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INHOUD

We werken sinds dit jaar met een gids die perfect 
in je handtas of rugzak past. Kleiner en fijner. Deze 
vernieuwde toeristische gids maakt gebruik van 
QR-codes. Wanneer je met je smartphone een 
QR-code scant, word je naar een webpagina met meer 
praktische informatie doorverwezen.



Spreek tijdens je bezoek aan Riemst gerust eens een inwoner aan, 
en stel hen de vraag: Wat maakt Riemst zo uniek? Afhankelijk van 
het kerkdorp waarin hij of zij woont, zal je waarschijnlijk één van 
onderstaande antwoorden krijgen.

Mergel | Want ons mergellandschap is effectief uniek in Vlaanderen. 
Kanne is het mergeldorp bij uitstek en ook in Zichen-Zussen-Bolder 
kan je ondergronds gaan. 

Wijn | Hét woord dat je meteen linkt aan het pittoreske Genoelselderen. 
Met een wijnkasteel dat nationaal een pionier is, maar ook van ver 
buiten de landsgrenzen bezoekers trekt. En ook Vlijtingen heeft een 
opkomend wijndomein.

Wandelen en fietsen | Sinds dit jaar is Millen het startpunt van een 
nieuwe fietsroute die je heel Riemst laat zien. Op dezelfde locatie ligt 
het startpunt van één van de 14 bewegwijzerde wandelingen in en 
door Riemst.

Oorlogsverleden | Zeker in Vroenhoven, met een architecturale parel 
op de plaats waar de Tweede Wereldoorlog op Belgisch grondgebied 
begon. Maar ook andere monumenten die het oorlogsverleden 
herinneren verdienen een vermelding. Zoals het Iers Kruis in Lafelt. 

Ambachten | Denk maar aan de steenbakkerij en geitenboerderij 
in Membruggen, of de (ondergrondse) champignonkwekers die ons 
culinair op de kaart zetten.  

Kom het zeker zelf ontdekken. 

Mark Vos 
Burgemeester

Christian Bamps 
Schepen van toerisme

Welkom in
RIEMST
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MERGEL

01
Het mergelerfgoed 
onder en rond ons 
is uniek en bijna 
niet te bevatten.

Claudine Vrijens  I  inwoner Kanne

"
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TI P 
Breng zeker 
een trui mee!

Adembenemende 

MERGEL-
GROEVEN
EEN VERBORGEN
ONDERGRONDSE WERELD

De mergelgroeven van Riemst vormen 
een  fascinerende wereld. Het is een kilo-
meterslang ondergronds gangenstelsel 
van zachtgele kalksteen dat eeuwen 
geleden achtergelaten werd door de 
blokbrekers. Als bezoeker ontdek je deze 
ondergrondse wereld vol uniek erfgoed.

Metershoge gangen
Fossielen uit de Krijtzee
Uniek ondergronds klimaat 
(11 graden en 96% luchtvochtigheid)  

Kies online het onvergetelijk bezoek dat 
het best bij jou past. Zo zijn er mogelijk-
heden met proevertjes, een bezoek aan 
de enige grotchampignonkwekerij van 
Vlaanderen en een workshop mergel- 
bewerken. 

VAN DE BLOKBREKERS
TREED IN DE VOETSPOREN

Avergat 14,
Kanne

Gielenstraat 18,
Zichen
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Wist je dat de grotchampignon 
uit de mergelgroeven van Riemst 
erkend is als streekproduct? En dat 
je ze bovendien kan kopen in talrijke 
supermarkten over heel België?

en ontdek de vele mergelgebouwen 
in het witte dorp Kanne.

Parking Steenstraat
(onder de brug),
Kanne

OP VERKENNING
GA OP EIGEN HOUTJE
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De wijnen uit Riemst 
moet je gewoon geproefd 
hebben. Zeker de 
Zwarte Parel!

Marijke Michiels  I  inwoner Genoelselderen
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PIONIERS
in wijnbouw

BE ZO E K J E  BR E N G E N ?  

Dit kan zowel individueel als 
in groep. Check de website 
voor openingstijden, prijzen 
en reservaties.

wijnkasteel.com wijndomein-vlijtingen.be 

ZUID-FRANKRIJK?

Nee hoor, ook in Riemst vind je zonover-
goten terrassen, prachtige wijnranken 
én straffe wijnmakers.

Sterker nog, je kunt hier zelfs een bezoek brengen 
aan het oudste wijnkasteel van België. Het wijn-
kasteel van Genoels-Elderen, een pionier van de 
Belgische wijnbouw. Tijdens je bezoek maak je 
een wandeling door het park en de wijngaarden 
van het kasteel. Je krijgt deskundige uitleg over 
de meest uitgestrekte wijngaarden van België en 
over de rozentuin met bijna 1.000 rozenstruiken. 
Ook de wijn zelf komt overvloedig aan bod. De 
gidsen leiden je naar de ultramoderne druiven-
persen en naar de schatkamer van het kasteel: 
de verborgen wijnkelders. Zo leer je alles over 
het proces van druif tot heerlijke Riemstse wijn.

GENOELS-ELDEREN
WIJNKASTEEL

Kasteelstraat 9,
Genoelselderen

012 39 13 49

wijnkasteel.com

Deken Gelaesplein 20,
Vlijtingen

0479 39 94 30

wijndomeinvlijtingen.be

Of wat dacht je van een rondleiding met 
proevertjes op het wijndomein van Vlijtingen? 
Een jong wijndomein met 20.000 wijnranken. 
Artisanaal waar kan, met moderne technieken 
waar moet. Maar bovenal met heerlijke wijnen 
van gepassioneerde wijnbouwers. A votre santé! 
En neem meteen ook wat lekkers mee voor thuis.

VLIJTINGEN
WIJNDOMEIN
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TI P 
Geniet tijdens de zomermaanden van 

de heerlijke Riemstse wijnen op prachtige 

locaties: het wijnterras in Genoelselderen 

of de zomerpop-up in Vlijtingen. Check 

hun websites voor meer informatie. 



Op het terras onder de 
Brug van Vroenhoven heb 
je een spectaculair uitzicht 
op het Albertkanaal. 

Sonja Vos  I  inwoner Vroenhoven U
BR
G

03"Op het terras onder de 
Brug van Vroenhoven heb 
je een spectaculair uitzicht 
op het Albertkanaal. 

Sonja Vos  I  inwoner Vroenhoven
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OORLOGS-
VERLEDEN
Alleen al voor de architectuur en het prachtige 
uitzicht is de Brug van Vroenhoven een be-
zoekje waard. Maar onder de brug bevindt zich 
ook een uniek interactief belevingscentrum, 
dat je niet onberoerd zal laten.

In Vroenhoven ontmoeten twee verhalen 
elkaar. Enerzijds is dit de plaats waar de Tweede 
Wereldoorlog op Belgisch grondgebied begon. 
Je beleeft de Duitse invasie uit 1940 van uur tot 
uur door de ogen van Belgische soldaten en 
dorpsbewoners. 

Anderzijds stroomt er het Albertkanaal, een 
waterader die economisch gezien van levens- 
belang is. In de Binnenvaart Experience kan 
je zelf het leven van een binnenschipper of 
sluizenaar ervaren.

Kinderen kruipen in de huid van Kapitein Bob 
en Vroenhovenaar Mathieu  om op een speelse 
manier bij te leren over binnenvaart en de 
Tweede Wereldoorlog.

TWEE VERHALEN
ÉÉN BRUG, 

BE ZO E K J E  BR E N G E N ?  

Check de website
voor de meest recente
openingstijden en prijzen.

brugvanvroenhoven.be

Maastrichtersteenweg 212,

Vroenhoven

2120



Wist je dat  aan De Brug van Vroenhoven 
op 29 april 2012 de eerste Wereldvredesvlam
van België werd ontstoken? Het is een uniek 
symbool van vrede op deze historische plek en 
een perfect rustpunt tijdens jouw fietstocht. 
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Op een steenworp van Riemst ligt het fort 
van Eben-Emael. Dit reusachtig onder-
gronds militair complex werd gezien als een 
oninneembare plaats. Een bezoek aan het fort 
van 3 niveaus, met 5 kilometer aan galerijen en 17 
gevechtsposten is overweldigend. Je herbeleeft 
hoe de Duitse zweefvliegtuigen hier op 10 mei 
1940 de aanval op België inzetten. 

FORT?
ONINNEEMBAAR

Rue du Fort,
4690 Bassenge
(Eben-Emael)

fort-eben-emael.be

TI P 
Vanuit Kanne is het Fort van Eben-Emael ook te voet en per fiets 

bereikbaar. Je doet er een kwartier tot een halfuur over. Verschillende 

wandelroutes die onder de brug in Kanne vertrekken, passeren langs 

de ingang van het fort.
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BEWEG
NIG

Dagelijks trek ik m'n 
wandelschoenen aan. 
In Riemst wonen is dan 
een enorme troef.

Kristof Odeur  I  inwoner Millen

04
Dagelijks trek ik m'n 
wandelschoenen aan. 
In Riemst wonen is dan 
een enorme troef.

Kristof Odeur  I  inwoner Millen

"
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Verborgen Moois in Millen
In Millen ontdek je alle karakteristieken van onze platte- 
landsgemeente. Een bewegwijzerde wandeling van 3,5 
kilometer loodst je langs vierkanthoeves, landbouw-
bedrijven, een gordel van hoogstamboomgaarden en 
uitgestrekte akkers. Het start- en aankomstpunt is de 
Oude Waterburcht. Vroeger gebouwd als versterkte 
woontoren, nu een horecazaak. 

Sint-Pietersberg: wandelen tussen Jeker en Maas
De Sint-Pietersberg is één van de heuvels rond Kanne en 
ligt op de grens van Nederland, Vlaanderen en Wallonië. 
In dit unieke mergelgebied wandel je door het pittoreske 
Kanne en beschermde natuur. Je wandelt er letterlijk 
tussen Jeker en Maas. Onder de brug van Kanne starten 
6 wandelingen. 

Kastelenwandeling
Deze gevarieerde wandeling van 16 kilometer verbindt het 
Wijnkasteel van Genoels-Elderen en Landcommanderij 
Alden Biesen. Tussen de twee kastelen bewandel je 
het vlonderpad doorheen de Molenbeemd, zie je de 
steenbakkerij van Membruggen en ontdek je de vele 
trage wegen van Membruggen en Genoelselderen. Het 
startpunt van deze wandeling 'Greenspot Alden Biesen' ligt 
tegenover het wijnkasteel van Genoels-Elderen.

6x wandelen

IN RIEMST
Startplaats
De Waterburcht,  
Kattestraat 22,  
Millen

Startplaats
Parking Steenstraat, 
onder de brug in Kanne

Startplaats
Kasteelstraat 9,
Genoelselderen

TI P 

Tijdens de paarse wandeling vang je een glimp op 

van de verrassende ENCI-groeve. 
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Stappenroutes
Maak tijdens onze uitgestippelde stappenroutes in 
Herderen en Zussen kennis met de meest bijzondere 
bezienswaardigheden van deze dorpen. Zoals de 
Gentombe-tumulus en het uitkijkpunt op de Sieberg 
in Herderen en de verschillende gerestaureerde 
mergelbouwwerken in Zussen. Je kan kiezen uit routes 
van 10.000 stappen (Herderen) of de kortere versies van 
4.000 stappen (Herderen en Zussen). 

Via Belgica
Via Belgica is een langeafstandswandeling die je laat 
kennismaken met het Romeinse verleden van Riemst. 
Deze internationale wandeling van 90 kilometer heeft 
Millen als startpunt. De eerste 20 kilometer doorkruisen 
Riemst. Langs de wandelroute krijgt het Romeinse 
verleden de nodige aandacht. De rustpunten op deze 
route zijn steeds banken met informatiepanelen. Er 
staan banken in Millen (Oude Steenstraat), Herderen 
(De La Brassinnestraat) en Vroenhoven (Kapitein-
Vlieger-Victoriestraat). Nieuwsgierig? 

GR-routes
Riemst wordt doorkruist door 3 GR-routes: GR128, GR5 en 
de streek-GR Haspengouw. Het stukje GR128 loopt door 
Vlijtingen en Lafelt en verlaat Riemst weer over de brug 
van Vroenhoven. De welgekende GR5 snijdt een klein 
stukje van Kanne aan alvorens Wallonië in te duiken. De 
streek-GR Haspengouw passeert langs de mooiste plekjes 
van Membruggen en Genoelselderen. In het Grootbos in 
Genoelselderen is een paalkampeerplaats.

Startplaatsen
Sport- en Speelplein 
Hirtheren 
Sint-Jansstr. 8, Herderen 

Trudo Jansplein,  
Zussen

6x wandelen

IN RIEMST
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TO E R ISM E  R I E MST  
 
Alle wandel-, fiets- en 
autoroutekaarten zijn te 
koop bij Toerisme Riemst. 

riemst.be

TER BESCHIKKING?
GEEN FIETS

Fietsroutenetwerk
Limburg is hét fietsparadijs bij uitstek, en in Riemst 
hebben we enkele van de mooiste fietsroutes van de 
provincie. Het fietsroutenetwerk is bewegwijzerd en 
verbonden via genummerde knooppunten. Stippel 
online je route uit, download de Fietsparadijs Limburg-
app of koop je fietskaart bij Toerisme Riemst.

Mountainbikeroute
Ook offroad vind je in Riemst je ding. Een prachtige 
mountainbikeroute maakt deel uit van het grensover-
schrijdende MTB-netwerk Euregio. Instappen kan aan 
de Brug van Vroenhoven.

Fietsen

IN RIEMST

A AN R AD E R ! 

Toer door Riemst
Zin om Riemst te verkennen met de fiets? 
Dat komt goed uit, want de nieuwe Toer 
door Riemst trakteert je op een bijzondere 
fietservaring. Download de app voor je op je 
fiets springt en scan de QR-codes onderweg 
om negen straffe verhalen te ontdekken. Deze 
lus bezorgt je 42 km fietsplezier én dompelt je 
onder in de rijke geschiedenis van de streek. 
Het startpunt van deze Toer door Riemst is De 
Waterburcht in Millen. 

Startplaats
De Waterburcht
Kattestraat 22,  
Millen

In Riemst kun je na reservatie fietsen en 
elektrische fietsen huren bij:

B&B en vakantiewoningen 
De Oude Winning
Maastrichterstraat 2, 
Herderen, tel. 0473 22 17 38, 
deoudewinning@skynet.be
Hotel Limburgia
Op ’t Broek 4, Kanne
tel. 012 45 46 00,
hotellimburgia@telenet.be
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VARIA

Trekweg Opcanne 6,
Kanne

Rutterweg 85,
Tongeren

TI P 
Op zoek naar een sportieve uitdaging? De Slingerberg is de meest 

iconische en zware beklimming van Riemst. Deze berg bij Kanne 

speelt scherprechter in meerdere professionele wielerwedstrijden 

en is geliefd bij fietstoeristen. Je vindt de Slingerberg op weg van 

fietsknooppunt 402 naar fietsknooppunt 80.

Waterparadijs Kanne
Kanne is geen mondaine badplaats zoals de Franse 
tegenhanger Cannes, maar qua vakantiegevoel 
kan je het wel vergelijken! Op een zomerdag aan 
de jachthaven, waan je je meteen in Zuid-Europa. 
De jachthaven telt honderd luxueuze ligplaatsen 
waarvan 15 voor jachten op doorreis.

Roadtrippen in Riemst
Vespa Toerist uit Tongeren verhuurt vespa’s en 
ontwikkelde een mergelroute. Deze mergelroute 
brengt je langs alle mergelhoogtepunten van 
Riemst en nog enkele extra’s. 

Ga je op pad met de auto of motor om zoveel 
mogelijk van Haspengouw te ontdekken? De 
Haspengouw auto- en motorroutes brengen je 
naar alle prachtige plekjes van Zuid-Limburg. De 
brochure is te koop bij Toerisme Riemst.
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AMBAC
TH

05
Ik denk, koop en eet 
zo lokaal als mogelijk. 
Gelukkig hebben we 
hier heerlijk veelzijdig 
vakmanschap.

Els Vandenbosch  I  inwoner Val-Meer

"

39



Onze 

AMBACHTEN Hier ontdek je een ambachtelijk productieproces 
waarbij de tijd is blijven stilstaan. Meer dan 70 
jaar geleden begon grootvader Parthoens met de 
bouw van een steenoven in Membruggen. Nog 
steeds worden er stenen in deze oven gebakken, 
maar nu al door de derde generatie. Volgens een 
streng procédé wordt hier een unieke rustieke 
gevelsteen gemaakt.

steenbakkerijen-van-membruggen.be

De Jambrouwerij brouwt de heerlijkste 
jams. Dat is niet toevallig, want Haspen-
gouw is van oudsher dé fruitstreek van 
België. Maarten Simonis vertelt graag 
over zijn passie voor confituur maken. 
Wist je dat alle smaken zijn geïnspireerd 
op indrukken die Maarten in Riemst 
opdoet?

dejambrouwerij.be

STEENBAKKERIJ
AMBACHTELIJKE

JAMBROUWERIJ
DE

Dorpsstraat 17,
Membruggen

Enkel tijdens  
het weekend en  
na reservatie

streekproduct.be

Valmeerstraat 123,
Val-Meer

Sinds de Eerste Wereldoorlog is Riemst 
de champignonhoofdstad van België. 
De grotchampignon is zelfs een erkend 
streekproduct. Ze smaken intens en hebben een 
stevige bite. In onze gemeente is Dirk Jackers 
de enige resterende professionele kweker van 
ondergrondse champignons. 

Je kan ze proeven in onze lokale horeca. Wist 
je dat je deze grotchampignon uit Kanne in de 
meeste Belgische supermarkten kan kopen? 
Op streekproduct.be vind je bovendien enkele 
lekkere receptjes!

CHAMPIGNON 
GROT-

CAD E AU C H EQ U E 
 
Neem je graag een stukje 
Riemst mee naar huis, maar 
kan je niet kiezen?  
 
Koop dan een cadeau-
cheque bij Toerisme Riemst! 
Je kan de waarde van de 
cheque zelf bepalen en 
ontvangt ook een lijst van 
de deelnemende handelaars 
waar je de cheque kan 
omruilen.

riemst.be
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Vóór de jaren ’50 werden champignons steevast 
in de mergelgroeven geteeld. Het klimaat daar is 
perfect voor champignons. Door moderniseringen 
verplaatste de champignonteelt zich nadien 
naar de bovengrond. Bij Champignonkwekerij 
Hansen in Zichen-Zussen-Bolder kom je alles te 
weten over de teelt van deze witte bovengrondse 
lekkernij. 

Achter de muren van de 50 jaar oude 
bedrijfsgebouwen tref je een kudde van 
500 melkgeiten aan. Bedrijfsleider José 
neemt je graag mee op tocht doorheen 
het bedrijf. Gaandeweg ontdek je het “le-
ven zoals het is” op de geitenboerderij. Je 
maakt kennis met de gehoornde dieren. 
Je ontdekt wat ze eten, hoe ze verzorgd 
worden en hoe dit alles leidt tot heerlijke 
geitenmelk. Je kan de melkinstallatie zien 
en zelf een glaasje dagverse geitenmelk 
proeven.

Riemster Dröpke is een lichte zoete 
jenever op basis van vlierbloemen.

Proef zeker onze streekbieren: 
Hesbania, dat zijn naam dankt aan 
een voormalige voetbalploeg uit 
Genoelselderen, is een karaktervol 
streekbier met een verfijnd aroma 
dat hergist op fles. Oudstrijderbier 
is een complex biologisch bier dat 
nagist op fles.

HANSEN
CHAMPIGNONKWEKERIJ

BOERDERIJ

SANTÉ! 

GEITEN-

A VOTRE

Pastoor Lenaertsstraat, 
Membruggen

De Smokkelmolen is een 500 jaar oude water-
molen op de grens van België en Nederland. 
Dagelijks wordt hier vers brood gebakken van 
eigen meel. De waterkracht van de molen zorgt 
voor 100% duurzaam opgewekte  energie. Van 
april tot en met oktober wordt op zondag de 
deur van De Smokkelmolen opengezet voor 
bezoekers. 

MOLEN
SMOKKEL-

Kleine Molenstraat 9,
Kanne

Zusserweg 25,
Bolder

Eerder een wijnliefhebber?
Wijnkasteel Genoels-Elderen en 
wijndomein Vlijtingen hebben een 
prachtig aanbod witte, rode en 
mousserende wijnen. Daarnaast 
bottelt Cleuren Ciders uit Vlijtingen 
een originele appelschuimwijn 
gemaakt van Haspengouwse appel-
soorten.  
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Lisa Beusen   I  inwoner Zichen-Zussen-Bolder D
K I
S

06In elk dorp is er een 
plaats waar we kunnen 
spelen. Kom jij ook?

In elk dorp is er een 
plaats waar we kunnen 
spelen. Kom jij ook?

Lisa Beusen   I  inwoner Zichen-Zussen-Bolder
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Neem  gerust je kroost mee naar Riemst.
Als kindvriendelijke gemeente hebben 
we heel wat in petto voor de kleinsten 
onder ons. Er zijn activiteiten en elk dorp 
van Riemst heeft een eigen speel- en 
ontmoetingsplek. Ideaal om even met 
de kinderen naartoe te trekken. Scan de 
QR-code om alle locaties te ontdekken.

Speel- en  
ontmoetingsplekken

Fun voor

KINDEREN

Mergelatelier Binnenvaart Experience

Zwembad

Brug van Vroenhoven

Speeltuin

Geitenboerderij

Jeugdmascotte Riki Riki’s zoektocht 

Binnenspeeltuin zwembad
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Mijn favoriete plekje? 
Hier vlak om de hoek, 
maar het verbaast me 
telkens opnieuw.

Hanne Pauly  I  inwoner Lafelt

"
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Heb je dit PLEKJE
ook gespot?

Monument Roosburg 
Dit monument herdenkt de Roosburgramp van 23 
december 1958. Op die dag kwamen 18 medewerkers 
van een ondergrondse champignonkwekerij om het 
leven toen mergelgroeve Roosburg instortte.

Iers Kruis 
Het Iers Kruis in Lafelt is een cadeautje uit Ierland ter 
nagedachtenis van de Slag Van Lafelt, op 2 juli 1747. 
Tijdens de bloedigste Limburgse veldslag ooit vocht 
een Iers huurlingenleger aan de zijde van de Fransen 
tegen de Oostenrijkers.

Heilig Grafkapel 
Deze kapel uit 1647 is een kopie van de Heilig Grafkapel 
in Jeruzalem, maar dan opgetrokken in mergelsteen. De 
kapel is niet te missen wanneer je via de Muizenberg 
afdaalt naar Kanne. 

Watertoren Heukelom 
De watertoren van Heukelom kan je van heinde en verre 
spotten. De watertoren is niet meer in gebruik, maar 
blijft een herkenningspunt in de gemeente. 

Toren van Eben-Ezer
De Toren van Eben-Ezer is een toren opgetrokken uit 
silex net buiten de gemeentegrenzen van Riemst. De 
toren werd in de jaren ’50 gebouwd door Robert Garcet. 

ENCI 
De grote schoorsteen die je vanuit Kanne vaak aan de 
horizon ziet piepen, hoort bij de ENCI-groeve. Deze 
oude bovengrondse mergelgroeve werd de laatste jaren 
omgetoverd tot een wandelparadijs dat vanuit Kanne 
te bereiken is.

© Andreas Gijbels
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LOGER
NE

In onze pittoreske 
dorpen vind je ook nog 
eens de charmantste 
plekjes om te logeren. 

Evy Reynders  I  inwoner Membruggen

08
"
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B&B 4Seasons **** 
Waterstraat 46, Zussen
+32 12 44 00 12
info@bb4seasons.com
www.bb4seasons.com

De Oude Winning *** 
B&B en Vakantiewoning
Maastrichterstraat 2, Herderen
+32 473 22 17 38
deoudewinning@skynet.be
www.deoudewinning.be

B&B Smokkelmolen **** 
Kleine molenstraat 9, Kanne
info@smokkelmolen.be
www.smokkelmolen.be

De Hoeveschuur
B&B en Vakantiewoning
Ringboomstraat 18, Millen
+32 495 53 14 72
annpaule.jackers@hotmail.com
www.hoeveschuur.be

De Aventurijn ***

B&B en Vakantiewoning
Lindestraat 8, Zichen
+32 12 23 89 59
+32 473 58 10 62
bellens.inge@gmail.com
www.aventurijn.be

De Zwarte Stok  ***

B&B en Vakantiewoning
Langstraat 26, Millen
+32 12 26 35 40
+32 479 58 00 27
de.zwarte.stok@pandora.be 
www.dezwartestok.be

B&B Sapere ****

Kasteelstraat 26, Genoelselderen
+32 12 24 13 31
restaurantsapere@skynet.be
www.restaurantsapere.be

De Barrier 2 ****

Vakantiewoning
Genendries 19, Millen
+32 12 39 39 42
+32 479 39 45 17
durlet_guido@hotmail.com
www.de-barrier.be

B&B K-Kanne
Statiestraat 43, Kanne
hello@k-kanne.be
booking.com/hotel/be/k.nl.html

Belle-vue ****

Vakantieappartement
Kasteelstraat 10, Genoelselderen
+32 474 55 48 74
etienne.wilms@telenet.be
www.bellevuevakantie.be 
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De Koperen Geit ****

Vakantiewoning
Jekerstraat 4, Kanne
+32 478 26 15 61
info@dekoperengeit.be
www.dekoperengeit.be

VillaEnzo ****

Vakantiewoning
Mgr. Trudo Jansstr. 36 Riemst
+32 12 21 32 97 
+32 477 03 82 55
welkom@gast-vrij.be
www.gast-vrij.be

De Smis
Vakantiewoning
Demerstraat 6, Membruggen
+32 473 22 17 38
deoudewinning@skynet.be

Huize D’Huys ***

Vakantiewoning
Zagerijstraat 19, Membruggen
+32 496 81 05 19
jeroendhuys@gmail.com
www.huizedhuys.be

Hof van Eggertingen n°8 *****

Vakantiewoning
Langstraat 2,9 Millen
+32 486 09 08 77
hofvaneggertingen@gmail.com
www.hofvaneggertingen.com

StroEnzo ****

Vakantiewoning
Visésteenweg 57, Riemst
+32 12 21 32 97
+32 477 03 82 55
welkom@gast-vrij.be
www.gast-vrij.be

ZussEnzo ****

Vakantiewoning
Misweg 62
+32 12 21 32 97 
+32 477 03 82 55
welkom@gast-vrij.be
villa-zussenzo.gast-vrij.be

Milleniumhoeve **

Vakantiewoning
Pastoor Counestr. 14, Vroenhoven
+31 621 64 78 70
vakantiewoning@millenniumhoeve.com

www.millenniumhoeve.com

Maison Le Petit
Vakantiewoning
Maastrichtersteenweg 122, Riemst
+31 620 53 03 15
jordihageman@gmail.com

B&B Montenakerhof
Keelstraat 4, 3770 Vroenhoven
+32 12 21 54 51
info@montenakerhof.be
www.montenakerhof.be

B&B ’t Vlyt
Kloosterstraat 10, Riemst
+32 464 49 64 24
info@tvlyt.be
www.tvlyt.be

De Scheeper *****
Vakantiewoning
Geerestraat 4, Kanne
+32 476 30 24 94
elke@desheeper.be
www.descheeper.be
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Villa Millina
Vakantiewoning
Peperstraat 21, Millen
+32 12 74 42 29
+32 468 03 89 99
info@villamillina.be
www.villamillina.be

Susserdel ****

Vakantiewoning
Avergat 8, Kanne
+32 478 48 84 75
info@susserdel.be
www.susserdel.be

Hotel Limburgia ***

Op ’t broek 4, Kanne
+32 12 45 46 00
hotellimburgia@telenet.be
www.hotellimburgia.be

Festival
Vakantiewoning
Bovenstraat 41, Kanne
+32 477 99 98 96
stephanie.geubel@gmail.com

Grootbos
Paalkampeerplaats
Grootbos Genoelselderen
+32 12 44 03 75
toerisme@riemst.be

Time-Out ****

Vakantieappartementen
Pastoor Bollenstraat 2, Zussen
+32 498 47 04 37
info@timeoutapartments.be
www.timeoutapartments.be

Hotel Malpertuus ****

Tongersesteenweg 145, Herderen
+32 12 45 15 38
info@malpertuus.be
www.malpertuus.be

’t Stalhuys *****

Vakantiewoning
Trinellestraat 19A, Millen
+32 479 91 59 89
info@hetstalhuys.be
www.hetstalhuys.be

Hotel Twee Broeders ***
Tikkelsteeg 8, Millen
+32 12 23 70 89
info@tweebroeders.be
www.tweebroeders.be

TI P 
Zin in een ochtendloopje? Of een 

ander sportief intermezzo? Check dan 

zeker de sportfaciliteiten zoals de Finse 

piste of een beachvolleybal op onze 

website. 
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In Riemst is er voor 
ieder wat wils. En we 
inspireren je graag. 

Anastasia De Meüe  I  inwoner Herderen
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Gebruik deze pagina als inspiratiebron 
voor jouw groeps- of schoolbezoek aan 
Riemst.

Willen jullie een bezoek aan Riemst 
vastleggen?
Contacteer zeker onze toeristische 
dienst voor meer informatie. 

Tips voor

DAGTRIPS 11.00 u. | Bezoek aan de mergelgroeven  
  van Kanne
12.45 u. | Lunch
14.30 u. | Bezoek aan het Wijnkasteel  
  Genoels-Elderen
16.30 u. | Lokaal vieruurtje

Rolstoeltoegankelijk

10.00 u. | Bezoek aan belevingscentrum  
  De Brug
12.00 u. | Lunch
14.00 u. | Bezoek aan het Fort van Eben-Emael
16.30 u. | Lokaal vieruurtje

Rolstoeltoegankelijk

10.15 u. | Bezoek aan bovengrondse  
  champignonkwekerij Hansen
11.15 u. | Wandeling Verborgen Moois 
  in Millen
13.00 u. | Lunch
15.15 u. | Bezoek aan melkgeitenbedrijf  
  Noelmans
16.45 u. | Lokaal vieruurtje

WIJN- EN MERGELTRIP

OORLOGSVERLEDEN 

PLATTELAND

ONTDEK HET 

BELEEF HET 

H O N G E R ?
 
Benieuwd waar je tijdens 
je bezoek aan Riemst kan 
gaan eten? 

Scan de QR-code voor 
het meest recente over-
zicht van alle eet- en 
drinkgelegenheden  
van Riemst. 

toerisme@riemst.be

012 44 03 70
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DICHT
IJB

10
Heb je heel Riemst 
gezien? Blijf dan gerust 
nog even in de buurt.

Christel Beerts  I  inwoner Vlijtingen

"
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Bezoek Oud-Rekem, verkozen tot het Mooiste 
Dorp van Vlaanderen. Of wat dacht je van een 
ontdekkingstocht in het Nationaal Park Hoge 
Kempen? Al jouw avonturen starten aan de 
toegangspoort van domein Pietersheim. Ook voor 
erfgoed ben je hier aan het juiste adres. Bezoek de 
Waterburcht op domein Pietersheim, of reserveer 
een geleid bezoek aan de Neanderthalersite. 
Bovendien kunnen kinderen een bezoek brengen 
aan de kinderboerderij of ravotten in de speeltuin. 
Kortom, voor ieder wat wils!

LANAKEN 
12 KM

TONGEREN
10 KM

Ontdek de indrukwekkende Landcommanderij 
van Alden Biesen en beleef de magie van Bilzen 
Mysteries. Verken het heuvelachtige bloesem- 
en fruitlandschap te voet, met de fiets of een 
elektrisch wagentje of kom tot rust in één van 
de parken of Nationaal Park Hoge Kempen. Of 
ga lekker shoppen in het stadscentrum en geniet 
na op een zonnig terras.

Een trip naar Tongeren, dat is een trip naar 
de oudste stad van België. Je maakt er kennis 
met bijzondere erfgoedsites. Je vindt er 
kwaliteitsvolle musea, wandelt door rustgevende 
natuurdomeinen en raakt gecharmeerd door 
een fraaie landelijke omgeving. Tongeren zal je 
ongetwijfeld verrassen met zijn gastronomie, zijn 
sfeervolle terrasjes en zijn wekelijkse antiek- en 
brocantemarkt.

BILZEN
10 KM

Het leven in Voeren lijkt een beetje trager 
te gaan dan in de rest van Vlaanderen. De 
Voerstreek wordt gekenmerkt door rustige 
dorpjes, een prachtig golvend landschap en een 
overvloed aan natuurschoon. Als enig stukje van 
Vlaanderen ligt het aan de oostelijke kant van de 
Maas, precies tussen Maastricht en Luik.

VOEREN
18 KM

7170 71



Riemst staat bekend om folklore, 
carnaval, kermissen, fanfares en har-
monieën. Ontdek via deze QR-code 
welke activiteiten en evenementen er 
zijn tijdens jouw bezoek.

UIT 
in Riemst
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Om te

ONTHOUDEN
Gebruik deze pagina als notitieblok 
tijdens je bezoek aan Riemst.
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ANTWERPEN

LUIK

RIEMST

MAASTRICHT

HASSELT
Bilzen

Genk
Lanaken
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MILLEN
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MILLEN

MEMBRUGGEN

BOLDER

ZUSSEN

ZICHEN

ZICHEN - ZUSSEN
BOLDER

VAL-MEER

GENOELSELDEREN

HERDEREN

1 DE BRUG VAN VROENHOVEN

2 MERGELGROEVEN KANNE

3 MERGELGROEVEN ZICHEN – BOLDER

4 CHAMPIGNONKWEKERIJ HANSEN

5 WIJNKASTEEL GENOELS-ELDEREN

6 DE JAMBROUWERIJ

7 MELKGEITENBEDRIJF

8 STEENBAKKERIJ MEMBRUGGEN

9 WIJNDOMEIN VLIJTINGEN

10 SMOKKELMOLEN

11 IERS KRUIS
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1 ZWEMBAD NEPTUNUS

FIETSKNOOPPUNT

2 SPORTHAL RIEMST 
BUITENFITNESS, FINSE PISTE EN BEACHVOLLEYBALL

4 JACHTHAVEN KANNE

5 SLINGERBERG
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STAPPENROUTE ZUSSEN5

START MOUNTAINBIKEROUTE 
(AAN DE BRUG VAN VROENHOVEN)

6

STAPPENROUTES HERDEREN4

WANDELEN JEKER EN MAAS, 6 ROUTES3

WIJNKASTEEL GENOELS-ELDEREN 
KASTELENROUTE

2

WATERBURCHT 
VERBORGEN MOOIS EN TOER DOOR RIEMST

1

WANDEL- EN FIETSROUTES

SPORT EN ONTSPANNING

TOERISTISCHE BEZIENSWAARDIGHEDEN

TONGERSE STEENWEG

MAASTRICHTERSTEENWEG
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TOERISTISCHE 
DIENST
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3 SPORTHAL HERDEREN 
TENNIS EN PETANQUE
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Volg ons op Instagram: @visitriemst
Deel al je ervaringen en leuke momenten in Riemst met een foto: #visitriemst 


