
           
         
 
 
Datum 
14/06/2013 
  
PERSBERICHT  
                           
Beslissing genomen in het college van burgemeester en schepenen van 
donderdag 13/6/2013 
 

       UITNODIGING DUO-OPENING FIETSPAD MILLERBEEK EN WATERBURCHT 
MILLEN ZATERDAG 29 JUNI 

 
       Op zaterdag 29 juni a.s. vinden aansluitend de officiële opening van het fietspad Millerbeek 

en de (her)opening van de Waterburcht Millen plaats. 
Het fietspad Millerbeek (2,8 km) is het traject dat loopt vanaf het kruispunt 
Visésteenweg/Toekomstraat (Riemst) t.e.m. de Langstraat (Millen). De totale kostprijs van de 
aanleg bedraagt om en bij de 600.000 euro waarvan 80 % gesubsidieerd. Bedoeling is om 
het fietspad ‘in te rijden’ met op kop burgemeester Mark Vos. 
Quasi tegelijk wordt ook de Waterburcht Millen heropend. Dit kasteel - voor het eerst 
vernoemd in 1365 en oorspronkelijk omringd met water, vandaar de naam 
Waterburcht – behoort tot een van de blikvangers van toeristisch Riemst.  Binnen vind je er 
een bezoekerscentrum rond het thema ‘Burchten en Versterkingen in de Euregio Maas-Rijn’. 
In het plaatselijke museum duik je onder in het dagelijkse leven van de landadel uit het einde 
van de 16de, begin 17de eeuw. 
Door beide openingen op elkaar te laten aansluiten, wordt duidelijk de link aangetoond 
tussen fietstoerisme – inclusief een behoorlijk stuk veiligheid! – en De Waterburcht als 
vertrek- en/of eindbasis én als onderdeel van het fietsroutenetwerk Limburg. 
 
Programma zaterdag 29 juni: 
- 15.30 u. – verzamelen met fiets aan kruispunt Visésteenweg/Toekomststraat (Riemst) 
- 15.50 u. - vertrek richting Val-Meer 
- 16.00 u. - aankomst stopplaats kruispunt Merestraat/Val-Meerstraat – aansluitmogelijkheid 
voor andere fietsers 
- 16.15 u. - aankomst Waterburcht Millen met receptie 

  
       Christian Bamps, bevoegd schepen - tel. 012 45 60 23 - gsm 0495 46 46 53  - 

christian.bamps@riemst.be 
Guy Kersten, bevoegd schepen – tel. 012 23 22 06 – gsm 0476 55 26 48 – 
guy.kersten@riemst.be 
 
-Einde persbericht-  
 
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04-
marina.pauly@riemst.be 



    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


