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       Waar twee 
    landen elkaar
         ontmoeten

RivierPark Maasvallei

De machtige Maas is ongeveer 46 kilometer lang 
de grens tussen Nederland en België. Logisch dat 
journalist Kim van Dam tijdens haar bezoek aan 
RivierPark Maasvallei continu heen en weer hopt 
tussen beide landen.  Tekst en beeld Kim van Dam   

12



staan. Dat hier bevers leven, is te zien aan bomen 

waarvan de stammen bijna doorgeknaagd zijn. Zulke 

bomen noemen ze ‘potloden’. André zit vol verhalen, 

het is echt aan te raden om een rondleiding te boeken 

met hem of een van zijn collega-Maasverkenners (zie 

het kadertje Meer Maas op blz. 16).

Ik vervolg mijn verkenning een stukje op de fiets over  

de autovrije Maasdijk vanaf het bezoekerscentrum. 

Geen eigen fiets? Je huurt er al een voor 10 euro per 

dag. In België volg je de blauwe bordjes met knoop-

punten, in Nederland de groene. Ter hoogte van het 

Nederlandse Grevenbicht steek ik met een veerpontje 

de rivier over. Het is meteen duidelijk dat het project 

om de Maasvallei terug te geven aan de natuur in  

Nederland nog volop in beweging is. Hier en daar 

rijden vrachtwagens en zijn grindafgravingen te zien. 

Dat er ook aan deze kant van de rivier veel verandert, 

wordt onder meer duidelijk bij Visserweert. Dit char-

mante minidorpje zal over een paar jaar helemaal op 

een eilandje in de Maas liggen. 

Hoogste graanmolen
Via een hoge brug kom ik weer in België. Bij Aldeneik 

(B) waan ik me in Frankrijk dankzij de wijngaarden 

langs het water. Van die druiven maakt wijnhuis 

Aldeneyck onder meer een lekker droge Pinot Gris. Ik 

proef de wijn in een van de knusse restaurants langs 

de route: brasserie De Sjeiven Dörpel in Maaseik. Er 

staat veel lokaal lekkers op de kaart. Via nog een stuk 

Maasdijk en een pontje tussen Ophoven en Ohé en 

Druiven voor 
Belgische 
pinot gris.

De Maas krijgt 
de ruimte.

Met die 
wijngaarden 
langs het 
water waan 
ik me in 
Frankrijk

België is het beste punt om te beginnen met een 

ontdekkingsreis in de Maasvallei. Onze zuiderburen 

lopen namelijk enkele jaren voor als het gaat om het 

teruggeven van de natuur aan de Maas. Vandaar dat 

ik met Maasverkenner André Terwingen heb afge-

sproken bij Maascentrum De Wissen in het Belgische 

Stokkem. 

Vroeger kon de Maas gewoon lekker haar gang gaan, 

vertelt hij. Er was een hoofdrivier, er waren geulen en 

grindbanken, maar vooral: er was ruimte. Bij hevige 

regenval dijde de rivier uit, bij droogte bleef er een  

bescheiden stroom over. Maar de mens bouwde 

zomer- en winterdijken en damde de rivier in. Dat 

leidde zo nu en dan tot hevige overstromingen. Het 

was dus tijd om de Maas weer meer ruimte te geven. 

Bijvoorbeeld door op bepaalde plekken eenvoudig de 

zomerdijken weg te halen en de rivier te ontgrinden. 

Bijkomend voordeel: met de verkoop van het grind 

kon het hele project betaald worden. Én er is een 

uniek natuurgebied ontstaan, waar je fantastisch 

kunt wandelen, fietsen en varen.

Dieren in het wild
Terwijl ik slenter door het natuurgebied Negenoord-

Kerkeweerd leer ik van André nieuwe termen: oever-

wallen, stroomgeulen, stroomdalplanten, zeepkruid, 

zomerfijnstraal... Je kunt een van de wandelroutes 

volgen, maar de gebaande paden verlaten mag ook. 

Negenoord-Kerkeweerd is een gebied met plassen en 

geulen waar Konikpaarden grazen en Galloway-run-

deren tot aan hun goedgevulde buiken in het water 
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Zonnig geel 
Jakobskruis- 
kruid. 
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ontzettend mooi gedaan. Ook de klim naar boven is 

de moeite waard; vanaf de omloop van de molen heb 

je een wijds uitzicht over het omringende landschap.

Ode aan de natuur
De molen ligt aan de Molenplas, een van de Maas-

plassen. Natuurlijk kun je ook hier wandelen, de 

hele plas rond. Waar het pad even ophoudt, bieden 

stapstenen in het water de mogelijkheid om zonder 

natte voeten de overkant te bereiken. Ook hier hoef 

je je niet aan de uitgestippelde route te houden, zelf 

rondstruinen is toegestaan. Maar alleen met respect 

voor de natuur en voor de grazers die hier het gebied 

zo mooi open houden. Het is wel aan te raden om op 

afstand te blijven. Al zien ze er aaibaar uit, het blijven 

wilde dieren.

Tien jaar geleden was hier trouwens nog helemaal 

geen plas, die is in korte tijd zomaar ontstaan. Weer 

een mooi voorbeeld van de grilligheid van de natuur. 

Vanaf de uitkijkheuvel zie ik een kring van 2000 jaar 

Laak bereik ik uiteindelijk De Hompesche Molen aan 

de Nederlandse zijde. Grijs, groen en goud, dat zijn de 

drie woorden waarmee je de omgeving van deze mo-

len bij Stevensweert kunt beschrijven. Het grijs van 

het gewonnen grind, het groen van gras en bomen en 

het goud van de akkers met korenaren. De bijna 300 

jaar oude molen torent hoog boven het overwegend 

vlakke landschap uit. Ik zie veel landbouwgrond, 

maar ook een natuurgebied rondom de Molenplas. 

De Hompesche Molen is de hoogste graanmolen van 

Limburg. Sinds enkele jaren wordt er weer graan 

gemalen dankzij enkele vrijwilligers. Daarnaast had 

de molen vroeger een niet alledaagse functie: één 

ruimte moest worden vrijgehouden om, als dat nodig 

was, als gevangenis te kunnen worden ingericht. Het 

vertrekje is nog altijd te zien. Niet bekend is hoe vaak 

deze gevangenis dienst heeft gedaan. 

Zandkunstenaar Gert van der Vijver heeft een in-

formatief filmpje over de molen vormgegeven door 

alles wat verteld wordt in zand uit te beelden, het is 

oude boomstammen. Tijdens de grindwinning kwa-

men deze fossielen boven. Als ode aan de natuur zijn 

ze rechtop gezet.

Terug bij de molen plof ik neer op het terras. Tijd om 

even helemaal niets te doen. Bij de brasserie kun 

je iets eten en drinken en kinderen vermaken zich 

prima in de OERRR-speeltuin. Op dit mooie terrein 

tussen de akkers vind je echter geen standaard speel-

toestellen, wel boomhutten, modderpoelen en ander 

natuurlijk vermaak. Zelf geniet ik nog even na van die 

prachtige molen.

Wilde 
marjolein 
wordt 
ook wel 
palingkruid 
genoemd. 

De 
koninginne-
page is 
een van de 
grootste 
vlinders in 
België en 
Nederland. 

Lopen over de bodem
Kneutjes, steilwandjes, de kleine plezier- en steltlopers 

- je komt nog eens wat tegen tijdens een wandeling bij 

kerkdorp Borgharen, onderdeel van RivierPark Maasvallei. 

Na de overstromingen in onder meer 1993 en 1995 was 

het de hoogste tijd om ook hier de Maas meer ruimte te 

geven. Er werd ontgrind, boeren werden uitgekocht en de 

zomerdijk werd afgegraven. Bij hoog water stroomt er nu 

een brede rivier, bij laag water kun je van Nederland naar 

België wandelen over de rivierbodem. Net als de paarden en 

runderen die hier rondlopen.

Het ontgrinden begon in 2011 en was klaar in 2015, maar 

het is ongelofelijk hoe snel de natuur zich hier ontwikkeld 

heeft. Ik loop door velden vol bloemen, ruik wilde oregano, 

zie heel veel vlinders en een vossenhol. Als je hier tegen 

zonsondergang een plekje zoekt en heel stil bent, zou je 

zomaar een vos kunnen spotten. Minder geluk heb je nodig 

om Konikpaarden en Galloway-runderen te zien, die lopen 

hier het hele jaar rond. Dankzij hun graasgedrag blijft de 

natuur ‘open’. Er is gekozen voor Galloways omdat dit ras 

zich in de zomer én de winter kan handhaven, en omdat de 

kudde altijd een natuurlijke leider heeft die het voortouw 

neemt bij bijvoorbeeld overstromingen. Om kinderen het 

belang van natuurbehoud te leren, komen er geregeld 

schoolklassen op bezoek die aan de hand van opdrachten 

alles te weten komen over dit unieke stukje Nederland.

Meer Maas
• De veerpontjes tussen België en Nederland varen in de 

 zomermaanden, maar niet altijd iedere dag. Kijk voor het 

 vaarschema op www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes.

• Meer informatie over het RivierPark Maasvallei, wandelingen

 met Maasverkenners en wat je waar kunt doen is te vinden 

 op www.rivierparkmaasvallei.eu/nl.
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Na hevige overstromingen was het hoog 
tijd om de Maas meer ruimte te geven

Naar Leut
Aan de Belgische kant van de Maas ligt het plaatsje Leut, 

van oorsprong een Romeins dorp. Net buiten Leut vind 

je kasteeldomein Vilain XIII, met in het bijbehorende 

Engelse park een bijzondere bomenwandelingroute. De 

cultuurbrochure Leut en Meeswijk is verkrijgbaar in de 

toeristische informatiekantoren van RivierPark Maasvallei.




