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www.eijsden-margraten.nl

Welkom in
Eijsden-Margraten

Deze brochure geef t u een goed
beeld wat u in de gemeente EijsdenMargraten allemaal kunt beleven en
zien. Wilt u meer ontdekken?
Bezoek dan onze website!

Hoogstamboomgaard in bloei

Ontdek het fruitige hart van de Euregio

Gevarieerd landschap met een rijke historie

In Eijsden-Margraten, de uitgestrekte Zuid-Limburgse gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland, kunt u met recht grenzeloos genieten. Hier vindt u
alles wat een echte levensgenieter nodig heeft: pittoreske dorpjes, een afwisselend landschap, prachtige natuurgebieden, volop mogelijkheden voor recreatie op of aan het water, rijke tradities en natuurlijk het heerlijke Bourgondische
leven waar Zuid-Limburg om bekend staat. Grenzeloos krijgt hier wel een heel
letterlijke betekenis, met de stadse flair van Maastricht, de stad van Karel de
Grote - Aken, Luik - met de zondagse markt op de maaskade en het authentieke Belgische platteland op fiets- en loopafstand!

Ook in de natuur vindt u volop sporen van het verleden. Al vanaf de Nieuwe Steentijd wist
de mens deze streek te waarderen. Met bandkeramische boeren langs de Maas, prehistorische
vuursteenwinning in de vuursteenmijn nabij Rijckholt - Sint Geertruid en vroegmiddeleeuwse
bosontginningen van het plateau van Margraten werd een basis gelegd voor het huidige
landschap van Eijsden-Margraten.

De gemeente Eijsden-Margraten telt 15 kernen: Banholt, Bemelen, Cadier & Keer, Eckelrade,
Eijsden, Gronsveld, Margraten, Mariadorp, Mesch, Mheer, Noorbeek, Oost-Maarland, Rijckholt,
Scheulder en Sint-Geertruid. Daarnaast kent Eijsden-Margraten vele mooie, karakteristieke
gehuchten die een fraaie verbinding vormen tussen de diverse kernen in Eijsden-Margraten.
Het karakter van de dorpskernen en gehuchten geeft blijk van een rijke (cultuur)historie, die u
nog terug kunt vinden in de vele monumenten, markante gebouwen en historische straatjes en
pleinen.

Even bijkomen na een wandeling of fietstocht door het natuurschoon van Eijsden-Margraten?
Geniet van een pauze op één van de vele terassen, in een streekherberg, een gezellig eetcafé
of een sfeervol restaurant. Bij de VVV vestigingen kunt u informatie krijgen over de lokale
horecagelegenheden. Anders dan elders in Zuid-Limburg kenmerken veel horecabedrijven zich
juist hier door authenticiteit zoals u die ook kunt aantreffen in de aangrenzende Voerstreek.
Bourgondisch genieten... ook grenzeloos!
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Maar boven alles is het landschap hier gewoonweg schitterend! Het is niet voor niets dat
Eijsden-Margraten ‘bloesem van het Zuiden’ wordt genoemd. Prachtige hellingbossen met witte
tapijten vol voorjaarsbloeiers maken er de lente compleet. De vele heuvels, holle wegen, glooiende graanakkers en fraaie dorpsranden maken het landschap in ieder seizoen een lust voor
het oog. Toscane in Limburg, met uitzicht op de Maas!
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Natuur & Avontuur
Ontdek een wereldmonument!
Voor natuurliefhebbers is Eijsden-Margraten een waar avontuur. Meer dan dat,
diep verscholen in het bos bevindt zich een fascinerend monument dat elders
op onze aarde zeer weinig voorkomt. Circa 4000 jaar voor Christus hebben prehistorische bewoners er ongeveer 2.000 schachten gebouwd. Via die schachten
is op grote schaal vuursteen naar de oppervlakte gehaald, waarvan gebruiksvoorwerpen en wapens zijn gemaakt.
Dit oudste industrieel en archeologisch monument van Nederland is, onder begeleiding, te
bezoeken. De ontdekking van dit wereldmonument is een ondergrondse belevenis, die speciaal
voor kinderen onvergetelijk wordt gemaakt ! Zie voor meer informatie ‘Vuursteenmijn Rijckholt
- St. Geertruid’, 3 / pag 10. Zoek naar fossielen van dieren die 65 miljoen jaar geleden zijn
uitgestorven...

Op het plateau van Margraten ligt Mergelgroeve
’t Rooth. Deze groeve van circa 48 ha. groot is
voor een deel opnieuw ingericht als natuurgebied en elke zaterdag opengesteld. Nog steeds
vindt hier mergelwinning plaats, een proces dat
u met eigen ogen kunt bekijken. Wie er zoekt
naar fossielen of andere restanten uit een heel
ver verleden vindt zeker een kleine schat... Maar
vergeet niet om even te pauzeren bij de ingang
van de groeve. Daar staat namelijk een markante
oven, die is opgenomen op de lijst van industriële
erfgoederen. Het is de enige kalkoven in Nederland, die opgetrokken is uit mergel.
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Voer-Caestert

Bloesem

Bemelerberg

Vuursteenmijn

Rust, ruimte en avontuur tussen Maas en Mergel
Grotten en mergel... die ontdekt u in natuurreservaat Bemelerberg. Eén van de meest bijzondere plekken uit het Heuvelland treft u hier aan, met steile krijthellingen, bloemrijk grasland en
Mergellandschapen. De kalkgraslanden zijn een zeldzaamheid in Nederland. Als u wandelroute
Rondje Bemelen volgt (kaart verkrijgbaar bij de VVV vestigingen), komt u ze vanzelf tegen.
Net zoals de mysterieuze grotingangen in de hellingen van de Bemelerberg. De grotten zijn
vanwege instortingsgevaar niet toegankelijk.
In Eijsden-Margraten behoren het zuidelijk Maasdal en het plateau van Margraten tot het
Nationaal Landschap Zuid-Limburg! Dicht tegen de stedelijke dynamiek van Maastricht en Luik,
overheersen hier rust en ruimte in een afwisselend landschap met vele overgangen tussen hoog
en laag. In oostelijke richting liggen het Geul- en Gulpdal aan uw voeten. Wandelaars en fietsers
kunnen in Eijsden-Margraten met volle teugen genieten van indrukwekkende holle wegen en
van prachtige vergezichten en natuurgebieden zoals o.a. het Savelsbos, het Mescher Plukbos en
het grensoverschrijdende natuurgebied Noordal-Altenbroek. De Eijsder Beemden, met zijn vele
soorten vlinders, trekvogels, Konikspaarden en Schotse Gallowayrunderen, is zeker een bezoek
waard.
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Daslook, Savelsbos

Voor fietsers, die de heuvels even achter zich willen laten, is een tocht door het Maasdal
reuze ontspannend! Doe in de lente eens ’t Ommetje Gronsveld-Rijckholt (D’n Driej), een
tocht langs de rand van het Savelsbos met hoogstamboomgaarden en bloeiende bermen met
veldbloemen. Of kies voor een wandeling naar het Eiland van Banholt of de veelzijdige fiets- en
wandelroute door alle kernen van de gemeente Eijsden-Margraten. Zoekt u het liever eens over
de grens met België? Met de veerpont over de Maas in Eijsden bent u zó in het schitterende
gebied rond de Sint-Pietersberg en iets verder weg de Haspengouw.

Tip!
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Grenswandeling Mesch - Moerslag - Mesch

Een gevarieerde wandeltocht van 9 km, die u een uitstekend beeld
geeft van de landelijkheid van de gemeente Eijsden-Margraten en
hun ligging aan de Belgische grens, is de grenswandeling Mesch
- Moerslag - Mesch. De route voert u langs rustieke hoogstamboomgaarden, spannende doorkijkjes en wijdse panorama’s door
beklimmen van de uitkijktoren over het Maasdal en de Belgische
Voerstreek tussen Mesch en Moerslag . Verkrijgbaar bij de VVVvestiging en en startpunt De Laathof in Mesch.

Eijsden-Margraten

Uitkijktoren, Mesch

Uitkijktoren Mesch
Op de Mescherhei is een landmark gerealiseerd in de vorm van een moderne uitkijktoren die
op vele verschillende manieren refereert aan de rijke historie van de plek. Er is informatie te
vinden over het huidige landschap(gebruik) en dat uit het verre verleden. Dit gebeurt op een
strategische plek waar in de omgeving veel waardevolle archeologische vondsten zijn gedaan,
die in sommige gevallen uniek voor Nederland zijn te noemen en die gelegen is op de grens
van de voormalige twee gemeenten Eijsden en Margraten. De plek die in de prehistorie al door
rendierjagers gebruikt werd als uitzichtpunt krijgt zijn functie terug om de mens (opnieuw) bewust te maken van het landschap waarin hij zich begeeft. Door een toren van 9 meter hoogte
neer te zetten wordt de beleving van het weidse panorama extra benadrukt en ontstaat de
mogelijkheid om op unieke wijze informatie kenbaar te maken aan een breed publiek. Daarnaast is er in samenwerking met lokale ondernemers een belevingsboomgaard gerealiseerd met
fruitbomen van oude rassen en informatie hierover.

9

1

Rondleidingen kern Eijsden

Eijsden was in de achttiende eeuw een zeer drukke
havenplaats met een veerpont over de Maas, het
gebied maakt immers deel uit van het Maasdal ten
zuiden van Maastricht. DE VVV gids neemt u mee en
laat u de historische dorpskern van Eijsden zien.
Rondleiding op aanvraag, min. groepsgrootte 15 personen. Reserveringen via VVV Zuid-Limburg
T. 0900-555 9798 (€ 1 p.g.).
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Wandelgids Zuid-Limburg

E. j.wlazlo@home.nl
T. 06-19082275
I. www.wandelgidszuidlimburg.com
Wandelgids Zuid-Limburg biedt op de website
www.wandelgidszuidlimburg.com meer dan 700 gratis
wandelroutes aan in de Euregio, geheel beschreven
en voorzien van routekaartjes. Verder vindt u er veel
informatie over de horeca.
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Gronsveld

Vuursteenmijn Rijckholt - St. Geertruid

Rijksweg 186, 6247 AN Rijckholt

op woensdagavond (Start om 19.00 uur. Duur: 2,5 uur).

(vertrekplaats parkeerterrein Eetcafé Rieckelt)

Daarnaast zijn bezoeken voor groepen op aanvraag

T. 0900-555 9798 (e 1 p.g.) (VVV Zuid-Limburg)

mogelijk. Tip: goed schoeisel en warme (regen)kleding!

Diep verscholen in het Savelsbos ligt het oudste archeologisch en industrieel monument van Nederland. Het
zijn vuursteenmijnen die circa 6.000 jaar geleden werden geëxploiteerd. De vuursteenmijnen zijn te bezoeken
van 1 april tot 1 oktober iedere 1e en 3e woensdag van

Tip!

Electrisch Fietsen in
Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten heeft meer en meer aantrekkingskracht op fietsers en wandelaars. In elke dorpskern
vindt u een of meer horeca- of andere zaken met een
oplaadpunt voor uw elektrische fiets of scootmobiel.
Een overzicht van de oplaadpunten vindt u op
eijsden-margraten.nl en op www.vvvzuidlimburg.nl/
te-doen-in-zuid-limburg/wandelen-en-fietsen

de maand. In de maanden juli en augustus iedere week
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Noorbeek natuurlijk

I. www.noorbeeknatuurlijk.nl

traject van de alom bekende Mergellandroute. Noorbeek heet u van harte welkom: laat u inspireren…

Omarmd door de Belgische Voerstreek en beschut
door de mooiste heuvelruggen van Zuid-Limburg
ligt nog één van de weinige idyllische plekjes die
Nederland rijk is: Noorbeek. Noorbeek is een ideale
verblijfplaats om als uitvalsbasis te gebruiken om actief
te re-creëren. Wandelen, fietsen, mountainbiken, door
bossen en beekdalen, het kan allemaal in en rondom
Noorbeek. Het pittoreske Limburgse dorp ligt op het
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Manege Kerenshof

Voerstraat 4 , 6245 AA Eijsden		
T. 043-409 3051, F. 043-409 0117
E. Manegekerenshof@hetnet.nl
> Prive lessen > Pension stalling met weidegang

Bemelerberg

> Springlessen > Zadelmak maken en corrigeren
> Dressuur lessen > Wassen van paardendekens
> Groepslessen > Trailer verhuur > Buitenritten		
> Hoefsmederij > Ruiterkampen
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Bike Service Eijsden

Wilhelminastraat 84, 6245 AX Eijsden
T. 043-4092916, E. info@BikeServiceEijsden.com
I. www.bikeserviceeijsden.com
Wilt u het mooie heuvelland per fiets bewonderen dan
kunt u bij Bike Service Eijsden terecht voor het huren
van een fiets. U kunt kiezen tussen stadsfietsen, elektrische fietsen en kinderfietsen in 24” en 26” modellen.
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Tip!

Wandelroute Rondje Bemelen

Rondje Bemelen is een gevarieerde wandelroute van ca. 9,5 km
tussen Cadier en Keer, Bemelen en de oostkant Maastricht. De
route verbindt verschillende recreatieve en cultuurhistorische
objecten en is gelegen in een zeer gevarieerd landschap met
akkers, kalkgraslanden, groeven, boomgaarden en hagen.
Deze wandelroute is bewegwijzerd met roze wandelpaaltjes en
kan in twee richtingen gelopen worden ! Verkrijgbaar bij alle
VVV-punten in de gemeente Eijsden-Margraten.
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Bezienswaardigheden
& Attracties
Verrassend gevarieerd...
Hoewel de natuur en het landschap de grootste publiekstrekkers zijn, bevinden
zich in Eijsden-Margraten ook bezienswaardigheden en attracties van heel
andere aard. Op loopafstand van elkaar vindt u in Cadier en Keer een beeldentuin en een golfbaan met panoramisch uitzicht over de stad Maastricht. In het
waterrijke gebied aan de Maas in de gemeente Eijsden-Margraten is Fun Valley
Maastricht een ware attractie voor jong en oud.

Een uitstapje naar één van de vele monumenten is zeker ook interessant. Bijzonder
is de Van Tienhovenmolen in het gehucht
Wolfshuis uit 1855. Dat is de enige Nederlandse molen, die vrijwel geheel uit mergelblokken is opgebouwd (geopend elke tweede en vierde zaterdag van de maand tussen
11 en 17 uur). De Torenmolen van Gronsveld
is eveneens een bezoek waard. Het is de zuidelijkste windmolen van Nederland en staat
officieel sinds 1970 op Maastrichts grondgebied (geopend elke eerste en derde zaterdag
van de maand tussen 11 en 16 uur).

14

Eijsden-Margraten

Torenmolen, Gronsveld

In de Eijsdense kern Gronsveld ligt aan de rand van het Savelsbos ‘het Europapark’. Dit park
werd in de jaren 1935-1940 aangelegd onder Engelse tuinarchitectuur. Het park, een klein
arboretum, herbergt een 25-tal unieke bomen, zowel inheems als uitheems.

Amerikaanse begraafplaats
Internationaal is Eijsden-Margraten vooral bekend vanwege de enige Amerikaanse begraafplaats
in Nederland. Jaarlijks wordt deze begraafplaats bezocht door honderdduizenden bezoekers uit
Nederland, omringende landen en de Verenigde Staten. Het grondgebied van de Amerikaanse
militaire begraafplaats in Margraten - ruim 26 hectare voormalig akkerland - werd op 13 september 1944 bevrijd door eenheden van de 30e Infanterie Divisie van het Eerste Amerikaanse
leger tijdens de opmars naar het Ruhrgebied. Dat is in 2014 precies 70 jaar geleden.
Deze begraafplaats was een van de eerste begraafplaatsen waar, bij de Westwall gesneuvelde
Amerikaanse militairen, werden begraven. Op 10 november 1944 nam het Negende Amerikaanse leger de begraafplaats in gebruik. De Nederlandse regering had daarvoor de grond in

15

eigendom genomen en deze vervolgens voor eeuwig voor dit doel beschikbaar gesteld.

9

Organisatieservice Passe Partout

Gasthuis 71-73, 6268 NN Bemelen

Voor de vorm van de begraafplaats en het monument, zoals deze sinds 1960 van verre herkenbaar zijn, hebben de architecten Shepley, Bulfinch, Richardson and Abott uit Boston (Massachusetts) getekend. De bronzen groep voor de toren is ontworpen door Joseph Kiselewski uit New
York City, terwijl zijn stadgenoten Clarke, Rapuano en Halleran voor de aanleg van alle groen
tekenden.

kelijk alles op sportief gebied ingebracht kan worden.

T. 043-604 1021, E. info@org-passepartout.nl
I. www.org-passepartout.nl
Organisatieservice Passe Partout is inmiddels een
begrip voor het succesvol organiseren en begeleiden
van één of meerdaagse uitjes voor groepen. Wij maken
programma’s volledig op maat voor uw bedrijfsuitje,
vriendenuitje, familieweekend of ander groepsbezoek.
Een compleet programma in overleg met u, waar wer-
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Amerikaanse Begraafplaats
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Fun Valley Maastricht

Rijksweg, Margraten, T. 043-458 1208

Tot ver is de begraafplaats zichtbaar door een toren

Oosterweg 5, 6245 LC Oost-Maarland

van lekker eten en drinken, op prachtige terrassen, met

I. www.abmc.gov / www.margratenmemorialcenter.org

van 30 m. hoog. Dagelijks geopend van 9 tot 17 uur.

T. 043-409 4441, E. verkoop@funvalleymaastricht.nl

uitzicht op het water.

Gratis rondleidingen op afspraak.

I. www.funvalleymaastricht.nl

Op deze enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland zijn ruim achtduizend militairen begraven. Het

Meer dan 100 m. tokkelen op de uitdagende klim-

merendeel is gesneuveld tijdens de bevrijding van het

wand? Teambuilding, ludiek, sportief, training of

zuid-oosten van Nederland in W.O. II en de opmars

meeting? Voor elk wat wils. Survivalover-nachting en

door Duitsland. Het grondgebied van de begraafplaats

stappen in Maastricht? Wat dacht u van Beach & Play

is voor eeuwigdurend gebruik beschikbaar gesteld aan

met vele spannende en uitdagende attracties op en

de regering van de Verenigde Staten van Amerika.

aan het water. Natuurlijk verzorgen wij uw gezelschap
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American Cemetery Tours
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Golfbaan Het Rijk van Margraten

Courtpendu 7, 6245 PE Eijsden

Bemelerweg 99, 6267 AL Cadier en Keer

Individueel, met collega`s en vrienden of met een groep.

T. 043-4092279, E. info@americancemeterytours.nl

T. 043-356 9999, F. 043-356 9998

Je bent van harte welkom! Pitch&Putt Golf 9 holes

I. www.americancemeterytours.nl

E. info@golfbaanhetrijkvanmargraten.nl

e 12,50 / 18 holes e 16,50.

I. www.golfenophetrijk.nl
Overweegt u een bezoek te brengen aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten? Heeft u interesse in

NIEUW! Pitch & Putt Golf op Het Rijk van Margraten

een rondleiding door een gespecialiseerde en ervaren

Sportief plezier voor iedereen! Pitch & Putt Golf is

gids? Neem dan contact op. American Cemetery Tours

betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.

verzorgt individuele-, familie- en groepsrondleidingen.

Ook als je voor het eerst speelt, is Pitch & Putt Golf
geweldig leuk om te doen. Probeer het een keer.
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Cultuur
& Evenementen
De pareltjes vinden
Op het vlak van cultuur en evenementen valt er heel wat te beleven in EijsdenMargraten. Indrukwekkend is het cultureel erfgoed, waarmee de gemeente
rijkelijk is bedeeld: ongerepte dorpskerkjes, markante kloosters, mergel- en
vakwerkboerderijen, statige herenhuizen en oude watermolens. De kernen van
Eijsden en Noorbeek hebben een karakteristiek dorpsgezicht. Ook de kastelen
in de omgeving getuigen van een rijke historie. Zoals kasteel Eijsden (uit 1636),
dat in de top honderd van Nederlandse monumenten staat. Een wandeling door
het schitterende kasteelpark mag u zeker niet overslaan!

Daarnaast zijn kasteel Rijckholt, kasteel
Oost-Maarland, kasteel Gronsveld en kasteel
Mheer echte pareltjes. Hoewel kasteel Mheer
volgens officiële berichtgeving is gebouwd in
1314, doet het muurwerk in vuursteen zelfs
aan de negende eeuw denken. De vroegere
burcht hebben de Romeinen vermoedelijk als
lichttoren gebruikt, langs de Romeinse weg
over de heuvelkam tussen Mheer en Noorbeek. Ook al is het kasteel zelf bewoond, de
grote binnenplaats en het kleine bijbehorende kerkje zijn vrij toegankelijk.

Limburgs Land Markt Mesch

Het voormalige gemeentehuis van Eijsden, nabij de oude dorpskern, is gevestigd in het hoofdgebouw van een voormalig Ursulinenklooster. Het is gebouwd in rijke neo-renaissancestijl,
met kapel en haakse westvleugel. Op de plaats van het huidige hoofdgebouw, realiseerden de
zusters Ursulinen in 1855 een meisjesschool. Hieraan werd later een pensionaat toegevoegd
en de sobere westvleugel ging dienst doen als ‘lagere’ Mariaschool. Tegenwoordig is hier het
internationale Museum voor Familiegeschiedenis gevestigd. Het museum besteedt aandacht
aan familiegeschiedenis in de meest brede zin, genetisch onderzoek en de geschiedenis van de
evolutie van de mens. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met de Stichting Eijsdens Verleden en
de Stichting Eugène Dubois. Dubois is de uit Eijsden afkomstige ontdekker van de Java-mens.
Op de hoek van het dorpsplein in Noorbeek staat, bovenop een terp, de Brigidakerk.
Deze dateert uit circa 1228 en heeft een boeiende historie. Rond het jaar 1000 moet hier een
Romaanse kerk uit breuksteen hebben gestaan. In Noorbeek en omliggende gehuchten staan
nog veel traditionele vakwerkhuizen. Het pittoreske kerkdorp Mesch, direct aan de grens met
de Belgische Voerstreek, ligt verscholen in het sleepdal van het beekje de Voer.
Naast de pareltjes van het cultureel erfgoed, vindt u in de gemeente volop ateliers en
galerieën. Meer informatie over enkele daarvan vindt u verderop in deze brochure.
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Historische bronkroutes
in eigentijdse uitvoering
Deze historische bronkroutes volgen de grenzen van de oude parochies en zijn uitmuntende
gidsen door het gevarieerde landschap van de gemeente Eijsden-Margraten. De drie routes die
gerealiseerd gaan worden concentreren zich in de omgeving van Gronsveld, ’s Gravenvoeren en
Eijsden-Breust. Het betreft hier geen gewone wandelroutes, maar routes die worden ontsloten
via speciaal ontworpen thematische bewegwijzering, een geïllustreerde folder met routekaart én
een mobiele applicatie voor smartphones (App).
Nieuw in deze aanpak is de keuze om bij deze route gebruik te maken van de nieuwe media
in de vorm van een ‘App’. De routes kunnen worden gelopen met behulp van deze app, die
u via satellietverbinding de weg wijst. Daarnaast vindt u in deze app uitgebreide achtergrond
informatie over de bezienswaardigheden langs de route, het omringende landschap, de historie
en de plaatselijke gebruiken. Een andere (nieuwe) mogelijkheid is dat verenigingen en instanties
zelf informatie kunnen aanleveren om deze App te vullen.

Schutterij Gronsveld

Historische Bronkroute Gronsveld

Historische bronkroute Gravenvoeren

De historische bronkroute van Gronsveld is een eeuwenoude route die ontwikkeld is tot een
gemarkeerd wandelpad. De route, die start bij de kerk van Gronsveld, loopt via de torenmolen naar Eckelrade en Rijckholt (die van oudsher bij de parochie van Gronsveld hoorden). De
historische bronkroute vormt een mooie verbinding tussen Maasdal en plateau, met het idyllische Savelsbos als hoogste punt. De route heeft speciale bewegwijzering en een routefolder.
Bijzonder: de route is ook te volgen met een gratis app voor smartphones. Voor zover bekend is
dit de eerste historische bronkroute die via moderne media te beleven is.

De historische bronkroute in Gravenvoeren
is een 16,5 km lange wandelroute. Het gaat
om een wandeling gebaseerd op de oude
beschrijving van de processie door pastoor
D’affnay uit 1720. De wandeling, ontwikkeld
door de gemeente Eijsden-Margraten en
de Belgische gemeente Voeren, loopt door
verscjhillende kernen in het grensgebied van
Nederland en België. De route is ruim 16
kilometer lang en voert door het dal van de
Voer, over het plateau en door het Hoogbos.
Speciale bordjes in het landschap geven de
bronkroute aan. De folder is bij de VVV punten in Eijsden-Margraten gratis af te halen.

De Bronkroute-App kunt u
downloaden via uw smartphone.

Historische Bronkroute Gronsveld
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Historische bronkroute Gravenvoeren
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Sportieve en traditionele evenementen
Het scala aan evenementen is groot. Enerzijds vormen bij uitstek bovenlokale sportevenementen een belevenis, zoals het NK Mountainbike, de Amstel Gold Race en de Hel van het
Mergelland. Anderzijds kunt u ook kiezen voor lokale festiviteiten, zoals de Diepstraatfeesten
Eijsden (laatste weekend van juli), de Smaak van Noorbeek of de Limburgs Land Markt Mesch
met al het goede van het Limburgse buitenleven en zijn gebruiken (tweede zondag van september). Soms zijn zelfs de middeleeuwen heel dichtbij. Jaarlijks wordt op de tweede zaterdag na
Pasen in Noorbeek de Brigida-den geplant: een folkloretraditie ter ere van de Heilige Brigida
die, volgens de overlevering, in de 17de eeuw de veepest heeft beëindigd. Ook in andere
kernen kunt u een ‘mei’-den aantreffen. In diverse kernen van Eijsden-Margraten loopt men
nog elk jaar uit voor de Bronkprocessie (kerkelijke rondgang), te beginnen in Banholt met
Pinksteren.

Rechtzetten Brigida-Den te Noorbeek

12

Beeldentuin Galerie Mestriner

Schey 9c, 6255 NL Noorbeek, T. 043-457 2187
E. info@ateliermestriner.nl, I. www.ateliermestriner.nl
Verscholen tussen de heuvels in de vallei van de
beek de Noor biedt Noorbeek u een verrassende
beeldentuin galerie. De schoonheid van de natuur, het
schitterende uitzicht en de kunst om je heen maakt

Tip!

deze locatie uniek. Een plek waar rust en ruimte nog
de vrijheid hebben. Open: op zondagen van 14.00 tot
17.00 uur en na telefonische afspraak.

Margraten Liberation Concert
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Stichting ‘Chrisjteijn Nuudigt Oet Eijsden’

Wilhelminastraat 38, 6245 AW Eijsden

die wonen of werken in het Maasland of anderszins

T. 043-409 3459, E. info@chrisjteijn.nl

binding hebben met de streek.

I. www.chrisjteijn.nl
In de historisch interessante Sint Christinakerk aan de
Vroenhof in Eijsden worden regelmatig op zondagmiddag concerten georganiseerd. Deze worden meestal
door jonge veelbelovende klassiek geschoolde musici uit
de regio gegeven. Ook zijn er elk jaar tentoonstellingen
van beeldende kunst, met werk van kunstenaars

22
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Vakwerk in Mheer

14

Bronkprocessie

Weekmarkt Eijsden

16

Mei-den inhalen

Keramiek galerie & atelier ‘Groot Welsden’

Groot Welsden 48, 6269 EV Margraten

Galerie geopend: woensdag, zaterdag en zondag van

Elke donderdag wordt op de Vroenhof een markt ge-

T. 043-458 2751, E. info@keramiek-grootwelsden.nl

13-17 uur en op afspraak.

houden. De markt is geopend van 14.00 tot 18.00 uur.

I. www.keramiek-grootwelsden.nl

De markt bestaat uit een aantal kramen met uiteenlopende artikelen: aardappelen, groenten, fruit, brood,

In de bocht van het kleine gehucht Groot Welsden,

banket en aanverwante producten, hobby artikelen,

in de gemeente Eijsden-Margraten ligt Keramiek galerie

wenskaarten, vlees en vleessnijwaren, kaas, eieren,

‘Groot Welsden’. De galerie is gespecialiseerd in kerami-

zuivel, olijven, kruiden, noten, zuidvruchten, visproduc-

sche kunstobjecten van internationale kunstenaars. De

ten, dameskleding, gegrilde specialiteiten, snijbloemen,

keramiste Natascha Rieter heeft hier haar atelier.

byouterieën, lederwaren, ondergoed, pyama’s, schorten.

Zij werkt ook in opdracht en geeft workshops.
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Kasteel Oost-Maarland
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Meschermolen

Kasteellaan 1, 6245 SB Oost-Maarland

Ook al kan het kasteel niet bezichtigd worden, in de

Meschermolen 1, 6245 KD Eijsden

tevens trouwlocatie van de gemeente Eijsden en verga-

T. 043-321 6070, E. info@kasteel-oost.nl

omgeving is het aangenaam wandelen.

T. 043-409 1216, F. 043-409 0445

derruimte met overnachtingsmogelijkheid. Bezichtiging

I. www.meschermolen.nl

op afspraak.

Het kasteel is in privé bezit en niet te bezichtigen.
Kasteel Oost werd tussen 1200 en 1300 gebouwd en

De Meschermolen, gelegen in het zuidelijkste puntje

sindsdien vele malen verbouwd. Aan de noordkant

van Limburg vlakbij de Belg. Grens, is een graanmolen.

van het kasteel staat een in mergelsteen opgetrokken

In 1699 heeft er een grote restauratie plaats gevonden.

torentje. In de gebeeldhouwde fries is het jaartal 1548

Het huidige aanzien van de hoeve, woonhuis en molen

zichtbaar. Bij een verbouwing omstreeks 1848 kreeg het

dateert uit die periode. In 1999 werd een tweede

kasteel een zadeldak met grote dakoversteken.

restauratie afgesloten. Thans is het een vakantiecomplex
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H. Pancratiuskerk Mesch

Kerkplein 1, 6245 KH Eijsden-Mesch, T. 043-409 1317

21

Streekmuseum Grueles - Gronsveld

T. 043-408 2377, E. info@grueles.nl
I. www.grueles.nl

De historierijke en sfeervol ingerichte kerk is een van
de oudste stenen kerken van Nederland. Het schip met

De stichting Grueles, heemkundevereniging van

de eerste drie ramen is uit de negende eeuw. Hiervan

Gronsveld en Rijckholt verzamelt en restaureert in

getuigt het voor Nederland unieke visgraatmotief in de

haar streekmuseum oude gebruiksvoorwerpen.

buitenmuur. Het gotische koor is van kort na 1300. In

Het streekmuseum is te bezoeken op elke donderdag-

1888 werd het schip verlengd en de ingestorte toren

ochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Andere dagen

herbouwd. Bezichtiging: dagelijks overdag (gratis). Info-

op afspraak mogelijk. Er wordt geen entree geheven.

folders zijn aanwezig. Hoogmis op zondag: 10.00 uur.
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Workshops Doen & Laten
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Int. Museum voor Familiegeschiedenis

Wilhelminastraat 34, 6245 AW Eijsden

het creatieve proces. In alle workshops komt een stuk

Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden

en de Stichting Eugène Dubois. Dubois is de uit Eijsden

T. 0621924175, E. info@doenenlateneijsden.nl

techniek en een stuk kennis aan de orde. U zult versteld

E. info@museumvoorfamiliegeschiedenis.nl

afkomstige ontdekker van de Java-mens. Tevens VVV

I. www.doenenlateneijsden.nl

staan van het resultaat!

I. www.museumvoorfamiliegeschiedenis.nl

vestiging en 7 dagen per week geopend.

Naast Bed & Breakfast is Doen & Laten ook een

Het internationale Museum voor Familiegeschiedenis

atelier waar workshops gegeven worden. Als beeldend

gevestigd in het voormalige gemeentehuis in Eijsden.

kunstenaar / interieurstylist / vormgever kan ik u diverse

Het museum besteedt aandacht aan familiegeschiede-

creatieve workshops aanbieden. Door mijn ervaring

nis in de meest brede zin, genetisch onderzoek en de

als docent vormgeving in het middelbaar(beroeps)

geschiedenis van de evolutie van de mens. Hierbij wordt

onderwijs kan ik iedere groep/individu begeleiden in

o.a. samengewerkt met de Stichting Eijsdens Verleden
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Beeldentuin ‘Heerdeberg’
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Afrika anders

Pater Kustersweg 22, 6267 Cadier en Keer

Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden

T. 06 21242740, I. www.beeldentuinmaastricht.nl

T. 06 222 92 181, E. info@afrika-anders.nl
I. www.afrika-anders.nl

Elke zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 18.00
uur. Tegen de mergelhellingen van de Keerderbergaan,

Een nieuw museum, met tentoonstellingen over

omringd door boomgaarden en weilanden met uitzicht

dagelijks leven, vruchtbaarheid en dood, een schat-

op Maastricht ligt het landgoed “De Heerdeberg”. Op

kamer vol Afrikaans textiel, aandacht voor Mali en

dit unieke plekje ligt de Beeldentuin Maastricht. Het

ateliers voor kinderen en om te trommelen.

aangelegde park dat toegang geeft tot het aangrenzen-

Open vanaf 1 november 2014

de Savelsbos maakt het een uniek natuurgebied.
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Met Fruit Erop Uit
Proeven van lokale specialiteiten
Welkom in Eijsden-Margraten, fruitige gemeente in het zuidelijkste puntje
van Nederland. Eijsden-Margraten verrast met haar romantische kloosters,
kastelen, statige vierkantshoeves, rijke fruitboomgaarden, pittoreske dorpjes
met historische pleinen en horecazaken met gezellige terrassen en
voortreffelijke gastronomie.
Boerderijtje met Hoogstam Oost-Maarland

Eijsden-Margraten kent een lange fruittraditie. Hoogstambomen zoals kersen, pruimen, appels
en peren domineren als sinds jaar en dag het landschap. In vroegere jaren was er ook in de
oude kern van Eijsden en Gronsveld een fruitveiling. In de omtrek stonden diverse fruitverwerkingsbedrijven, waar bijvoorbeeld stroop werd gemaakt. Tot op de dag van vandaag is de rijke
traditie van het ambachtelijk bakken van vlaaien met vers fruit gelukkig niet verloren gegaan.
‘Met Fruit Erop Uit’ biedt u de gelegenheid om bijvoorbeeld wandelend of per fiets erop uit te
trekken en te genieten van al het goede dat Eijsden-Margraten te bieden heeft. Een lint van
kerkdorpen vormt een fruitroute langs onder meer prachtige hellingbossen, vele fruitgaarden
en heuvels, holle wegen, glooiende graanakkers en fraaie dorpsranden, en maakt van EijsdenMargraten ‘Toscane in Limburg’ met uitzicht op de Maas!

Tip!
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Ambachtelijke streekproducten

eders van
Breng eens een bezoekje aan een van onze aanbi
specialiteiten
ambachtelijke streekproducten en andere lokale
leeg de moen lekkernijen die Eijsden-Margraten rijk is. Raadp
Fruit Erop Uit’
biele APP en/of onze routekaart en –folder ‘Met
over ons fruitvoor het volledige fruitprogramma en lees meer
Servicepunten).
verhaal (o.a. verkrijgbaar bij een van onze VVV-

Eijsden-Margraten

Smaak & Beleving in Eijsden-Margraten
In Eijsden-Margraten kunt u smaakvol genieten van al het goede dat onze ondernemers te
bieden hebben. Een aanrader zijn de restaurants in Eijsden-Margraten, waar de chefkoks diverse
producten uit de streek verwerken in hun gastronomische gerechten. U kunt zelfs een glas wijn
van een lokale wijnproducent laten schenken. Vraag naar een pinot gris van wijngaard ‘Opgen
Heugde’ uit Noorbeek of een Müller-Thurgau van ‘Wienplantaasj Sjtejneberg’ uit Mesch. Even
een moment voor u zelf en genieten!

Met Fruit Erop Uit
Wilt u zelf meer actief op ontdekking en kiest u bijvoorbeeld voor een aantrekkelijke wandeling dan hebben wij voor u een route beschikbaar die alle dorpskernen van Eijsden-Margraten
verbindt. In Eijsden-Margraten plukken de fruittelers van mei tot en met oktober de vruchten
van hun noeste arbeid. In deze periode zijn er bijvoorbeeld tal van fruitige festiviteiten. Enkele
fruitbedrijven openen hun deuren voor een rondleiding. Proef van de verse oogst en de fruitige
streekproducten. Geniet tussen de fruitbomen van een picknick, pluk samen met de fruitteler
uw fruit en bak daarna zelf uw eigen fruitvlaai.
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Tip!

Fruitplukkers aan de lunch

Limburgse vlaai

De geschiedenis van de Limburgse vlaai gaat terug
tot het tijdperk van de Germanen. Zij zouden hun
het
brood gebakken hebben door deeg op een in
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De Zeute Aardbei

Provinciale weg 5a, 6255 NV Terlinden-Noorbeek

Voor openingstijden en meer info bezoek onze website.

T. 06-54743399, E. info@dezeuteaardbei.nl
I. www.dezeuteaardbei.nl
Bij De Zeute Aardbei maken wij alles van en met
aardbeien. Zo hebben wij bijvoorbeeld heerlijke jam,
stroop, bonbons, ambachtelijk Italiaans ijs en sap. Een
bijzondere specialiteit is de aardbeien secco, een heerlijke zoete mousserende wijn van aardbeien! U bent van
harte welkom in onze winkel of op ons terras.

24

Fruitbedrijf Wim Notermans - ‘De Oogstschuur’

26

VVV Vestigingen

Hoogcruts 5, 6255 NS Noorbeek

Eijsden > Internationaal Museum voor Familie-

T. 043-457 3293, E. info@fruitbedrijfnotermans.nl

geschiedenis, Breusterstraat 27. 7 dagen per week open

I. www.fruitbedrijfnotermans.nl

Margraten > Broqua Tweewielers , Rijksweg 5a

VVV cadeaubonnen en uiteraard vele themabrochures.

Noorbeek > Kadowinkel Tieske, Klompestraat 8
In ‘De Oogstschuur’ verkopen wij naast eigen fruit ook

St. Geertruid > De Koekenpan, Dorpsstraat 33

een delicate seizoenssortering aan regionale producten.
Ook voor onze op ambachtelijke wijze huisgemaakte

Bij de VVV vestigingen vinden toeristen, dagrecreanten

appelperenstroop en allerlei soorten jams bent u aan

en inwoners niet alleen toeristische informatie, maar

het juiste adres. Tevens is er bijenhoning van eigen raat.

ook een breed assortiment aan streekproducten,

Voor openingstijden en meer info zie onze website.

toeristische fiets- en wandelkaarten, boeken, gidsen,

30

Eijsden-Margraten

31

Waterrecreatie
Op en top genieten van de Maas

28

Jachthaven Portofino

Kasteellaan 5/7, 6245 SB Eijsden

gebied de Eijsder Beemden aan het Grindgat Oost

T. 043-4094517, E. info@jachthaven-portofino.nl

Maarland, heeft een uniek uitzicht over de jachthaven

I. www.jachthaven-portofino.nl

en het natuurgebied.

Welkom bij Jachthaven en Grand Café PortofinoMediterraans genieten aan en op het water. Jachthaven
Portofino in Eijsden geeft plaats aan ca 400 pleziervaar-

Bij Eijsden stroomt de rivier de Maas Nederland binnen, staat in alle aardrijkskundeboeken. Maar wist u ook dat een groot deel van de oever is ingericht als
natuurgebied? Langs de natuurlijke oevers kunt u volop genieten van het groen
en de stilte.

tuigen en beschikt over modern sanitair, elektra, water,

Liever wat meer leven in de brouwerij? Bezoek dan één van de drie jachthavens, met passantenplaatsen en aanlegsteigers. Of neem ‘aan het Bat’, in de oude kern van Eijsden, het voet- en
fietsveer dat Nederland met België verbindt. Een overtocht met het veer naar Lanaye biedt
aantrekkelijke mogelijkheden voor een fiets- of wandeltocht op en rond de Sint Pietersberg aan
de Belgische kant van de grens. Bij de VVV-vestigingen kunt u terecht voor meer informatie.
Met het hele gezin of met vrienden actief genieten van het water kan bij uitstek bij Fun Valley,
gelegen in Eijsden of Kano- en rafting Maastricht. Naast een echt strand en ligweiden, vindt u
hier een scala aan recreatiemogelijkheden.

Oosterweg 5, 6245 LC Eijsden

gratis wifi etc. Voordelige passanten tarieven! Het grand
Café Portofino met een magnifieke ligging in het natuur-
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Fun Valley Maastricht

T. 043-409 4441, E. verkoop@funvalleymaastricht.nl
I. www.funvalleymaastricht.nl
Adventure! Voor groepen (van 10 tot 800 pers.) bieden
wij gezellige, en of sportieve activiteiten aan, zoals o.a.
> paintball > quadrijden > kruis-en boogschieten
> vlotvaren > kanoën > een challenge touwen parcours
> traptrein > vespatochten > zeskampen
en nog veel meer.
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Voet- en fietsveer Eijsden
de weer- en wateromstandigheden.

Aan de oever van de Maas in de oude kern van Eijsden
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Zwembad De Treffer

Marathon 6, Eijsden, 245 EZ Eijsden

zonnestudio, aqua-joggen. Daarnaast is er horeca voor

T. 043-409 1807

het binnen- en buitenzwembad. Gratis parkeren.

‘aan het Bat’ ligt het voet- en fietsveer van Eijsden dat
Nederland met België verbindt. Dit voet- en fietsveer

Zwembad De Treffer - een bruisend zwemparadijs -

biedt u de mogelijkheid om een overtocht met het

biedt spanning, ontspanning en plezier voor jong en

veer te maken van of naar Lanaye (België). Tevens is het

oud. Het ruime zwembad bestaat uit een buiten- en

veer een goed verbindingspunt van aantrekkelijke fiets-

binnen accommodatie. De temperatuur is met 30

en wandelroutes op Belgisch grondgebied op en rond

graden Celsius uiteraard aangepast aan de kinderen

de Sint Pietersberg. Meestal is het veerpont open vanaf

die leren zwemmen vanaf vier jaar. U kunt het hele jaar

begin april to eind oktober. Dit is echter afhankelijk van

door fit blijven door de talloze extra faciliteiten zoals
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Uitstapjes
naar het buitenland
Gastvrijheid kent geen grenzen
Station, Luik

Eijsden-Margraten vormt - dankzij de gunstige ligging in het grensgebied een uitstekende uitvalsbasis voor een uitstapje naar het buitenland. Met name
België ligt letterlijk op een steenworp afstand. Zo bent u in een mum van tijd
in de Belgische Voerstreek, Luik, La Basse-Meuse rondom Visé, het Land van
Herve rondom Aubel en het Sint-Pieters-berggebied met onder andere EbenEmael en Kanne.

Tip!

Aken – Keizerstad van Karel de Grote

De keizerstad is niet alleen dankzij haar gunstige geografische positie
een geliefde reisbestemming, maar ook omwille van de verscheidenheid
van kunstrijkdommen, elegante winkels en cafés. Bron van alle roem is
in Aken het water, door Eifel-vulkanen opgewarmd tot 74°C en daardoor de warmste vindplaats aan deze kant van de Alpen. In de tweede
helft van de 8ste eeuw liet Karel de Grote, waaraan Aken zijn wereldbe
naar
Europa
heel
uit
ars
kunstena
tekenis te danken heeft,
de stad komen om zijn woonplaats, het keizerlijk paleis, met veel
pracht en praal te laten uitrusten. Het belangrijkste gedeelte, de Dom
van Aken, werd in 1978 als eerste Duits bouwwerk opgenomen in de
Unesco-lijst van het werelderfgoed.

1

Een uitstapje naar Geologium van de Broukay - bezoek aan een ‘levend’ museum 		
met begeleide wandeling bij de Molen van Broukay te Eben-Emael (B) en de Toren
van Eben-Ezer en/of het Fort van Eben-Emael.
Info: 0032-(0)4 286 9270 en 0032-(0)4 286 9279

2

Flaneren op één van de grootste markten van Europa (La Batte, aan de kade van de
Maas) in de stad Luik (petit Paris in de volksmond, op plusminus 20 minuten rijden
via de A2 - route du Soleil). Vanaf station Eijsden of (4 km) over de grens vanaf Visé
(B) bent u fluks in hartje Luik.

3

Streekproducten proeven op de zondagsmarkt van Aubel (20 minuten rijden vanaf 		
Margraten of Eijsden in een prachtig, authentiek landschap) en onthaasten in de Abdij
van Valdieu (met brouwerij en Belgisch bier).

4

Een terrasje pakken of een bezoek aan het authentieke haventje in het stadje Visé (op
4 km. van de grens bij Eijsden) ook wel Cité de l’Oie (ganzestad) genaamd.

5

Ontdek de Voerstreek met aangrenzend het Land van Herve en het heuvelachtige 		
Zuid-Limburg (NL) en de Maasvallei met een retro scooter, elektrische fiets of Fiat 500
van Mondo Movimento.
> Meer informatie via toerisme Voerstreek www.voerstreek.be
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Kennismaken met Limburgse streek-

Colofon

producten, wijnen, likeuren, bieren,
Limburgse CD’s, outdoorartikelen,
Limburgse kunst en nog meer kan in

Deze brochure is een uitgave van Gemeente EijsdenMargraten in samenwerking met VVV Zuid-Limburg.
Wij hebben deze brochure met de beste zorg

de VVV Limburg Winkels. Deze treft u

samengesteld. Niets uit de brochure mag worden

aan in het centrum van Valkenburg,

verveel-voudigd. Alle informatie hierin wordt echter

Heerlen, Gulpen, Epen, Sittard en Vaals.

verstrekt zonder aansprakelijkheid onzerzijds.
© Gemeente Eijsden-Margraten

Onze VVV-vestigingen in de Gemeente Eijsden-

en VVV Zuid-Limburg 2014

Margraten vindt u in
> Eijsden, Internationaal Museum voor Familie-

Coördinatie & algemene tekst:

geschiedenis, Breusterstraat 27

VVV Zuid-Limburg en gemeente Eijsden-Margraten

> Margraten, Broqua Tweewielers, Rijksweg 15a

Fotografie: Gemeente Eijsden-Margraten,

> Noorbeek, Kadowinkel Tieske, Klompestraat 8

VVV Zuid-Limburg

> St. Geertruid, De Koekenpan, Dorpsstraat 33
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Informatie
Telefonische informatie tijdens kantooruren:
0900-555 9798 (€ 1,- p.g.)
E. info@vvvzuidlimburg.nl
I. www.vvvzuidlimburg.nl
en www.eijsden-margraten.nl

