
PERSBERICHT 
7 april 2019 

 
 

 
 

‘Rijntje en zijn vrienden’:  
nieuwe gezinswandeling in het RivierPark Maasvallei 

 
Vanaf vandaag heeft het RivierPark Maasvallei er een wandelroute bij in Kessenich (Kinrooi). 
In natuurgebied Het Vijverbroek werd er voor de allerkleinste natuurliefhebbers een actief 
belevingsparcours ingericht van 2,3 km lang. De wandeling - ‘Rijntje en zijn vrienden’ - is een 
afwisseling van prachtige tekeningen en toffe doe-opdrachtjes. Allemaal gebaseerd op de 
natuurlijke bewoners van het gebied, om kennis te maken met de unieke fauna en flora in het 
RivierPark Maasvallei.  
 
‘Rijntje en zijn vrienden’ maakt het wandelroutenetwerk van het RivierPark Maasvallei in het 
wandelgebied Kessenich compleet. Er bestond hier reeds een uitgebreid en kwaliteitsvol 
netwerk van wandel- en fietsroutes waar natuurliefhebbers, toeristen en inwoners veelvuldig 
gebruik van maken. Maar een belangrijke doelgroep werd daarbij vaak vergeten: gezinnen met 
jonge kinderen. Met deze nieuwe gezinswandeling wil het projectbureau deze doelgroep laten 
ervaren dat natuur ook voor jonge kinderen heel plezant kan zijn: met wat inlevingsvermogen, 
een neus voor avontuur en kleren die vuil mogen worden, ligt er hier een heel speelterrein voor 
hen klaar.  
 
In nauwe samenwerking met de gemeente Kinrooi, Natuurpunt Kinrooi, schrijfster Leen Raats 
(Teksttype) en illustrator Hilde Groven werd er een kleurrijk verhaal gemaakt over enkele van 
de meest bijzondere soorten die leven in het natuurgebied. Denk maar aan de vos 
(hoofdpersonage Rijntje), een reebok, een vleermuis en een kikker. De nieuwe wandelroute is 
2,3 km lang en geschikt voor kleuters vanaf 2,5 jaar. Speciaal om de voeling met de natuur te 
stimuleren, werd de route niet extra toegankelijk gemaakt voor buggy’s… Wandelen is gezond! 
Burgemeester Jo Brouns: “Deze wandeling is een absolute aanwinst voor Kinrooi en in het 
bijzonder voor ons uniek Vijverbroek. Het laat onze kinderen op speelse wijze kennismaken 
met de bewoners van dit prachtige stukje natuur. Een mooi voorbeeld van een heel 
toegankelijke natuureducatie!” 
 
‘Rijntje en zijn vrienden’ is de tweede wandelroute voor jonge kinderen die het projectbureau 
RivierPark Maasvallei in haar wandelgebieden dit jaar heeft ontwikkeld. Ook in Leut 
(Maasmechelen) werd een wandeling met gelijkaardige opzet vorige week (27 maart) geopend: 
‘Het kasteelpark van Pipa’. Hier vormt het historisch verleden van de locatie (kasteel Vilain 
XIIII) de rode draad doorheen de wandeling.  
 
Meer info: www.rivierparkmaasvallei.eu/op-stap-met-jonge-kinderen 
 
 
Enkele reacties van onze partners 
 
Mark Hoedemakers, schepen van o.a. vrijetijdsbeleid, natuur en bos in Kinrooi: “Wat mij 
betreft vormt deze gezinswandeling een absolute meerwaarde voor het al waanzinnig mooie 
decor dat het Vijverbroek is. Jonge kinderen maken met dit soort initiatieven op een 
laagdrempelige wijze kennis met bos en natuur. Educatie, verwondering, bewegen in de natuur 
gaan hand-in-hand en zaaien de kiemen voor een levenslange relatie tussen mens en natuur. 
Ouders zien op hun beurt hopelijk dat je in eigen dorp en streek heerlijke en uitdagende 
wandelingen kan ondernemen met de kroost. Met z’n allen naar buiten! Een meer dan terechte 
oproep bij de nog prille intrede van de lente…” 
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Werner Verheijen, voorzitter Natuurpunt Kinrooi : "Wij zijn heel erg trots om zo'n mooie 
wandelroute te mogen openen in ons gebied. We hopen dat de kinderen en hun ouders in de 
toekomst met volle teugen zullen komen genieten van de prachtige natuur in het Vijverbroek." 
 
 
Meer info 
 
NIET VOOR PUBLICATIE: 
Lambert Schoenmaekers (projectleider RivierPark Maasvallei) 
mobiel: +32 474 30 59 02; lambert@rlkm.be 
 
Sofie Wyns (projectmedewerker RivierPark Maasvallei)  
sofie@rlkm.be  
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