
10x  
het watermerk 
Maaseik

Maaseik is het watermerk: het is de stad aan het 
water, waar natuur en historische creativiteit samen-
vloeien. In deze inspirerende omgeving laten we je 
genieten van onthaasting en beleving. Zo creëren 

we samen duurzame verbinding. Wil je persoonlijk 
ervaren wat dat precies betekent? Bezoek dan deze 
tien hotspots, die Maaseik een uniek karakter geven.
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1 PICKNICKPLATFORM
Picknickplaats langs het water
Tussen fietsknooppunt 37 en 38 ligt een 
droompicknickplaats, een oase van rust vlakbij de Bosbeek.

 Berkendijk langs Bosbeek

6 HISTORISCH MARKTPLEIN
Samen genieten van de goede dingen van het leven
De vele gevels in Maaslandse stijl vormen het perfecte 
decor. Fietsers en wandelaars stoppen tijdens hun 
tocht voor een koffie of een pint en genieten van de 
culinaire gastvrijheid op de gezellige terrassen onder 
de lindebomen.

 Markt
2

7
PLANKENPAD
Een must qua natuurbeleving
De gele lus van wandelkaart ‘Bergerven’, de rode lus van 
wandelkaart ‘Solterheide’ en de blauwe lus (Regiroute) leiden je over 
het prachtige plankenpad in de Bosbeekvallei. Starten doe je best 
aan de parking op het kerkplein in Opoeteren.

 Bosbeekvallei tussen Zandstraat en Neeroeterenstraat

3 BEDEVAARTSOORD HEPPENEERT
Een plaats voor bezinning en reflectie
Je bent er zelden alleen en toch kom je tot rust.

 Heppeneert
8 MAASPLASSEN ALDENEIK 

Een rondje rond de waterplassen en je bent herboren
De prachtige uitzichten, de fauna en flora, meer moet 
dat niet zijn om de batterijen vlot op te laden.

 Houtweg

4 UITKIJKPUNT BERGERVEN
Woorden schieten tekort, ga het zelf ervaren
Als je vertrekt aan de parking in de Ketelstraat in 
Neeroeteren, leiden alle wandellussen je langs dit 
uitkijkpunt.

 Ketelstraat

SINT-LAMBERTUSKERK NEEROETEREN
Ingetogen kerk met een oogverblindend interieur
In dit monument gaan middeleeuwse architectuur, 
schilderkunst en beeldhouwwerken prachtig samen. Vooral 
het ‘Marianum’ is een ontroerend en indrukwekkend staaltje 
van Maaslands meesterschap. 

 Raadshof

5 LABAERDIJK
Spectaculair zicht op de Maas
Zie je ook de historische Maaskade? Hier legden vroeger de 
schippers aan. En wat dacht je van onze nieuwe plukweide? 
Je mag in deze aangelegde zone bloemen en kruiden 
plukken voor eigen gebruik.

 Labaerdijk

10

KRUIDENTUIN APOTHEEKMUSEUM 
Maaseiker apothekers waren kruidenmeesters
Bij een archeologisch onderzoek van de oude beerput 
in 1985 zijn tal van pollen ontdekt die afkomstig 
waren van planten uit de oude kruidentuin. Dankzij 
deze vondst kon de oorspronkelijke kruidentuin 
gereconstrueerd worden.

 Markt 45

KLAASKENSMOLEN  
Ons erfgoed op waterkracht
De Klaaskensmolen, een olieslagmolen uit 1548, 
is de enige houtzaagmolen op waterkracht in 
Vlaanderen. Op en rond deze locatie zal een 
nieuwe toegang, de ‘Waterpoort’, naar het 
Nationaal Park worden gecreëerd.

 Klaaskensmolenweg


