
• Stevig schoeisel
• Een handdoek voor als je tussendoor gaat pootjebaden
• Een verrekijker 
• Een fototoestel of gsm met fotocamera en de app ‘Obsidentify’ om dieren en planten te kunnen herkennen
• Je goed humeur
• De vragenlijst
• Voldoende tijd

 Wist je dat de grens tussen België en Nederland, samenvalt met de Maas? Omdat je in de rivier geen grenspa-
len kan zetten, werden ze telkens op beide oevers geplaatst. Zoek met je verrekijker een grenspaal aan de overkant 
en noteer hier het nummer. Weet je niet waarheen vanuit België? Loop bijv. van Aldeneik naar het Noorden langs de Maas of in 
Kessenich naar het ‘einde van België’. Ook in Herbricht en aan Maesbempder Greend zie je aan beide oevers grenspalen staan. Weet 
je niet waarheen vanuit Nederland? Stevensweert of Maasband zijn dorpjes aan de Maas met grenspalen, en ook in Meers kan je er 
goed bij komen (loop aan de kant van café de Witte Börstel het struingebied in).    

Nummer grenspaal: ...........................................

 Het RivierPark Maasvallei is een paradijs voor wilde bloemen en kruiden. Door de dynamische rivier en de die-
ren op haar oevers worden zaden makkelijk verspreid. Zoek met de app ‘Obsidentiy’ minstens 5 verschillende soorten 
kruiden en noteer ze hier. Weet je niet waarheen? Volg het Klauwenpad in Meers of een stukje Lange Afstandswandeling in Borg-
haren (NL), volg een wandellus in Negenoord aan De Wissen in Dilsen-Stokkem of Hochterbampd in Lanaken (B). 

Soort 1: ...........................................    Soort 4: ...........................................
Soort 2: ...........................................    Soort 5: ...........................................
Soort 3: ...........................................
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Loste je minstens 10 vragen op? Super! Als je je antwoorden doorstuurt naar info@rivierparkmaasvallei.eu, maak je kans op een overnachting op 
een kampeervlot aan De Wissen (Dilsen-Stokkem) voor 4 personen. 
Insturen kan t.e.m. 31 augustus. 

Veel succes!



 Noteer de naam van de prinses die je door het kasteelpark van Leut leidt (startplek parking kasteel, dreef 148) en 
teken haar portret hier. Heb je zin in meer, volg dan de markante bomen tussen de landerijen van Leut tot aan de Maas 
(Volg de groene route) 

 Grote grazers zoals wilde Konikpaarden en Gallowayrunderen helpen de natuurbeheerders een handje (of een 
tandje) in de vele natuurgebieden langs de Maas. Zij leven er winter en zomer in kuddeverband. Spot ze in De Rug in 
Roosteren, tussen Borgharen en Itteren (NL) of tussen Hochterbampd en Herbricht, in Maesbempder Greend of Negen-
oord (B). Wat voor een landschap wil men bekomen door het inzetten van de grote grazers? Kijk op de infoborden of in 
de brochure ‘Mag het iets wilder’ voor het antwoord.

Soort landschap: ...........................................

 In natte periodes kan de Maas in het RivierPark Maasvallei een enorm winterbed innemen, en wordt ze heel 
breed. In drogere periodes ‘krimpt’ de rivier weer tot in haar zomerbed. Jammer genoeg blijven er daardoor jaarlijks 
tonnen zwerfvuil, door de Maas aangevoerd, achter op de oevers. Zoek naar (resten van) zwerfvuil en trek er een foto 
van. Welk materiaal is het, en kan je nog zien welk voorwerp het ooit was? Noteer het dan hier: 

Vondst 1: ...........................................    Vondst 4: ...........................................
Vondst 2: ...........................................    Vondst 5: ...........................................
Vondst 3: ...........................................

 Maak kennis met het prachtige Kessenich, dat in het verleden een trio of ‘Drie Eigen’ vormde met het Neder-
landse Thorn en Neeritter. Hoe heet het kerkpad dat van de Dorpsstraat vertrekt tussen huisnummers 20 en 21? 
Bonus: durf jij aan een inwoner vragen wat de naam van het kerkpad precies betekent? (tip: het gaat over hun bijnaam) 

Naam kerkpad: ...................................................................    
betekenis naam (bonusvraag): ...........................................    

 Welke belangrijke beek stroomt recht vanuit de Hoge Kempen de Maasvallei in, door Maaseik, Aldeneik en 
via Heerenlaak naar de Maas? Volg de groene route rond de Mynekomplas en zoek, bijvoorbeeld vanop de brug met 
de blauwe leuning, naar haar monding in de Maas. Steek daarna even de Houtweg over, zodat je hier kan noteren welke 
godendrank wordt geteeld op de oevers van de Maas.  

Naam beek: ...................................................................    
Godendrank uit de Maasvallei: .....................................   

 Oud-Rekem barst van het erfgoed, en werd niet voor niets tot mooiste dorp van Vlaanderen gekroond. Loop via 
de Kanaalstraat het dorp in en ga links (Herenstraat) tot je op de grafelijke rentmeesterij botst. Welk jaartal ontcijfer je 
in de sierlijk gebeeldhouwde steen boven de deur?   

Jaartal: .....................................   

 Ken je het Mariapark in Oud-Dilsen al? Dit verborgen pareltje ligt achterin het dorp, via de Oude Brouwersstraat 
te bereiken. Aan de ingang van het Mariapark ligt het oude statige huis ‘de Kapelanie’ (nu restaurant Vivendum). Welke 
soort boom beschermt het kruisbeeld op de hoek?   

Soort boom: .....................................   
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 Visserweert ligt dicht tegen de – soms onvoorspelbare – Maas. Met het grootschalige rivierverbredings- en 
grindwinningsproject ‘Grensmaas’, kreeg de Maas meer ruimte rond Visserweert. Met de eerste ‘hoogwaterbrug’ in 
Limburg blijft het dorp bij hoog water toch verbonden met de oever. Wat is de Limburgse bijnaam van deze brug? 

Loop even door het dorpje naar het noorden, recht het struingebied in. En luister onderweg even naar ‘Heppeneert’ van 
Harold K, afkomstig uit Echt, een lied over het Maasdorpje pal tegenover Visserweert. 

Bijnaam van de brug: ................................................................... 

 De bomencirkel van Meers, ook ‘woodhenge’ genoemd, is een monument dat bestaat uit oeroude bomen die 
door grindwerkzaamheden werden ontdekt. De bomencirkel staat in een prachtig natuurgebied waar je kan struinen of 
het nieuwe ‘Klauwenpad’ (klauwen = grote maaskeien) van Natuurmonumenten kan volgen. Noteer hier de 6 Maasdor-
pen die op de centrale steen tussen het bomenmonument staan vermeld. (Koegrienddijkweg 1, Meers (Stein)).

Dorp 1: ....................................   Dorp 4: ....................................   
Dorp 2: ....................................   Dorp 5: .................................... 
Dorp 3: ....................................   Dorp 6: ....................................   

 De heer van Walburg is een fenomeen in Stevensweert. Zijn kasteeldomein lag pal langs de Maas en is nu ver-
dwenen, maar een nieuwe uitkijktoren geeft zicht op het verleden én op de omgeving. Maak hier een selfie met op de 
achtergrond de Maas. Tip: de leukste speelplek van het RivierPark ligt vlakbij, aan de Hompesche molen, en heet OERRR. 

 In Meerssen kan je de kastelen en landgoederen uit een rijk verleden haast niet tellen. Maar ook de kerk van 
Geulle-aan-de-Maas heeft een rijke geschiedenis. Hoeveel torens tel je? (ja, het kleine torentje op het dak mag je ook mee-
tellen)   

Aantal torens: .....................................   

 Het is heerlijk struinen langs de Maas tussen Borgharen en Itteren, of tussen Itteren en Voulwames. Niet te 
geloven dat de jaren 1990 de Maas 2 keer zó hoog stond, dat deze dorpen moesten geëvacueerd worden. Na deze over-
stromingen begonnen de werken om de rivier meer ruimte te geven. Loop in Itteren langs de Brigidastraat nummer 77, 
en noteer hier de drie jaartallen. Zo hoog stond het water dus, de Maas kwam tot aan het Julianakanaal!  
 
Jaartal 1: .....................................  Jaartal 2: .....................................  Jaartal 3: .....................................  
 

 In het centrum van Obbicht staat een beeld van Willem van Oranje. Hij stak in de nacht van 5 op 6 oktober 1568 
de Maas over om ten strijde te trekken tegen de Spanjaarden. Hoe werd deze doortocht genoemd door de hertog van 
Alva, aanvoerder van de Spanjaarden?   

Naam voor deze doortocht: .....................................   
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Wil je graag je steentje bijdragen aan het behoud van deze waardevolle gebieden? Wordt dan lid van een van de natuur-
beheerders!
• Limburgs Landschap: www.limburgs-landschap.be
• Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl
• Natuurpunt: www.natuurpunt.be
• Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl

Denk eraan je selfie ook mee te sturen met de antwoorden!


