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Wandelen in RivierPark Maasvallei zit in de lift 
 

De Maasvallei staat al jaren bekend als fietsregio bij uitstek. Maar nu vinden ook 
steeds meer wandelaars hun weg naar dit uitgestrekte landschapspark. In de eerste 
zeven maanden van 2017 werden maar liefst 143 000 wandelaars geteld in de 
Maasvallei. En dan moet het wandelseizoen nog beginnen.  
 
Sinds 2015 worden de wandelaars in alle 6 wandelgebieden van het RivierPark Maasvallei 
geteld met behulp van elektronische tellers. Blijkt nu dat niet alleen fietsers de Maasvallei tot 
een van hun favoriete regio’s hebben gemaakt. Steeds meer wandelaars vinden de weg naar 
de nieuwe natuurgebieden en het snoer van dorpen langs de Maas.  
 
In de eerste zeven maanden van 2017 werden maar liefst 143 000 wandelaars geteld 
tegenover 104 000 in diezelfde periode van 2015 en 103 000 in eerste 7 maanden van 2016. 
Iedere maand werd het aantal van de vorige twee jaren fors overtroffen. De kleine terugval in 
2016 is te verklaren door een bijzonder nat voorjaar. 
 
“Het is natuurlijk afwachten of deze tendens zich doorzet in de komende jaren”, zegt Lambert 
Schoenmaekers, projectleider RivierPark Maasvallei. “Toch lijkt het erop dat de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland zijn vruchten begint af 
te werpen.” Deze samenwerking tussen de 11 Maaslandse gemeenten, de twee provincies 
en tal van partners, waaronder de verschillende natuurverenigingen in Vlaanderen en 
Nederland, wordt vorm gegeven door een projectteam binnen het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland.  
 
Naast investeringen in wandelinfrastructuur wordt er veel aandacht besteed aan de 
landschappen van de Maasvallei met zijn nieuwe natuurgebieden. “Wandelen wordt een van 
de belangrijkste toeristische dragers van de Maasvallei”, aldus Schoenmaekers, “en wordt 
daarom extra gestimuleerd.” Aan de Nederlandse zijde van de Maas worden bijkomende 
wandelgebieden uitgebouwd en ook het erfgoed in het snoer van Maasdorpen krijgt waar 
mogelijk nieuwe prikkels.  
 
Daar bovenop voeren alle partners samen een gemeenschappelijke beleid inzake promotie 
en communicatie. Zo organiseert het RLKM samen met gemeenten, wandelclubs en een 
aantal natuurverenigingen aan beide zijden van de grens nu voor de derde keer op rij de 
MAAS TREK, een groot wandelevenement op zondag 1 oktober.  
 
Bijzonder aan deze derde editie is dat Rijkswaterstaat wandelaars uitzonderlijk de 
toestemming geeft om de Maas over te steken op de stuw van Borgharen, pal ten noorden 
van Maastricht. Een unieke kans voor wie de Maas eens op een andere manier wil beleven.   
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