen met een pannenkoek, 
je hoeft in Weert nooit ver te 
zoeken. Er zijn vele restaurants, 
brasserieën en terrasjes. Nieuw 
is de sfeervolle gebakswinkel 
Bloem met ruime keuze aan 
vegan, gluten- en lactosevrije 
gebakjes en een speelhoekje. 
www.gebakswinkelbloem.nlKermis Weert

Het laatste weekend van 
september is Kermis Weert. 
De grootste kermis van 
Limburg. Er zijn dan 
tientallen attracties en 
heerlijke foodkraampjes 
verdeeld over 7 pleinen in 
het hart van de stad. 
www.kermisweert.nl

Boshoverheide

De Boshoverheide is een prachtig 
natuurgebied tussen Weert 
en Budel waar je rustig kunt 
wandelen. Op de heide ligt een 
bijzonder urnenveld uit de late 
bronstijd, dat te bezichtigen 
is voor wandelaars. Met de 
Archeoroute app kun je meer 
te weten komen over deze 
bijzondere grafheuveltjes. 
www.archeoroutelimburg.nl 
www.kempenbroek.eu

Genieten uit
groentetuin

Wil je met eigen ogen zien 
waar je eten vandaan komt, dan 
moet je naar Hof van Keent. De 
gerechtjes komen rechtstreeks 
van het land op je bord. De 
groentetuin en kas waar je 
rustig op uitkijkt is een lust voor 
het oog. Ze verhuren e-rides 
en bieden heerlijke picknick-
pakketten. Bij de Annamolen 
aan de overkant verkopen ze in 
het winkeltje meel, honing en 
lokale lekkernijen. 
www.hofvankeent.nl 

Dit is
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Het viel niet mee die maandag om het ‘moeten’ los te laten. Later dan ge-
pland zaten we in de auto en het onrustige gevoel bleef de hele reis naar het 
zuiden hangen. Zouden we ons, eenmaal in Limburg aangekomen, kunnen 
ontspannen? De angst was ongegrond. Zodra we de receptie van Kampeerbos 
De Simonshoek binnenstapten, werden we met Limburgse gastvrijheid har-
telijk ontvangen. Gastvrouw Irma had alles perfect geregeld en wij konden 
gaan genieten. Daar was onze kampeerton: op een platform tussen de bomen, 
met beneden een eigen toiletgebouwtje, houtgestookte hottub, barbecue en 
wat gezellige schommelbanken. En toen de trap op naar binnen. In de knusse 
boomhut waren de bedden al opgemaakt. Zelfs de afwas mochten we laten 
staan; die werd voor ons gedaan. Zo werden we in de watten gelegd. Toen we 
die namiddag in de hottub zaten, was de stress van thuis al niet meer dan een 
vage herinnering. ’s Avonds liepen we in het donker nog één keer naar buiten 
om de sterrenhemel te bewonderen om daarna heerlijk te gaan slapen.

De volgende ochtend begon meteen goed met het 
verwenontbijt dat Irma persoonlijk kwam brengen. 
Gespreksonderwerp aan tafel: wat gaan we doen? 
Nu we toch tussen de boomtoppen zaten, trok een 
activiteit op hoogte ons wel. We besloten om naar 
Klimbos Weert te gaan. Klimbos Weert heeft vier 
klimparcoursen met een oplopende moeilijkheids-
graad. Onderweg van de ene boom naar de andere 
kom je allerlei hindernissen tegen. Zo moet je 
bijvoorbeeld van de ene wiebelende plank naar de 
andere stappen, of naar een plateau aan de overkant 
zoeven met een zipline. De kinderen popelden om te 
beginnen. Maar eerst kregen we onze veiligheids-
uitrusting. Daarmee ben je onderweg altijd gezekerd, 
zodat je nooit op de grond kunt vallen. Het mooie 
aan onze ochtend in het klimbos was, dat we als gezin 
een hecht team werden. Het waren waardevolle uren 
zonder schermpjes, waarbij we elkaar aanmoedigden 
of hielpen tijdens lastige situaties. Na afloop gingen 
we uitgebreid lunchen bij De Sluis en de rest van de 
middag deden we lekker helemaal niks.

Dag 1 Limburgs welkom

Dag 2 De boom in

Genieten 
met het gezin

Druk met werk, druk op school – het leek wel of we alleen nog 
maar bezig waren met ‘moeten’. Daarom wilden we er als gezin met 

twee tieners van 15 en 16 even tussenuit om nieuwe en leuke avonturen
te beleven en vooral om veel buiten te zijn. Een midweek in

Limburg bleek precies wat we nodig hadden.

Actieve midweek in Limburg
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Dag 4 Supbiken op de Maasplassen

Na een laatste keer wakker worden en ontbijten 
in de boomhut was het toch echt tijd om weer 
naar huis te gaan. Wat hadden we het fijn gehad in 
Limburg; we stapten met een totaal ander gevoel 
in de auto dan toen we van huis vertrokken. 
Helemaal klaar om afscheid te nemen van Limburg 
waren we nog niet. Ook van deze laatste dag 
wilden we nog genieten. Daarom reden we naar 
het witte stadje Thorn om wat rond te wandelen. 
Een andere optie was geweest om verhalen van 
vroeger te beleven met de app van de Archeo Route 
Limburg (www.archeoroutelimburg.nl). 
Dat avontuur bewaren we voor ons volgende 
bezoek. Nog één keer zochten we een gezellig 
terras op en bestelden we een laatste stuk heerlijke 
Limburgse vlaai. Dag Limburg – we komen snel 
weer terug! 

Meer 
tips 
Eten & drinken
 » De Thuishaven-Hatenboer 

(Roermond)
 » Landwinkel Schurenhof 

(Vlodrop)
 » De Heere van Meijel 

(Meijel)
 » De Sluis (Weert)

Slapen
 » Kampeerbos de                     

Simonshoek (Meijel)

Buitenactiviteiten
 » Maasclean-up: 

www.maascleanup.nl
 » Klimbos Weert: 

www.klimbosweert.nl
 » Supbike Tours: 

www.supbiketours.nl

Dag 3 Aan de wandel

Dag 5 Nog ééntje dan

De volgende dag trokken we pas laat de deur van onze boomhut 
achter ons dicht om op pad te gaan. Eerst maar eens lunchen 
bij De Thuishaven in Roermond, waar we op het terras aan de 
jachthaven plannen maakten voor de rest van de dag.
We besloten om vandaag met beide benen op de grond te 
blijven en reden naar Landwinkel Schurenhof in Vlodrop: een 
combinatie van VVV-agentschap, horeca en winkel. We namen 
een glaasje versgeperst sap op het terras, vulden onze rugzakken 
met lekkere streekproducten voor onderweg en namen de wan-
delroute ‘Rode Beek’ mee. Via een prachtige appelboomgaard 
liepen we over het wandelpad langs de Roer. Bomen klimmen, 
paarden aaien ... we verveelden ons geen moment. De zon scheen 
en we genoten met volle teugen. Na een tijdje struinen kwamen 
we bij het Landgoed Kasteel Daelenbroeck. In de Landwinkel 
was ons verteld dat we de wandelroute van 11,5 km ook konden 
inkorten. De hottub en het zwembad van Kampeerbos De 
Simonshoek waren zo aanlokkelijk, dat we dit alternatief kozen. 
Een beetje lui zijn mag wel op vakantie, toch?

De volgende dag hadden we zin om weer in actie te komen. 
Ons oog viel op iets dat we nog niet kenden: supbiken. 
Een supbike is een combinatie van een supplank en een 
fiets. Deze eenpersoonswaterfiets is zo stabiel dat je geen 
zwemkleding of wetsuit nodig hebt. De Maasplassen zijn 
ideaal om kennis te maken met deze nieuwe watersport. 
Joep van SUP Bike Tours legde alles duidelijk uit en hielp 
ons met opstappen. Daar gingen we. Naarmate we langer op 
het water waren, durfden we steeds meer. Scherpe bochtjes, 
bijvoorbeeld, of achteruit fietsen. We hadden de grootste lol. 
Omdat dit onze laatste avond in Limburg was, gingen we na 
het supbiken uit eten bij De Heere van Meijel. We werden 
gebracht en gehaald met de pendelbus van De Simonshoek, 
wat een feestje. Er hing een gezellige sfeer in het restaurant 
en we hebben heerlijk gegeten – een mooie laatste avond. 

Sandra van Bijsterveld schrijft 
over haar ervaringen, korte 
uitstapjes en meerdaagse reizen 
in Nederland en daarbuiten: 
www.stralendnederland.info 
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Duitsland
Net over de grens met Limburg liggen een paar 
authentieke Duitse stadjes die een bezoek meer 
dan waard zijn. Verken de geschiedenis, de Duitse 
keuken, de natuur en het lokale bier. Heel dichtbij en 
toch verrassend anders. 

Brüggen
Brüggen bij Swalmen ligt in het natuurgebied 
Maas-Swalm-Nette. Kies een wandel- of fietsroute en 
ontdek de bossen, heidenvelden, moerassen en ven-
netjes. Hier ligt het imposante Kruisherenklooster 
met de katholieke parochiekerk van Sint-Nicolaas. 
In de leuke boetiekjes vind je vast iets van je gading. 
Vlak bij de oude watermolen geniet je van heerlijke 
‘Kuchen’ op het terras van konditorei Restaurant 
Torschänke. In de dierentuin van Brüggen, midden 
in het bos, leven meer dan 250 verschillende dieren. 
Er is een speeltuin waar de kinderen naar hartenlust 
kunnen ravotten.  
Nog meer tips: Boek een stadswandeling met gids; 
bezoek de Brachter Molen en ga naar Museum Mens 
und Jagd, als je meer te weten wilt komen over jagen. 

Wassenberg
In de driehoek Roermond, Aken, Düsseldorf ligt de 
charmante stad Wassenberg. Beklim de uitzichtto-
ren Bergried in het centrum, bewonder de burcht, 
de stadsmuren en de fraaie historische gebouwen. 
Inwoners van Wassenberg kozen tien geluksplekken 
die onderdeel werden van de gelukswandeling. Volg 
de route en de tips van de gelukscoach en ga op zoek 
naar je eigen geluk.   
Nog meer tips: Bezoek in augustus de Schlemmer-
markt en lik je vingers af bij de heerlijke gerechten 
die de koks ter plekke bereiden. En wat te denken 
van een schuimend glas Rurtaler, het lokale bier. Ga 
met de kinderen zwemmen in het aquapark van de 
Effelder Waldsee of maak een interactieve stadstoer 
door het oude centrum van Wassenberg. 

Wegberg
Aan de rivier de Swalm in het bosrijke laagland ligt 
de molenstad Wegberg. Hier draait alles letterlijk om 
de molens. Als je de knooppunten van de fiets- of 
wandelroute voor de Wegbergse Molentocht volgt 

Meer 
tips 
Eten & drinken 
 » Burg Wassenberg   

by Savio
 » Restaurant 

Ohlenforst Effeld met 
een bier- en wijnbar

Slapen 
 » Amici lodges am 

Effelder Waldsee

Vakantiegevoel
net over de grens 

Bezoekers wanen zich in Limburg vaak ‘bijna in het buitenland’. 
Zo gek is dat niet, want België en Duitsland liggen immers op 

slechts enkele kilometers afstand vanuit Noord- en 
Midden-Limburg. Breng daarom tijdens je verblijf aan het 

hart van Limburg eens een bezoek aan het bourgondische 
Vlaanderen of ontdek de verrassend sprankelende 

Duitse stadjes voor dat echte buitenlandse vakantiegevoel. 
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kom je maar liefst 14 molens tegen. In zes daar-
van bevinden zich horecagelegenheden, veelal 
met terras, waar je kunt uitrusten en genieten van 
koffie, gebak, patisserie of een culinair buffet.  
Nog meer tips: Bezoek de Schrofmolen en zie 
hoe het graan wordt gemalen en de olie wordt 
geperst. Leer over de vlasteelt in dit gebied en de 
bewerking daarvan in het Vlasmuseum en het 
Museum voor Europese klederdrachten in Beeck.
Er is altijd wel wat te doen in Wegberg, zoals 
de Muzieklente, de Cultuurzomer en de 
schuttersfeesten. En in de winter verandert 
het Raadhuisplein in een schaatsbaan met een 
kleine kerstmarkt. 

België  
De Maas vormt de natuurlijke grens tussen 
Nederlands en Belgisch Limburg; verbonden en 
toch net even anders. Het rijke cultuurhistorische 
verleden, de natuur en ook zeker culinair – er valt 
veel te genieten in België.  

Vanuit Roermond ben je binnen een half uur in 
Maaseik, een stad vol verrassingen. Ontdek de 
verschillende musea, zoals de oudste privéapo-
theek van België, de molens, het cultuurcentrum 
en de leukste evenementen. Wandel door de 
gezellige winkelstraten of strijk neer op een terras 
aan de Markt, één van de mooiste pleinen van 
België. Een heerlijk dagje buitenland is helemaal 
naar eigen wens in te vullen. 
Nog meer tips: Rondom Maaseik vind je drie 
natuurparken. RivierPark Maasvallei, Nationaal 
Park Hoge Kempen en GrensPark Kempen~Broek. 
Hier kun je naar hartenlust fietsen, wandelen en 
paardrijden, maar ook in en op het water valt er 
genoeg te beleven.   

SCAN & VERKEN

Routes, horeca, 
activiteiten en 

bezienswaardigheden 
in Brüggen, Wegberg, 

Wassenberg en 
Maaseik.

Op de grens van de beide Limburgen en Noord-Brabant ligt het GrensPark Kempen~Broek, 
een groot eigenzinnig landschap waar natte en moerassige gebieden worden afgewisseld met 
droge zandruggen. Je kan het gebied te voet of per fiets verkennen, je kan er paardrijden of 
mountainbiken, je kan een activiteit met gids boeken en zoveel meer!

Wil je het Kempen~Broek te voet of per fiets verkennen? Dan liggen er kilometers 
wandellussen en fietspaden op jou te wachten: perfect bewegwijzerd, combineerbaar 
en op maat van iedereen!

WWW.KEMPENBROEK.EU

Het best bewaarde geheim Het best bewaarde geheim 
van België en Nederlandvan België en Nederland
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Wij zijn Mind Mystery en wij willen onze bezoekers, 
van jong tot oud, vol ongeloof amuseren, verbinden 
en laten leren van elkaars perspectieven.

 •  Een uniek uitje voor jong en oud
 •  Indoor en outdoor
 •  Laat je in twee-drie uurtjes verbazen en verwonderen •  Laat je in twee-drie uurtjes verbazen en verwonderen

EEN BELEVINGSMUSEUM
MET EEN TWIST WAAR ALLES
DRAAIT OM OPTISCHE

SCAN VOOR MEER INFO

Tienrayseweg 10c, 5961 NL Horst www.mindmystery.nl

Ga op expeditie!

TICKETS MET KORTING OP ZOOPARC.NL
KINDEREN TOT 3 JAARGRATIS

Als een echte ontdekkingsreiziger verken je in ZooParc Overloon de 7 verschillende expeditie gebieden 
waar cheeta’s, giraffes, tamanduas, gouden leeuwaapjes en nog veel meer bijzondere diersoorten leven. 
Zin om te klimmen en klauteren? Wijk dan af van de hoofdroute en neem de avonturenpaadjes. Maar pas 
op, want de leeuwen liggen op de loer...  

Brugstraat 44, Nederweert • T 0495-625000 • info@restaurantdiverso.nl • www.restaurantdiverso.nl

Als je Midden-Limburg gaat verkennen moet je zeker 
even gaan eten bij Diverso, Mediterraan restaurant. 
Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Deze plek is heel 
eenvoudig te bereiken via A2-N266-N275 en ligt heel 
centraal. Achter dit authentieke pand kun je gemakkelijk 
parkeren. Lekker eten en drinken met een grote knipoog 
naar Italië. Het restaurant is sfeervol met haar vides en 
oude balken. Het terras is ook een parel in de regio.
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Het tuincentrum voor héél Limburg

Tuincafé met ballenbak

Alles voor in en om je huis

Pluktuin Maasbracht

Maisdoolhof Maasbracht

Heerlen

Roermond

Maasbracht

bijStox Heerlen
In de Cramer 140
6412 PM Heerlen

bijStox Roermond
Sint Wirosingel 180
6042 KZ Roermond

bijStox Maasbracht
Stationsweg 72
6051 KL Maasbracht

Scan voor onze webshop 
en openingstijden










