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De fluisterende parels van het Maasland

Het project ‘De Fluisterende Parels van het Maasland’ kwam eveneens tot stand met
financiële middelen in het kader van het Leader+ Midden-Maasland-programma. Met
Leader+ wil Midden-Maasland de natuurlijke streekeigen rijkdommen zoals water (Maas),
leem (steenbakkerijen), grind(winning) en wissen(teelt) inzetten in identiteit- en
imagoversterkende vernieuwingsprocessen. Deze natuurlijke en culturele rijkdommen
vormen de inhoud van de GPS-gestuurde fietsroute met Verhalenfluisteraar. Met dit
revolutionaire toestel geeft Fietsparadijs Limburg aan het fietstoerisme een totaal nieuwe,
trendy beleving. Deze wereldprimeur op de toeristische fietsmarkt combineert navigatie,
storytelling en videomateriaal in één toestel. Bij de fietsinrijpunten kan de (fiets)toerist een
sprekend navigatietoestel uitlenen, dat hem gedurende gans de route gidst, op markante
plaatsen verhalen vertelt, bijkomend beeldmateriaal toont, praktische informatie geeft en ook
keuzemogelijkheden voor alternatieve routes of belevingselementen aanbiedt. Via draadloze
oortjes kan de gebruiker ervan op een veilige manier maximaal genieten van alle denkbare
informatie en zijn fietstocht tot een gevarieerde en belevingsvolle ontdekkingstrip uitbouwen.
Zeker de moeite waard om eens uit te proberen!
Contact: Willy Orlandini
Toerimse Limburg
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
Tel: 011/23.74.50
worlandini@limburg.be
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Herinrichting De Wissen

Het bezoekerscentrum De Wissen bestaat inmiddels 10 jaar en biedt de bezoeker boeiende
verhalen over de Maas en de vlechtnijverheid als bepalende elementen voor de eigenheid
van de regio. Het Bezoekerscentrum zal nog nadrukkelijker dan in het verleden een functie
krijgen als regionaal onthaal- en informatiepunt voor de bezoekers van het Maasland. De
presentatievorm is evenwel aan vernieuwing en uitbreiding toe. Meer multimedia, meer
interactie en een opgefriste presentatievorm zijn daarbij de sleutelbegrippen. Mede door
Leader+ Midden-Maasland kon er hiervoor een geactualiseerd concept en ontwerp
uitgewerkt worden.
Contact: Jos Steyvers
Maaspark Negenoord vzw
Maaspark z.n.
3650 Dilsen-Stokkem
Tel: 089/75.21.71
Jos.steyvers@dewissen.be



Herinrichting dorpskern Aldeneik

De plannen voor een eigentijdse en op toerisme gerichte herinrichting van de dorpskern van
Aldeneik bestaan al langer maar de uitvoering liet op zich wachten. Het Stadsbestuur van
Maaseik zorgt voor de heraanleg van de omgeving van het oude kerkje van Aldeneik, een
bijzondere plaats in en voor gans het Maasland.
Contact: Martin Goossens
Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
Tel: 089/56.05.12
martin.goossens@maaseik.be



Bezoekersruimte voor wijneducatie en –promotie in Aldeneik

Fruitteler Karel Henckens is gediplomeerd wijnteler, heeft een eigen proeftuin met talrijke
druivenvariëteiten en een middelgrote wijngaard op de kiezelgronden langsheen de
Maasoever in Aldeneik. Dankzij Leader+ Midden-Maasland heeft hij op zijn bedrijf een oude
schuur kunnen omtoveren tot een prachtige bezoekersruimte. In deze ruimte verstrekt hij
zijn bezoekers uitleg over het vinificatieproces, over wijn en de goede omgang ermee en
over de vraag waarom het Maasland straks een succesvolle wijnregio kan zijn. Zeker een
bezoekje waard!
Contact: Karel Henckens
Hamontweg 81
3680 Aldeneik
Tel: 089/56.41.02
info@wijndomein-aldeneyck.be
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Stadsverfraaiing Stokkem

Zoals Aldeneik en Leut is ook Stokkem als historische stadskern met een bewaard eigen
karakter een toeristische troef voor het Maasland. De plaatselijke Kunstkring heeft dankzij
Leader+ Midden-Maasland de verfraaiing van het Stokkemse centrum weten te intensiveren.
Enerzijds werd er een straatbeeldje geplaatst en anderzijds werd de grote gevel van de
Gemeentelijke Lagere School met muurschilderingen opgewaardeerd. Deze grote gevel
werd omgetoverd tot een levendig stadsgezicht van de vroegere veemarkt, die op deze
plaats gehouden werd. De historische gevels en dorpsfiguren benadrukken hierbij het
Stokkemse en Maaslandse leven van vroeger.
Contact: Gerard Mostert
Kunstkring Arnold Sauwen vzw
Kapelstraat 41
3650 Dilsen-Stokkem


Maasland voor l’Anker

Maasland voor l’Anker is een nieuw tweejaarlijks maritiem evenement. In Lanklaar wordt de
Zuid-Willemsvaart dan tijdelijk een heuse binnenhaven, waar een 50-tal schepen van allerlei
types te kijk liggen. Rondvaarten, demonstraties, allerlei attracties en een aangepast
cultureel programma waren voor de eerste editie het startschot voor de verdere structurele
en toeristische ontwikkeling van deze plek tot een nieuw aantrekkingspunt in het Maasland.
Deze eerste editie die plaatsvond in de zomer van 2004 werd mede mogelijk gemaakt door
Leader+ Midden-Maasland.
Contact: Hubert Ramakers
VVV Dilsen-Stokkem
Europalaan 2
3650 Dilsen-Stokkem
Tel: 089/79.08.00
hubert.ramakers@dilsen-stokkem.be


Leut, ’n kei van een kans!

Het Regionaal Landschap Kempen & Maasland beoogde met dit project de opwaardering en
toeristisch-recreatieve ontsluiting van de kasteelsite te Leut en zijn landschappelijke context.
Het Leader+project had enerzijds de heraanleg van (een deel van) de kleine dreef in
Maastypische bestrating als centrale actiepunt. Anderzijds werden via de aanleg van een
wandelroutenetwerk, de herwaardering van kleine landschapselementen en het promoten
van een bed-and-breakfastformule impulsen gegeven voor verdere actie.
Contact: Lambert Schoenmakers
Regionaal Landschap Kempen & Maasland
Winterslagstraat 87
3600 Genk
Tel: 089/32.28.10
info@rlkm.be
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Plattelandsbeleving Midden-Maasland

Het project omvatte in een eerste fase de organisatie en ondersteuning van een aantal
plattelandsbelevingsinitiatieven en de promotie ervan in het Midden-Maasland. Het brede
publiek laten kennismaken met de typische streekeigenheid van het Maasland was hierbij
het opzet. Zo realiseerden de Landelijke Gilden en de vzw Plattelandsklassen in 2004 mede
dankzij Leader+ Midden-Maasland in het Maasgebied tussen Aldeneik en Dilsen een doe- en
leerpad rond plattelandsbeleving. Ook werden enkele kijkboerderijen opengesteld.
In de tweede fase wordt er werk gemaakt van -een ontdekkingspad in en rond Heppeneert
rond de thematiek landbouw, erfgoed en landschap, een educatief kunst-Maaspad voor
kinderen rond thematiek de Maas en haar omgeving vanuit een eduactief/creatieve
benadering van elementen als leem, maaskeien, wissen,…en de organisatie van een
navorming “landbouw” voor de streekgidsen van de regio.
In zijn derde en laatste fase omvat het project een bekendmaking en samenkomen van de
initiatieven uit de vorige fases. Er worden belevingsinitiatieven ter promotie van thuisverkoop
bij land- en tuinbouw in de regio georganiseerd en het plattelands belevingsgevoel wordt
naar het grote publiek bekend gemaakt. Concreet wordt er werk gemaakt van een groot
evenement, ‘de boer op’, ter ondersteuning van de thuisverkopers in land- en tuinbouw en
tevens een ideale plattelandsbeleving en promotie van de regio. Het vindt plaats op bedrijven
in Heppeneert, Aldeneik en Rotem. Twee van deze boerderijen zijn ook kijkboerderijen (fase
1). Verder worden er elke zondag in de zomer van 2006 twee begeleide
plattelandswandelingen georganiseerd. De gidsen die deze wandelingen begeleiden volgden
de navorming land- en tuinbouw uit fase 2.
Contact:



Johan Paredis
Landelijke Gilden vzw
Kiezelstraat 56
3500 Hasselt
Tel: 011/27 83 03
Johan_paredis@landelijkegilden.be

Stroomversnellingen

De vzw D.Bros. heeft een film gemaakt over de Maaslandse identiteit en over de rol die
elementen vrouw en water daarin spelen. Amateurfilmpjes die vanaf de jaren '50 in het
Maasland tot stand kwamen, waren hierbij het uitgangspunt. Wat werd er toen in
familieverband of anderszins gefilmd? Wat zeggen deze beelden van toen en reacties van
de makers en/of gefilmden een halve eeuw later over het Maasland en zijn bewoners?
Deze 73’ durende film wordt geregeld door scholen aangevraagd en heeft op die manier een
belangrijke educatieve functie naar jongeren toe.
Contact: Jan Dalemans
Stationsstraat 109
3650 Dilsen-Stokkem
Tel: 089/56.28.80
Found.dbros@yucom.be


Toeristische zichtlocaties
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De gemeentebesturen van Dilsen-Stokkem, Maaseik en Maasmechelen werden betoelaagd
voor een haalbaarheidsstudie rond de ontwikkeling van een reeks toeristische
uitzichtspunten in het Midden-Maasland. Als strategische knooppunten in de talrijke fiets-,
wandel- en belevingsroutes die het gebied nu reeds kent of die de komende jaren
uitgebouwd zullen worden, moeten deze zichtlocaties de toeristen en recreanten
gelegenheid bieden om even halt te houden, van het bijzondere uitzicht te genieten en
informatie op te doen voor het vervolg van hun trip. Een erg originele, tot de verbeelding
sprekende aankleding van elk van deze zichtlocaties moet ze herkenbaar en uitnodigend
maken.
Contact: Hubert Ramakers
Stadsbestuur Dilsen-Stokkem
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
Tel: 089/79.08.00
hubert.ramakers@dilsen-stokkem.be


Zit-in

Beeldend kunstenaar en keramist Jan Winkels uit Maaseik maakte een reeks prototypes van
kunstzinnige zitmeubels in keramiek. Hij liet zich daarbij inspireren door bouwornamenten uit
diverse stijlen, die in Maaslandse gebouwen van betekenis terug te vinden zijn. Deze
prototypes zullen in samenspraak met de gemeentebesturen gebruikt worden als publieke
zitbanken langsheen het wandel- en fietsroutenetwerk.
Contact: Jan Winkels
Diestersteenweg 211
3680 Maaseik-Neeroeteren
Tel: 089/86 79 85
jan.winkels@tiscali.be


Stokkemse Smokkelmarkt

De vzw Promo ging in een studie na of en hoe er in Stokkem tijdens het toeristische seizoen
een zogenaamde Smokkelmarkt ingericht kon worden. Daarbij werd gedacht aan een
wekelijkse avondmarkt met vooral streekeigen producten met kwaliteitsgarantie. De
verkenning en uitwerking van dit idee heeft geleid tot een positief bussinessplan en heeft in
de zomer van 2004 deze nieuwe traditie van Smokkelmarkt ingezet.
Contact: Albert Didden
Kapelstraat 33
3650 Dilsen-Stokkem
089/75.60.80


Elementa 2

De vereniging Elementum pakte in 2003 in Aldeneik overtuigend uit met een kunstroute als
hommage aan Jan Peeters. Zij kregen Leader+steun voor de voorbereiding van een
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grootschaliger kunstproject : Elementa 2, met water als één van de vier natuurelementen als
het centrale thema. In 2004 hebben zij kunstenaars en wetenschappers uit diverse
disciplines uitgenodigd om hun observaties van en hun kijk op, hun ervaringen met en hun
bevindingen over water in al zijn aspecten samen te delen tot een gemeenschappelijk
kunstproject. De samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers was bij deze een
uniek gegeven.
Contact: Wim Corstjens
Bleumerstraat 49
3680 Maaseik
089 56 58 95
wim-corstjens@skynet.be


Beelden op het platte land

Dit beeldhouwevenement heeft in de zomer van 2005 plaatsgevonden in een oude verlaten
vierkantshoeve te Heppeneert en was een waarlijk succes. Een zestal kunstenaars hebben
gedurende 2 weken beelden gehouwen uit ter beschikking gestelde blokken natuurstenen
van ca 2 m3. Op dezelfde plaats werd tevens een beeldhouwatelier ingericht voor jongeren
opdat ze konden kennismaken met het kunstenaarsberoep. Verder werd er ook nog heel wat
randanimatie voorzien. In totaal werden 8 schitterende beelden gehouwen. Deze beelden
werden onlangs op ‘strategische plaatsen‘ langs het fietsroutenetwerk geplaatst: zes beelden
in de Maaseiker gehuchten Aldeneik, Wurfeld en Heppeneert, één beeld werd aangeboden
aan de stad Dilsen-Stokkem en één beeld aan de gemeente Maasmechelen. Op deze
manier kunnen toeristen en inwoners tijdens een ontspannen wandel- of fietstocht
kennismaken met en nagenieten van deze monumentale kunst.
Contact: Peter Houben
O.B.M vzw
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
089/56.05.59
peter.houben@maaseik.be


Smeden in’t Smisje, een verleden met toekomst

De smidse van Meeswijk is ruim 10 jaar niet meer in gebruik. Het gebouw is beschermd als
monument en vormt een onvervangbaar onderdeel van het landelijk erfgoed dat bepalend is
voor de toeristische attractiviteit van het Kasteel Vilain XIIII en zijn omgeving.
Het project heeft tot doel om een eerste stap te zetten in het behoud van de smidse van
Meeswijk, waardoor de oude smidse kan worden opengesteld als ‘levend museum’ én
voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de herbestemming van de achterbouw
(schuur en stallingen) als hedendaags atelier voor kunstsmeden. De bedoeling is dat deze
kunstsmid ook workshops en smeedcursussen zal aanbieden.
Door het behoud van het gebouw en zijn functie als levend museum met ambachtelijke
smederij wordt de mogelijkheid geboden om de kennis over een bijzonder ambacht en een
stukje plaatselijke geschiedenis over te dragen.
Contact:

Lambert Schoenmakers
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
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Winterslagstraat 87
3600 Genk
Tel. 089 32 28 10
lambert@rlkm.be



Project “Opwaardering Tivoli”

Aan een oude kanaalarm van de Zuid-Willemsvaart bij Stokkem bevindt zich een brug met
enkele typische huizen uit het begin van de twintigste eeuw: Tivoli. Het project ‘opwaardering
Tivoli’ moet de historische context van dit gebied versterken en dient als hefboom voor de
toeristische betekenis van de site in het ruimere geheel. Tivoli zal in de toekomst
ingeschakeld worden in de toeristisch-recreatieve verbinding tussen het Nationaal Park Hoge
Kempen op het Kempisch Plateau en het eerste grensoverschrijdende rivierpark de Maas.
Door de uitwerking van dit project krijgt de route een belangrijke eerste schakel die gekaderd
wordt in een historische context. Belangrijke elementen zijn de geschiedenis van de ZuidWillemsvaart, het brugwachtershuisje, Hotel Beau Séjour en de oude villa’s. Concrete acties
zijn onder andere het opknappen van de brug en een aanlegsteiger, de aanleg van een
kasseiweg en een parking, het plaatsen van infoborden voor toeristen en het plaatsen van
een brugwachtersstandbeeldje.
Contact:



Johan Van Den Berg
Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
tel. 089 79 08 25
johan.vandenberg@dilsen-stokkem.be

Project “Herinrichting van de vroegere graanopslagplaatsen rondom Windmolen
“De Hoop” als galerij-, verblijfs- en ontvangstruimte”

Met zijn dominante positie in het landschap langs de Maas is windmolen ‘De Hoop’ één van
de mooiste stellingmolens van Vlaanderen. Vzw Windmolen ‘De Hoop’ beheert deze molen
sinds 2001 en restaureert ze tot een draai- en maalvaardige molen die na 40 jaar weer
openstaat voor iedereen.
Rond de molen werd een bijgebouw opgetrokken in de vorm van een achthoek. Het werd
vroeger gebruikt als woning, stalling voor dieren en als opslagruimte. Dit bijgebouw,
bestaande uit elf met elkaar verbonden lokaaltjes krijgt een nieuwe educatief toeristische
bestemming. In de oorspronkelijke volumes komt tentoonstellingsruimte voor permanente en
tijdelijke exposities, sanitair voor bezoekers, een toeristische gite, faciliteiten voor het
ontvangen van bezoekersgroepen en de organisatie van kleine evenementen of recepties en
een technische ruimte voor het onderhoud van de molen.
Contact:

Dirk Peusens
Windmolen De Hoop vzw
Leo Tertzweillaan 74
9050 Gentbrugge
Tel. 0497 82 40 48
www.dehoop.be
info@dehoop.be
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Taal in het park

In het stadspark Ter Motten in Dilsen-Stokkem worden, langs een wandelpad, twaalf
opstellingen geplaatst die onze taal op diverse wijze belichten. Daarbij komen ondermeer
aan bod: taalexpressie en communicatie, aspecten van onze taalgeschiedenis, cultuurtaal en
dialect van eigen bodem, zustertaal en poëzie. Vijf van de twaalf opstellingen zijn een
blijvende aanwinst voor het park, één ervan is een kunstwerk. De andere opstellingen blijven
staan tot in het najaar. Bij deze tentoonstelling is een begeleidende brochure voorzien met
achtergrondinformatie en de volledige gedichten en ook promotiemateriaal wordt
aangemaakt. In samenwerking met de scholen voor secundair onderwijs wordt een
haikuwedstrijd georganiseerd. De bekroonde werken worden bij de tentoonstelling gevoegd.
Contact:



Philip Bouchet
Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
tel. 089 79 08 60
philip.bouchet@dilsen-stokkem.be

Lieux de mémoire

In vroegere tijden zorgde een spontane overdracht ervoor dat het geschiedkundig erfgoed
niet verloren ging. Vandaag wordt het verleden een beetje uit het oog verloren is. Nochtans
kan het verleden ons helpen om de grote onzichtbare toekomst beter en met meer begrip en
inzicht tegemoet te treden.
In de stad Dilsen-Stokkem is er geen gebrek aan gebeurtenissen die in de loop van de
geschiedenis de identiteit van zowel de plaats als de bevolking beïnvloed en gestuurd
hebben. Een aantal plaatsen waar een link met het verleden kan gelegd worden werden
geselecteerd en worden uitgebouwd tot ‘herinneringsplaatsen’. Via dit experimentele opzet
wil men op termijn komen tot een netwerk van herinneringsplaatsen. In een eerste fase
worden twee plaatsen gerealiseerd. Ten eerste de terreinen van de zinkfabriek in Rotem,
waar aan de hand van infopanelen en een periscoop de geschiedenis van de zinknijverheid
in Rotem en van het huidige industrieterrein uit de doeken gedaan wordt. Een overzet van
het kanaal in Lanklaar is een tweede ‘herinneringsplaats’: hier wordt een rechthoekig
rustpunt gecreëerd met uitleg over het kruispunt van wegen dat hier altijd geweest is, het
nabijgelegen industrieterrein, de mijnterreinen en de ontwikkeling van het dorp Lanklaar.
Contact:



André Verheyen
Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25
3650 Dilsen-Stokkem
tel. 089 79 08 38
andre.verheyen@dilsen-stokkem.be

Fluisterende boten van het Maasland

Dé belangrijkste PMC (Product-Markt-Combinatie) in het Maasland is de Maas zelf. De
Maas, een natuurlijke rivier, is steeds bepalend (geweest) voor de ontwikkelingen in het
Maasland, op natuurlijk, cultureel-(historisch) en maatschappelijk vlak.
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Met de ‘Fluisterende boten van het Maasland’ wil Toerisme Limburg vzw de toerist op een
speciale en belevingsvolle manier de eigenheid van de regio laten ontdekken. Via geruisloze
elektrisch aangedreven bootjes zal men alle aspecten van het water en bijhorende fauna en
flora kunnen beleven. Dankzij een overkapping die beschutting biedt tegen wind en regen
zullen de fluisterboten ook bij slecht weer gebruikt kunnen worden. Binnen dit proefproject
worden een vijftal fluisterboten aangekocht.
Contact:

Willy Orlandini
Toerisme Limburg vzw
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
tel. 011 23 74 50
worlandini@limburg.be
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