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Maas hart van RivierP
MAASVALLEI Grensoverschrijdende samenwerking voor natuur en recreatie rond Grensmaas

Maas hart van RivierPark
RivierPark Maasvallei. Zo
heet het ‘merk’ dat de beide
Limburgen samen in de
markt gaan zetten om toeris-
me en recreatie aan weerszij-
den van de Grensmaas te be-
vorderen.

door Guus Urlings

VV uurwerk, drijvende licht-
bollen, verlichte ballon-
nen, een harmonie. De
beide Limburgen maak-

ten een feestje van de opening van
het grensoverschrijdende Rivier-
Park Maasvallei, gisteren bij het
veer tussen Berg aan de Maas en
Stokkem. De boodschap was er
ook naar: de beide Limburgen gaan
vanaf nu stevig samenwerken bij
de ontwikkeling van natuur (in to-
taal zo’n 2500 hectare), recreatie en
toerisme in het Grensmaasgebied.
Aan de Belgisch-Limburgse kant
van de Maas heeft het RivierPark al
voor een groot deel een eigen ge-
zicht gekregen door de aanleg van
(onder meer) een uitgebreid net-
werk van fietspaden, wandelroutes
en tientallen ‘rustpunten’ op de
mooiste plekjes langs de Maas-
oever, voorzien van informatiebor-
den. De resultaten mogen er zijn:
de regio trekt in het seizoen al zo’n
100.000 fietsende recreanten per
maand. En er zit nog steeds groei
in.
De bijeenkomst gisteren was eigen-
lijk vooral bedoeld om te verkondi-
gen dat de Nederlandse Grensmaas-

gemeenten, de provincie en terrein-
beheerders als Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer bij die Bel-
gische ontwikkelingen willen aan-
haken.

Dat is meer dan alleen maar een be-
lofte, benadrukte gedeputeerde Pa-
trick van der Broeck (CDA, Ruimte
en Infrastructuur). „Het toeristisch
ontwikkelingsplan voor ons deel

van het RivierPark is bijna gereed,
de gemeenten zijn al geld aan het
reserveren en de provincie zal zich
ook niet onbetuigd laten”, verzeker-
de hij.

In 2025 moet het RivierPark Maas-
vallei een ‘merk’ zijn dat stáát op
de internationale toeristenmarkt.
En een economische motor van be-
lang voor de regio.

Drijvende lichtbollen moesten de start van het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, gisteren bij Berg aan de Maas, opvrolijken.  foto Roger Dohmen


