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Spelen met de grenS
Het Maasland

de Maas brengt vruchtbaarheid en exotiek in de achtertuinen van de Maaslanders. 
kruiden aangevoerd door slib en trekvogels groeien op haar oevers. koppeltjes 
vorMen over de grenzen heen. tekort koM je er niets, tenzij Misschien tijd oM van alles 
te proeven.

Annemie Ramaekers is showbizzjournaliste bij Het Belang 
van Limburg en presenteert Tjing Tjing Lifestyle op TVL. Met 
ons praat ze over terrasjes doen en speelpret voor de kinde-
ren, over onvolprezen schoonheid en totale stilte.

thuis in the Village
Soms kom je ergens zo vaak dat je niet meer ziet hoe speciaal 
het is. Outletcenter The Village in Maasmechelen is zo een 
plek. Mensen komen van het buitenland naar dit winkeldorp 
met bijna honderd designerboetieks, wij zitten er elke week. 
Shoppen doe ik niet zoveel. Het is vooral een speelparadijs 
voor de kinderen. Eten doen we graag bij Cellini Gastrono-
mia. Ze hebben er een authentieke houtoven voor de beste 
pizza’s. We komen er echt thuis. De kinderen mogen er zelfs 
hun eigen ijsje scheppen.
www.cellini-gastronoMia.be |  www.MaasMechelenvillage.coM

spelen in Domein pietersheim
Domein Pietersheim in Lanaken is één van de vijf toegangs-
poorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Er is een kin-
derboerderij waar de kleintjes konijntjes, kippen, geiten en 
pony’s leren kennen en mogen aaien. Aan de Waterburcht 
Pietersheim kunnen ze de middeleeuwen ontdekken tijdens 
een ridderspel. Het kabouterpad is voor de allerkleinsten 
dolle pret. (lacht) Sinds ik mama ben, denk ik meestal in 
functie van de kinderen. 
www.lanaken.be/toerisMe/doMein_pietersheiM

De heren Van leut
Leut is een plekje dat je moet weten zijn of je bent er voor-
bij. In het kasteel, genoemd naar de laatste adellijke bewoon-
ster gravin Louise Vilain XIIII, is tegenwoordig een brasserie 
ondergebracht. Binnen kun je vaak kunstexpo’s bewonde-
ren. Buiten is het fijn terrassen in de Engelse tuin terwijl de 

kinderen spelen. Neem zeker een kijkje op het dorpsplein 
met lindebomen, de neoromaanse Sint-Petruskerk en oude 
dorpspomp. 
www.kasteelhof.be

romantieK op De mechelse heiDe
Augustus en september zijn topmaanden voor de Mechelse 
heide: paarse bloemetjes tot mijlenver in de omtrek. Ik weet 
nog hoe we er vroeger kransjes van maakten. Ook in de an-
dere maanden is het er heerlijk. Lopers oefenen graag in het 
zand. Wie niet sportief is, zoals ik, neemt misschien liever 
een dekentje en flesje mee. Zoek een fijn plekje en beleef de 
ultieme stilte-ervaring. Dat is elke dag Valentijn.
 www.Mechelse-heide.be

tuinwijK architectuur
De tuinwijk in Eisden is indertijd ontworpen om de mijnwer-
kers woongelegenheid én entertainment te bieden. Sinds de 
mijnen zijn gesloten hebben de gebouwen die erbij hoorden 
een andere bestemming of bewoner gekregen. De oude inge-
nieurswoningen zijn heel goed bewaard. Er is het Museum 
van de Mijnwerkerswoning in de Marie Joséestraat. In het 
voormalige casino kun je Vespa’s huren om de omgeving mee 
te verkennen, tot in Nederland als je wil. 
www.grandcafecasino.be

Vrije Dieren in gaiaZoo
Eén keer per jaar gaan we met z’n allen naar GaiaZOO in het 
Nederlandse Kerkrade. Er zijn bijna honderd verschillende 
diersoorten die vrij mogen rondlopen. Het is te zeggen, roof-
dieren blijven natuurlijk op een veilige afstand, maar verder 
worden er dieren gecombineerd die in het echt ook samen 
leven. Zo zitten er in de ‘savanne’ giraffen samen met spring-
bokken en in de ‘taiga’ muskusossen en veelvraten. Ik vind 
het echt de mooiste dierentuin die er is. 
www.gaiazoo.nl

op schoot bij annemie ramaeKers
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het apotheeKmuseum 
In 1704 opende in Maaseik de eerste privéapotheek van Bel-
gië. In de 250 jaar daarna zouden zes apothekers elkaar op-
volgen. Een kleine rekensom vertelt me dat pensioenregeling 
toen niet bestond. Na grondige renovatie, waarbij het beige 
en Pruisisch blauw van de oorspronkelijke schuifjes en kast-
jes werden blootgelegd, opende het museum vorig jaar weer 
de deuren. Gids Lieve Weetjens brengt de vervlogen tijden 
van onder andere Langkbein, Thomas Botti en Van Vencken-
ray tot leven met haar verhalen over gebluste kalk waarin het 
geld werd witgewassen, het kastje met vergif en exotische 
geneesmiddelen die verwerkt in de foute vijzel wel eens ie-
mand naar de andere wereld konden helpen. In het grote re-
ceptenboek op de toog vindt ze per kwaal de juiste remedie. 
Grappig genoeg gaat het vaak over kwalen bij dieren. “God 
zorgt voor de mensen, de boer voor de beesten. Zo was dat 
vroeger.” Achteraan opent zich nog een hele andere wereld 
met archeologische opstellingen, een kruidentuin en een doe-
kamer met maliënkolders en speerpunten. Markt 45,  Maaseik |  

www.MuseaMaaseik.be |  €  5  |  gesloten op Maandag.

stille sloepen, Diepe gronDen
Aan de steiger van het Botel in Ophoven, op een verbazing-
wekkend heldere Maasplas, vertrekken we met een elek-
trisch aangedreven stilsloepje op verkennerij. Het duurt even 

voor het gas geven en het sturen me in 
de vingers zit. Eens goed geproefd, wil 
ik het roer niet meer uit handen ge-
ven. Op de gps-gestuurde virtuele gids 
vlak voor me wijzen gekleurde vlak-
jes de weg naar de mooiste plekjes. Ze 
leiden ons steeds verder van het land 
weg. Vraag en antwoord verdiepen de 
ervaring. Hoe diep is het water? Is dat 
een beverburcht? Welke eend is dat? 
Of is het een meerkoetje? Het tochtje 
duurt al gauw een halve dag en dan 
nog heeft de batterij zin in meer. Die 
laat tot acht uur varen toe. Zullen we 
dan verder koers zetten naar Wessem of 
Thorn en even aanleggen voor een ter-
rasje? Of een picknickplek uitkiezen? 
Op dit schip ben ik geen matroos, maar 
kapitein. Maasdijk 1  bus 5,  ophoven-kinrooi  |  

tel.  089/41.85.92 |  www.stilsloep.be |  €  35 per 

uur,  €  150 per dag voor Max.  6  volwassenen.

een snoer Van maasDorpjes
De namen van de Maasdorpjes alleen al 
doen me zin krijgen om ze aan elkaar te 
rijgen. We huren een fiets bij Toerisme 
Maaseik en trappen via Aldeneik, Op-
hoven en Kessenich de grens over naar 

Thorn. In een grote boog om de Maas-
plassen gaat het via Wessem naar Ste-
vensweert en knooppunt 22 waar een 
piepklein pontje klaarligt om voetgan-
gers en fietsers over het water te zetten 
en zo weer richting startpunt te sturen. 
Tussen het gesnater en gekwetter door 
is de stilte onderweg de meest welkome 
metgezel. Ik spot grazende konikspaar-
den en een vluchtende haas, Galloway-
runderen en heel veel watervogels. Op 
de kaart zie ik dat we pas een klein stuk-
je hebben gezien van het Maasland. Het 
piepkleine Urmond, het kasteel van 
Hocht, Vilain XIIII in Leut, het mooi-
ste dorp Oud-Rekem en de grotten van 
Kanne laten we voor een andere keer. 
We laten ons onderweg meermaals ver-
tellen dat er teveel is in dit Maasland 
om te zien op enkele dagen. Misschien 
is dat wel de grootste ontdekking.

tip  De Maaslandbox combineert fiets-
kaart, wandelzoektochten, waterattrac-
ties en een molentje Maaslands krui-
denzout. te  koop bi j  de dienst voor toerisMe 

aan € 5  |  f ietsverhuur:  €  8 ,50 per dag |  

tel.  089/81.92.90 |  Markt 1,  Maaseik.

1. Verwerkt in de foute 

vijzel konden exotische 

geneesmiddelen wel 

eens iemand naar de 

andere wereld helpen.

2. Inpakken en wegwe-

zen: in een stilsloepje 

ben je zelf kapitein.

3. Op goed geluk kie-

zen we een zijstraatje 

in Thorn en ontdekken 

er het minivorstendom-

metje van Ingrid.

4. Meters onder niets-

vermoedende voorbij-

gangers kronkelt een 

mergelgrottendoolhof 

van liefst 70 kilometer. 

Daar gaan wij fietsen.

wist je Dat… de Grote Markt in Maaseik de oudste markt 
van België is? Ze is omgord door een rij linden en wonin-
gen in Maaslandse renaissance bouwstijl.

2 3 41

op beZoeK
Fietsen in het DonKer
Na een eindeloze wenteltrap naar de buik van de aarde krijg 
ik een mountainbike in de handen gedrukt en leidt begelei-
der Marcel me binnen in een grottendoolhof van liefst ze-
ventig kilometer lang. Het is ontstaan door het jarenlang uit-
houwen van grote brokken mergel. Dat gebeurt nog steeds 
op kleine schaal, maar tegenwoordig wordt er in de gangen 
ook gefietst. Naast enkele spots op kruispunten gebeurt dat 
in het donker. Enkel het fietslampje licht ons bij wanneer 
we de aftrap geven. Geen wonder dat ik me een klein beetje 
duizelig voel door het gebrek aan dieptezicht. Dat maakt het 
eens zo spannend. De rotsige ondergrond is meestal vlak met 
hier en daar een laag plafond. Gelukkig draag ik een helm. 
In een brede gang stoppen we even bij een stel muurteke-
ningen. “Hier kwamen de dorpelingen vroeger feesten in de 
winter”, vertelt de gids. “De constante 12°C die ondergronds 
heerst was warmer dan hun onverwarmde huizen.” Voor we 
weer op onze fiets springen en verder sjezen, vraagt hij ons 
alle lichtjes even te doven. Dat is aardedonker. aspadventure, 

oud valkenburg 2a,  schin op geul,  nederland |  tel.  0031(0)43/60.40.675 |  

www.aspadventure.nl |  €  26 p.p.  voor 1,5  uur.
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in één beelD
De kneepjes van Nederlands-Limburgs, voor beginners.

wist je Dat… de veerpontjes 
waarmee je de Maas kunt over-
varen vanaf het paasweekend tot 
1 november elk weekend open zijn, 
en vanaf het weekend van 1 mei tot 
1 oktober ook tijdens de week?

het witte Dorpje thorn
Een complete verrassing is het kleine 
dorpje Thorn net over de grens met Ne-
derland. Rivierkeitjes beleggen de stra-
ten. Witgekalkte huisjes lijnen ze af. Een 
beetje opzoekwerk vertelt dat Thorn 
meer dan acht eeuwen de hoofdplaats 
was van een minivorstendom. Het ver-
val dat volgde op de Franse bezetting 
noodde de bewoners om eendrachtig 
hun huisjes wit te kalken. Zo presen-
teert het zich vandaag aan ons: als een 
witte parel aan het snoer van Maas-
dorpjes. We laten onze fiets even staan 
en zetten onze ontdekkingstocht te voet 
verder. Op goed geluk draaien we een 
zijstraatje in en komen uit bij een piep-
klein winkeltje waar uitbaatster Ingrid 
allerlei Nederlands-Limburgse speci-
aliteiten verkoopt. Zelfgemaakte jam, 
mosterd en blauwbessensap. Honing 
uit de buurt. Worstjes en guitige figuur-
tjes in keramiek. Charme troef.
weerens winkelke |  beekstraat 14,  thorn

onDerweg ontDeKt

Kinrooise Kroonjuwelen
Als ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land schuift 
Kinrooi haar 28 verschillende huisgeteelde groenten naar 
voor. De kroon is voor de koningin der groenten, de witte 
asperge uit volle grond.

Ingrediënten voor 4 personen:
16 goed geschilde Kinrooise asperges
4 kipfilets van +/- 200 g
12 schijven Maaslandse ham (of Parmaham)
400 g krielaardappeltjes
Maaslandse kruiden
1 flesje Limburgse Witte (of Hoegaarden)
4 eigelen
125 g melkerijboter

•	Kook de asperges beetgaar. 
•	Snijd de filets in drie gelijke delen en bak ze aan met pe-

per en zout. Wikkel de Maaslandse ham rond de aange-
bakken kipfilets en leg ze in de oven om verder te garen.

•	Smelt voor de mousselinesaus de melkerijboter op een 
laag pitje. Klop de eigelen met de Limburgse Witte en 
een beetje peper en zout. Voeg de geklaarde boter al 
kloppend toe tot je een luchtige mousselinesaus hebt. 

•	Bak ondertussen de krielaardappelen en kruid ze met 
Maaslandse kruiden.

•	Schik vier asperges per bord. Leg hierbij drie stukken 
kipfilet uit de oven. Serveer met de mousselinesaus en 
de krielaardappeltjes.

Heb je de smaak te pakken, dan wacht je het aspergesei-
zoen vanaf 17 april, themaroutes elke woensdag van het 
seizoen en aspergefeesten op 27 en 28 april.

restaurant De spaenjerD Maasstraat 84, kinrooi |  

tel. 089/32.12.70 |  www.despaenjerd.be |  toerisMekinrooi.be

ZelFgemaaKt!
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De streKen Van Villa reynaert
De deur zwaait open wanneer we indraaien bij Villa Rey-
naert. Meteen staan Peggy en Paul klaar om ons te ontvangen 
als kind aan huis. Het zoveelste Maaslandkoppel: zij Vlaams, 
hij Nederlands. Flirten met en over de grens is dagelijkse 
kost. De villa is eigenhandig ingericht samen met decorateur 
Pieter Porters en houdt een mooi evenwicht tussen luxestof-
fen en accessoires enerzijds en een zekere functionaliteit an-
derzijds. Verdeeld over gelijkvloers en verdieping zijn er vier 
ruime kamers en twee suites, allemaal genoemd naar perso-
nages uit het dierenverhaal Van den Vos Reynaerde. Kater 
Tybeert mag passeren, doe mij maar Bruun de beer en de 
liefde voor honing. Een duik in het zwembad als smaakma-
ker voor de table d’hôte zou mooi doch wat te fris zijn. In 
de plaats zetten we de avond in aan de bar tot Topchef 2010 
Peggy ons aan tafel nodigt. dorperberg 28,  Maaseik-opoeteren |  tel. 

089/79.16.34 |  www.villa-reynaert.be |  kaMer Met f i jnproeverontbijt 

vanaf € 139. 

tip Villa Reynaert is een fietsvriendelijke verblijfplaats.

meer Dromen
•	Slapen, eten, feesten en ontspannen met wellicht het mooiste 

uitzicht in de omtrek. Dat doe je op het heringerichte Vracht-
schip van Katy en Leo, aangemeerd op Maasplas De Spaan-
jerd in Ophoven. www.botelophoven.be

•	Gastvrije en gerieflijke kamers rond een zwemvijver en petan-
quebaan, in hartje Leut. In gasthuis basil kies je een kamer 
op basis van wat je in je badkamer wil. www.hotelbasil .be

•	 hotel alDeneiKerhoF is ondergebracht in een 19de-eeuws 
herenhuis onder de kerktoren van Aldeneik. Heerlijke bin-
nentuin, fietsnetwerk en op een boogscheut van Maaseik. 
www.aldeneikerhof.be 

De nacht in

wat De pot schaFt
il Fiore
Er zijn weinig plaatsen in Vlaanderen waar Italianen zo thuis 
zijn als in de Limburgse Maasregio. Reden te meer om een 
van de veelbelovende Pugliaanse chefs een thuismatch te la-
ten spelen. Piazza di Dino, lees je boven de open keuken in 
Il Fiore. Het is rustig op de middag dat wij er zijn. Fijn. Zo 
kunnen we onze goedkeuring rechtstreeks de keuken inpra-
ten. We krijgen gefrituurde mosseltjes met wasabikaviaar als 
opener, huisgemaakte linguine met truffel als voorgerecht en 
zeebaars met seizoensgroentjes als hoofdgerecht. Gastvrouw 
Diana serveert op onze vraag rood. Ze kiest een Chianti Clas-
sico van 100% sangiovese. Toetje is een lentefrisse coupe 
met rode vruchtensorbet, prosecco en fruit op een stokje. Af 
en toe komt chef Dino Bagnato even bij ons zitten om te pol-
sen of alles naar wens is. Squisito, Dino! rijksweg 560,  MaasMe-

chelen |  tel.  089/70.45.66 |  www.ilf iore.be |  gesloten op dinsdag en za-

terdagMiddag |  dagMenu aan € 59 (4  gangen) of €  69 (5  gangen).

meer smullen
Een eerste Michelinster werd toegekend aan de keuken van 
Danny VanDerhoVen in Rekem. Eten doe je er op huisgemaakt 
en ontworpen servies. www.vanderhoven-danny.be

wist je Dat… het Maasland de regio is met de hoogste 
bebossingsgraad van Vlaanderen en dat het grenst aan 
het Nationaal Park Hoge Kempen, met 5700 hectare het 
grootste bos- en natuurgebied van Vlaanderen.
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5 unieKe aDresjes
 1  De leKKerste supermarKt
Italiaanse topproducten van wijn tot pasta uit Napels, Campag-
na en Amalfi staan te pronken bij D’Amici aan de Oude Baan 334 
in Maasmechelen. www.daMici .be

 2  De spannenDste KampeerpleK
Je gaat er met een fluisterbootje heen en slaapt op een van de twee 
enige kampeervlotten van België, pal in natuurgebied Negen-
oord bij Maascentrum De Wissen. www.dewissen.be/kaMpeervlot.php

 3  De spranKelenDste schuimwijn
In het historisch dorpje Aldeneik rijgt wijnmaker Karel Henc-
kens de ene na de andere prijs aan de palmares. Zo won de 
Aldeneyck Pinot Brut 2010 de prijs voor de beste Belgische 
schuimwijn. Zijn pinot gris kreeg zilver. 
tip Gratis proeverij elke zaterdag van 10 tot 15 uur op het do-
mein. www.wijndoMein-aldeneyck.be

 4  het ouDste Verluchte hanDschriFt
In de keldergewelven van de neoclassistische Sint-Catharina-
kerk in Maaseik wordt het oudste evangelarium van de Benelux 
bewaard. De Codex Eykensis dateert uit de achtste eeuw.
www.MuseaMaaseik.be

 5  De best uitgeruste binnenjachthaVen
Jachthaven de Spaanjerd in Ophoven is de best uitgeruste bin-
nenjachthaven van West-Europa. Ze biedt plaats aan 1400 ple-
ziervaartuigen. Maar liefst 600 hectare grensoverschrijdend 
water wacht er op zeilers, surfers, skiërs en Maasbonken. 
www.Marec.be 

jouw tip Ons Undercoverteam slaat de volgende 
maanden de tenten op aan de Kust, in waals-brabant en 
in de groene gorDel om brussel. Heb jij de ultieme tip 
voor onze reporters? Laat het ons weten via redactie@vab.be.

toeristische inFo w w w. t o e r i s m e l i m b u r g . b e
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