Wandelroute Rivierenpark Maasvallei
Gevoel van vrijheid

A) Sla het eerste pad rechtsaf, loop langs de
Maas, voorbij de taverne.

Heerlijk struinen. Geen uitgestippeld pad,
maar kriskras dwalen, kijken en
ontdekken. In het dynamische landschap
van natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd
mag het. Vrijwel nergens vind je zo veel
verschillende bloemen en beestjes op een
relatief klein oppervlak. Bosranden,
struwelen en zonovergoten plassen
wisselen elkaar af. Volg de natuur;
geuren van kamille, een rivierzandstrandje, een paarse zee van kattenstaart.
Ineens verschijnt een galloway. Glazig
staart hij u aan. Ook de rest van de kudde
komt even op gepaste Lengte kijken.
Warme dag? Wie zin heeft, kan
pootjebaden en bij laag water zelfs naar
de overkant van de rivier waden.

Over de route
Lengte: 9 km, ca. 2 uur
Startpunt: Parkeerplaats bij het veer Berg-

B) Ga kort voor de kruising met de openbare weg
door een hek de oeverstrook langs de Maas in.
Volg de oever voor ruim 1 km, tot een groot meer
aan uw linkerhand.

C) Sla voor het meer linksaf, houd het meer aan
uw rechterhand en loop door tot een onverhard
pad. Ga rechts dit pad in (tussen twee meren in),
houd links aan.

D) Ga aan het einde van het pad door het hek en
sla linksaf. Op T-splitsing linksaf de Boyerweg in.
Loop over het wandel/fietspad en houd links aan
(Weg Boyen).

E) Sla voor de bebouwde kom linksaf het natuurgebied in over een grindpad.

F) Na 800 m, waar het grindpad afbuigt naar het
zuiden, loop rechtdoor over het onverharde pad.

G) Ga bij de kruising met het onverharde pad
rechts.

Meeswijk, Berger Maasstraat 20, 6129 BC Berg aan
de Maas.

H) Sla, vlak voor hek, linksaf tot u weer bij de

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Sittard per

Maasoever bent. Loop rechts terug naar het hek

bus naar Urmond, halte Beatrixplein.

waar u aan het begin de Maasoever bent

Honden: aangelijnd welkom.

ingekomen. Langs dezelfde weg weer terug naar

Tip: Pont Berg-Meeswijk medio juni-medio sept.

Berg aan de Maas.

dagelijks van 7-23 uur, medio sept.-medio juni
dagelijks 7-21.30 uur.

Onderweg

Routebeschrijving

1. Beversporen

Loop vanaf de parkeerplaats naar de pont en ga

Met een beetje geluk treft u beversporen aan. In

aan de overkant naar rechts het Molenveld in.

dit deel van Rivierpark Maasvallei gaat het goed
met het grootste knaagdier van Europa. Ze

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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bouwen er hun burchten. Wie de bevers in

2. Zomerdijk

levende lijve wil ontmoeten, moet zijn geluk

Het rivierbed van de Maas bestaat uit een zomer-

beproeven in de schemering. Maar ook als ze zich

en een winterbed. Het zomerbed vormt de

verscholen houden, verklappen tal van

hoofdgeul, waarbinnen de rivier stroomt in tijden

aangevreten takken – verticale knaagstreepjes!–

van normale waterstanden. Deze ligt ingeklemd

en bouwsels hun aanwezigheid. Zoek altijd langs

tussen veelal kunstmatig opgeworpen zomer-

de oever van het water. Ze eten voornamelijk

oevers. Nieuwe inzichten over rivierbeheer leiden

langs de Maasoevers, zodat ze er bij dreigend

ertoe dat deze zomeroevers op sommige plaatsen

gevaar makkelijk vandoor kunnen gaan.

worden verlaagd of weggehaald. In het gebied
Negenoord is de zomerdijk, waarover de

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

Wandelroute Rivierenpark Maasvallei

wandeling voert, verlegd. Hierdoor heeft de rivier

wilgentwijgen of zogeheten ‘wissen’, die de

meer ademruimte met een natuurlijker rivier-

nabijgelegen plaats Stokkem op de kaart zetten

systeem ten gevolg. De zomeroevers spelen geen

als ‘Körversstadje’. In het Vlechtwerkmuseum

essentiële rol in de beveiliging tegen overstro-

wordt uitgebreid uit de doeken gedaan én

mingen. Daar zijn de winterdijken voor. Deze

gedemonstreerd wat er zoal gevlochten kan

begrenzen het veel ruimere winterbed, dat bij

worden met deze wissen. In het Maascentrum

hoogwater volledig wordt ingenomen door de

staat het leven in, op en rond de rivier centraal.

rivier. Een paar indrukwekkende getallen: de

Bekijk er de boeiende Maasfilm, met zijn

natuur die nu langs het zomerbed van Maastricht

prachtige beelden vanuit de lucht. In de tuin van

tot Thorn tot ontwikkeling komt, vormt op

De Wissen passeren alle typische landschapsele-

termijn een 45 km lang lint van aaneengesloten

menten van de uiterwaarden de revue. De

natuurgebieden, samen zo’n 2500 ha groot. Deze

waterpartijen in het park zijn replica’s-Opschaal

gebieden dragen bij aan het bufferen van wateraf-

van het vlakbij gelegen natuurontwikkelings-

voeren tot 3000 m3 per seconden.

gebied Negenoord.

3. Paradijs voor vogels

Zin in koffie of lunch? Dan is Horeca De Wissen,

Het open water is een paradijs voor vogels. Neem

met zijn ruime terras met zicht op de Maas een

vooral uw verrekijker mee om ze te spotten. U

goede pauzeplek. Aan één dag niet genoeg?

ziet ze zowel in de weidse en diepe plassen als in

Blijven slapen kan ook.

ondiepere waterzones, geulen en kleinere plassen
met rijke oevers, grasland, ooi- en wilgenbos én

5. Oude Maas

in De Oude Maas van Stokkem. Daar komt een

Al in 1181 komt de plaatsnaam Stockheim in de

grote reiger aanwieken, even verderop droogt

boeken voor. Graaf van Loon laat om en nabij de

een groepje aalscholvers de vleugels. Een familie

11e eeuw een burcht bouwen op de Maasoever in

meerkoeten zwemt langs, een fuut duikt onder en

Stokkem, waarna in 1244 stadsrechten volgen. In

een tweetal knobbelzwanen zit te dommelen in

de eeuwen die volgden, was het stadje

de zon. Duizenden ganzen en eenden als de

meermaals toneel van bezettingen en plunde-

slobeend, het nonnetje, de wintertaling en de

ringen; in 1605 ging het zelfs geheel in vlammen

kuifeend dobberen in het water. De vogels laten

op. Niet alleen de brand van 1605 eiste zijn tol.

zich niet alleen zien, maar vullen de lucht ook

Ook de wispelturige Maas teisterde de stad op

met hun gezang. Een bergeendenvrouwtje

gezette tijden met overstromingen. Met de

beantwoordt de fluitende triller van haar partner

verlegging bij Stokkem in 1816 werd de rivier

en een nachtegaal laat zonder ophouden zijn

oostwaarts verplaatst. De oude rivierloop bij de

gezang horen. Bijzonder is een ontmoeting met

stad heet nu de ‘Oude Maas’.

de roodborsttapuit, de wielewaal of de
buidelmees. Ook broeden er verschillende
ijsvogelpaartjes. En kom eens terug in de winter,
dan kunt u hier de ijsduiker, roodkeelduiker of
een visarend tegenkomen.

4. Maascentrum De Wissen
Maascentrum De Wissen dankt zijn naam aan de

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

