




Eerste leemafgravingen in de voormalige Belvédère groeve. Bron: Gemeente Maastricht.

1 Het plateau Belvédère werd vanaf het einde van de 19de eeuw afgegraven voor leem- en grindwinning en daarna opgehoogd
met afval tot de huidige stortberg. Dit uitkijkpunt doet denken aan de vroegere vergezichten vanaf hier, vandaar de naam
‘Belvédère’. Archeologisch onderzoek in deze groeve in de jaren 1980–1990 heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
kennis en inzichten van de Neanderthaler bewoning in deze streek.

Belvédère
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Verwilderde rivier met grindbanken. In een ijstijd vormde het toenmalige Hezerwater ieder jaar 
tijdens de smeltperiode in het begin van de zomer een woest stromende rivier.

6 Het gebied tussen de gemeenten Riemst, Lanaken en Maastricht wordt door een drietal valleien met waterlopen doorsneden:
het Vroenhovenwater, het Hezerwater en de Zouw. De waterpartij die we van hieruit zien werd in 2007 aangelegd en herinnert
aan het deels verdwenen Hezerwater. De geschiedenis van dit beekje geeft een goed inzicht in de evolutie van het landschap.

Het Hezerwater
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3 De vestingstad Maastricht speelde een belangrijke rol in de Europese oorlogen van de 16de tot de 18de eeuw. Het terrein waar
we nu staan speelde telkens weer een belangrijke rol bij de strijd om de stad: de eens ruime vlakte van het Lanakerveld, de
strategisch belangrijke verhogingen Caberg en Dousberg      en daartussen het droogdal van de Zouw en het Hezerwater      .
Grote legers stonden in de vlakte  oog in oog met elkaar; het reliëf werd gebruikt om de stad te verdedigen of aan te vallen.

Slagveld Lanakerveld
4 6

Belegering van Maastricht door Parma in 1579
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10 We staan hier 25 meter onder de top van het kanaaltalud. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn bij de verbreding van
het kanaal de taluds geologisch onderzocht. Hierdoor weten we hoe de bodem in de streek is samengesteld. Het schuine
weggetje naar boven overbrugt 70 miljoen jaar geologische geschiedenis. Onderweg beelden twee geologische wanden de
verschillende grondlagen af. Daar wordt ook het gebruik van de bodem door mens, dier en plant duidelijk gemaakt.

Het geologisch talud
De eerste brug van Vroenhoven. Het Albertkanaal is pas afgewerkt, de oevers zijn nog volledig onbegroeid. In 2007 startten de werken aan de nieuwe brug.
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© Hank Beelenkamp

2 Deze plek is uniek omdat er hier, vanaf het moment dat de eerste Europese
landbouwers zich vestigden, voortdurend landbouwactiviteiten zijn geweest.
Van vrijwel alle opeenvolgende culturen zijn sporen in de grond gevonden.

7400 jaar landbouw
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7 Langs een tracé van de voormalige Romeinse heerbaan bieden drie plaatsen informatie over Romeinse
wegen: hier      , aan de rechteroever      en aan de linkeroever       van het Albertkanaal in Vroenhoven.
De nabije grenspaal nr. 82 vormt behalve de markering van de landsgrens ook het ‘driegemeentenpunt’
van Riemst, Lanaken en Maastricht. Daarmee is dit punt tevens de ‘navel’ van het Grensschap.

De Romeinse weg in Daalhof
7 8 9

Originele foto: Kaia Means (Oslo). Computerbewerking: Hans Lemmen
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5 De Neanderthalers waren meermaals op deze plek. De resten van hun verblijven zijn sindsdien overdekt geraakt
door vele meters sediment. Archeologisch onderzoek van 1995 tot 2005 heeft in de voormalige leemgroeve aangetoond
dat de Neanderthalers hier onder andere kwamen om vuursteen te verzamelen. Voor de steentijdbewoners was
vuursteen van levensbelang.

De Neanderthalers
Sculptuur: Dirk Claesen. Bron: Gallo-Romeins Museum Tongeren
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13 Net zoals Lodewijk XV in 1747 hebben we vanaf deze plaats een goed overzicht over het gebied van de
Slag van Lafelt. Hier kijken we naar het slagveld vanuit de hoogte. 2 kilometer noordoostelijk en lager
gelegen geeft Landmark 12 nabij het gehucht Lafelt met beeld en geluid informatie over de veldslag.

Lodewijk XV op de Sieberg

Ofschoon de Fransen dat anders zagen, was er geen echte winnaar van de Slag van Lafelt op 2 juli 1747.
Lodewijk de XV van Frankrijk bekeek vanaf deze heuvel de veldslag. © Raoul Cauvin en Robert Lebersorg
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Het Hezerwater

Het omringende landschap is gevormd tijdens het Kwartair,
van 2,5 miljoen jaar geleden tot nu, door een samenspel van
grotendeels drie factoren:

1. de druk van Afrika tegen Europa, waardoor de bodem in dit 
gebied nog steeds stijgt 

2. de afwatering van de Maas en haar zijrivieren 
3. de klimaatveranderingen in het Kwartair, met een 

afwisseling van ijstijden en warme tijden

Een landschap verandert altijd. Vroeger stroomde de Maas door
deze streek op een niveau dat 60 m hoger lag dan nu. De grind-
lagen op de Sint-Pietersberg en het Kempisch Plateau vormden
vroeger de bedding van de Maas. Geleidelijk sneed de Maas zich
dieper in het landschap in, ook omdat het landschap door geolo-
gische krachten omhoog kwam. Na meerdere klimaat-verande-
ringen bereikte de Maas uiteindelijk haar huidige niveau en
bepalen verschillende rivierterrassen nu het reliëf in dit gebied
(zie figuur 1 en 2).

De Maas vormde 
het landschap

Riemst

Omdat klimaatveranderingen cyclisch plaatsgrijpen, kennen
rivierinsnijdingen een vast patroon. Tijdens een ijstijd is het
toendralandschap kaal met een vaak bevroren ondergrond. In
de zomer stroomt de Maas dan door talrijke ondiepe woeste
geulen in een brede verwilderde bedding en zet daarbij grind
af. In de winter is de Maas bevroren. Stofwinden laten dan löss
achter, een leemrijk sediment dat uiteindelijk als een deken
over het landschap komt te liggen. In de warme tijden groeit
hierop een dicht bos en regent het veel. De bosbodem gedraagt
zich dan als een spons zodat de Maas maar één hoofdgeul heeft.

Op de overgang van een warme tijd naar een nieuwe ijstijd ver-
dwijnt het bos, maar het klimaat is nog steeds vochtig en het
regenwater kan in grote massa’s afstromen. De Maas en haar
zijrivieren snijden zich dan enkele meters dieper in. Dit proces
herhaalde zich in het Kwartair verschillende keren, en het zal
zich waarschijnlijk blijven herhalen. Elke cyclus duurt onge-
veer 50.000 tot 100.000 jaar. Wij bevinden ons nu in een warme
tijd, ook wel ‘tussenijstijd’ of ‘interglaciaal’ genoemd.

Figuur 2. Ongeveer een miljoen jaar geleden stroomde de Maas over de huidige
Pietersberg en het Kempisch plateau richting noorden; tussen 650.000 en 550.000 jaar
geleden stroomde de Maas rondom de Dousberg (rode pijl). Na iedere ijstijd sneed de
Maas zich steeds dieper in waardoor het niveau van de huidige Maasbedding 
60 meter dieper ligt dan een miljoen jaar geleden. Hank Beelenkamp naar informatie van Erik Meijs.

Figuur 1. Geologisch profiel Riemst-Smeermaas
De Maas heeft op verschillende niveaus terrassen uitgeschuurd in de onderliggende
kalksteen (Krijt) en zanden (Tertiair). Uiteindelijk is het landschap bedekt geraakt
door een ‘deken’ van eolische leem (löss).
Hank Beelenkamp naar informatie van Erik Meijs.
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Slagveld Lanakerveld

De Nederlandse opstand
tegen Spanje in 1568
In 1567 hadden de protestanten op veel plaatsen in Vlaanderen en Holland de beelden
in katholieke kerken vernietigd, uit protest tegen de kettervervolgingen en uit wanhoop
over de hongersnood en om godsdienstige redenen. Koning Philips II van Spanje, tevens
landsheer van de Nederlanden, zond in 1568 een leger onder leiding van de hertog van
Alva om de opstand te onderdrukken. Maar ook Willem van Oranje viel dat jaar met
twee legers vanuit Duitsland de Nederlanden binnen: zijn broers Lodewijk en Adolf in
het noorden, hijzelf wilde via het Maasdal richting Maastricht en Luik doorstoten.

Alva had zich in Maastricht verschanst. Willem van Oranje stak bij Stokkem ten noorden van
Maastricht de Maas over. Op 7 oktober 1568 vestigde Alva zijn hoofdkwartier in een boerderij op
Caberg (nu: Oud-Caberg) en verdedigde zich daar door gebruik te maken van het reliëf in het
landschap. Willem van Oranje zette toen niet op deze plek de aanval in maar legerde zich in
Eigenbilzen. De volgende dag trok hij op naar de Dousberg (zie landmark ), maar ook daar
maakte Alva handig gebruik van het terrein. Willem van Oranje zou uiteindelijk onverrichter
zake de aftocht blazen. Deze veldtocht werd een dramatische mislukking voor Willem van Oranje.

Figuur 1. Fernando Alvarez de Tolede, hertog van
Alva (1507–1582) werd door Philips II in 1568 tot
stadhouder der Nederlanden benoemd om het 
protestantisme de kop in te drukken en het verzet
tegen hogere belastingen te breken. Dat zou het
uitbreken van de 80-jarige oorlog leiden

4

Figuur 2. Deze kaart laat heel goed het
reliëf rondom Maastricht zien, dat zo’n
belangrijke rol speelde bij de verdediging
van Maastricht door Alva in 1568.

Route Willem van Oranje

Opstelling troepen van Alva

4 3
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9 oktober

Caberg
9 oktober
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Flora langs het Albertkanaal

De vegetatiestructuur van de taluds varieert
sterk. De oorspronkelijke begroeiing is groten-
deels verloren gegaan door het aanplanten

van struiken na de verbreding van het kanaal in de
jaren tachtig van de vorige eeuw. Enkel op de open
gebleven plaatsen lijkt de vrij lage bloemrijke krui-
dige vegetatie nog het meest op de oorspronkelijke
begroeiing.Via gericht beheer – zoals het verwijderen
van bomen in combinatie met begrazing door schapen
– kan deze karakteristieke vegetatie zich verder
uitbreiden.

2
Moerasrolklaver Echt bitterkruid Grote centaurie

Rode klaver Kleine klaver

Zomerfijnstraal Rapunzelklokje Gewone agrimonie
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Bandkeramiek:
de eerste landbouwers
van Europa
7.400 jaar geleden vestigden zich op deze plaats de eerste land-
bouwers van Nederland vanwege het geschikte landschap.
Hun cultuur wordt Bandkeramiek genoemd naar hun aardewerk,
dat met ingekraste parallelle lijnen en stippen werd versierd.

Zij brachten de landbouw naar hier vanuit het huidige Hongarije via
de vruchtbare Duitse lössgordel. Men heeft berekend dat de
Bandkeramiek per generatie gemiddeld 250 kilometer verder migreerde,
tot men in onze streek het meest westelijke punt bereikte. Deze boeren
vestigden zich meestal aan de rand van een lössplateau nabij stromend
water. In die tijd was het Hezerwater of Wandal – de diepte onderaan
de weg bij de witte huizen – nog watervoerend. De structuur van het
landschap dat voor ons ligt – een lössplateau ingeklemd ligt tussen
twee beekdalen – laat nog steeds zien waarom de Bandkeramiekers
zich juist hier vestigden.

Figuur 1. Een geïdealiseerde voorstelling van een dorp uit de Bandkeramiektijd.
Bron: M.E.Th. de Groot, Op Goeden Gronden. Publicatie Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden, 1984

7400 jaar landbouw

Een archeologische
schatkamer
Dit gebied werd ook al lang voor de Bandkeramiekers bezocht door
jager-verzamelaars. Archeologen hebben sporen gevonden van
bijna alle perioden uit de menselijke geschiedenis.

Tussen 240.000 en 215.000 jaar geleden zwierf hier al de Homo nean-
derthaliensis in een warm klimaat. Rond het begin van de laatste
ijstijd (140.000 jaar later) werd deze plek opnieuw bezocht door
Neanderthalers. Dit gebied was toen een uitstekend uitkijkpunt om
kuddedieren, zoals paarden en rendieren, waar te nemen die door het
Maasdal trokken. Uit die tijd zijn ook sporen van de wolharige neus-
hoorn en mammoet gevonden.

Er zijn ook vondsten uit de periode na de Bandkeramiek, nl. uit het
Brons- en IJzertijdperk. In de Romeinse tijd maakte het Lanakerveld
deel uit van een villalandschap dat zich uitstrekte langs de Romeinse
weg vanaf de Rijn tot aan Boulogne-sur-Mer, aan de Noordzeekust.
Vanuit deze villaboerderijen werden leger en steden voorzien van
voedsel. Recent is in het veld hier noordwaarts een vroeg-middel-
eeuwse oven gevonden.

Figuur 2. Deze kaart geeft goed aan welke rol het nog steeds zichtbare reliëf bij de pre-
historische, Romeinse en vroeg-middeleeuwse vestigingen gespeeld heeft.
De aanwezigheid van de contouren van het oorspronkelijk reliëf en de concentratie van
vondsten zijn uniek voor Nederland.
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De Romeinse weg in Daalhof

De rationele weg 
Julius Ceasar beschreef de Eburonen in zijn boek
‘De Bello Gallico’. Dit opschrijven telt voor onze
streek als het einde van de prehistorie en het begin
van de geschiedenis. De Romeinse weg kan gezien
worden als het symbool voor grondige vernieuwingen
voor de hier levende stammen.

Aan de weg ontstonden tal van uitspanningen en dorpen,
verdeeld over de afstand van een dagreis te voet of te
paard. Men kon er een paard verversen, overnachten of
langere tijd verblijven. Sommige van deze plaatsen groeiden
in latere tijden uit tot steden. Tongeren werd door de
Romeinen al meteen als stad gesticht. Maastricht groeide
als nederzetting bij een versterkte oversteekplaats over de
Maas, maar werd pas na de Romeinse tijd een stad.

Na het vertrek van de Romeinen bleef de weg nog lange
tijd in gebruik en nu bestaat het tracé op vele plaatsen
nog steeds als hoofd- of landweg. Maar ook in namen als
‘heerweg’, ‘herreweg’ of ‘heirbaan’ is de Romeinse weg nog
aanwezig.

Deze regio, het ‘civitas Tungrorum’, was in de Romeinse tijd
een landbouwgebied dat vanuit hereboerderijen (‘villa’s’)
werd bewerkt. Er werd vooral graan verbouwd op de
vruchtbare lössbodem. Dat men er soms ook aan veeteelt
deed, werd aangetoond bij een opgraving van een inheems-
Romeinse nederzetting hier vlakbij aan de wijk Hazendans.
Aanvankelijk produceerde de plaatselijke landbouw voedsel
voor de Romeinse legerscharen in de verre omtrek, maar
later ook voor de inwoners van Tongeren en andere grotere
nederzettingen.

Geleidelijk romaniseerde de plattelandsbevolking. De boer-
derijen kregen mediterrane kenmerken zoals een binnen-
plaats, wandschilderingen, vloerverwarming en veranda’s
maar de inheemse bouwtechnieken met hout en leem bleven
veelal bestaan.

Figuur 4. Romeinse villa’s waren landbouwbedrijven van de rijkere geromaniseerde inheemsen.
Bron: Gallo-Romeins Museum Tongeren

Figuur 3.
Het tracé van de

Romeinse weg 
is nu nog over
grote stukken 
in gebruik als
een hoofdweg.

Hier  bij de
Bollenberg in

Grootloon is het
tegenwoordig 
een landweg.

Bron: Gallo-Romeins
Museum Tongeren
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De Neanderthalers

We staan hier aan de rand van een voormalige leemgroeve
tussen het Albertkanaal en de Dousberg. Deze groeve werd
opgevuld voor de aanleg van het golfterrein, uitgezonderd
de smalle strook van de archeologische site hier beneden.
Op deze plaats werd vanaf 1995 archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Maar liefst op vijf verschillende niveaus uit de
periode van 140.000 tot 40.000 jaar geleden zijn daarbij
sporen van Neanderthalerkampen aangetroffen.

Het huidige landschap is ontstaan in het Kwartair (van 2,5 mil-
joen jaar geleden tot nu). IJstijden en warme tijden wisselden
elkaar af. Tijdens de overgangsperioden sneden de rivieren hun
bedding dieper in, met als resultaat het reliëfrijke landschap dat
wij nu zien. In deze regio, die deel uitmaakt van de Maasvallei,
ontstonden zo de rivierterrassen.

De vijvers op het golfterrein herinneren aan het Hezerwater, een
inmiddels verdwenen zijriviertje van de Maas. Duizenden jaren
geleden was dit riviertje de reden voor de Neanderthalers om hier
hun kampen op te slaan. In de destijds steile oeverwanden van
het Hezerwater vonden ze vuursteen (silex) tussen het Maasgrind
(zie figuur 2). Vuursteen was van levensbelang voor de Neander-
thalers, want ze maakten er hun werktuigen mee (zie figuur 4).

Uniek aan deze vindplaats is dat er sporen zijn van vier verschil-
lende prehistorische menselijke activiteiten: vuursteen verzamelen,
werktuigen maken, vuurplaatsen aanleggen en jachtbuit verwerken.
Neanderthalers joegen vooral op kuddedieren. Er is botmateriaal
gevonden van onder meer paard, bizon, mammoet, rendier en
wolharige neushoorn.

Neanderthalers in Veldwezelt

Figuur 1. Impressie rond 115.000 jaar geleden van de plek in het landschap waar Neanderthalers meerdere keren 
verbleven, kijkend vanaf de Dousberg richting westen. In die tijd zochten Neanderthalers naar vuursteen in het
Maasgrind dat in een steile klif dagzoomde. De klif is ontstaan door sterke insnijding van het toenmalige Hezerwater.

Hank Beelenkamp naar informatie van Erik Meijs.

Hees Veldwezelt

Figuur 2. Neanderthalers verzamelen vuursteen uit de grindklif.
Hank Beelenkamp naar informatie van Erik Meijs.

Figuur 3.
Dwarsprofiel grindklif nabij Neanderthalersite Veldwezelt-Hezerwater.

Onderste deel profiel: situatie landschap rond 115.000 jaar geleden.
Bovenste deel profiel: situatie landschap in de huidige tijd.

Hank Beelenkamp naar informatie van Erik Meijs.
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Vlinders van het Albertkanaal

Landkaartje Koninginnepage Klaverblauwtje

Sint-Jansvlinder Gehakkelde aurelia

Bruin dikkopje Spannertje

Een soort die algemeen voorkomt langs het
kanaal is de koninginnepage. Dit is de groot-
ste vlinder van de streek en ze fladdert vooral

rond in juli en augustus. Haar voedselplant, wilde
peen, komt veel voor op de schrale hellingen van het
Albertkanaal. Een specialiteit van het Albertkanaal is
het dwergblauwtje, het kleinste onder de blauw-
tjes. We treffen het altijd aan in de nabijheid van zijn
eveneens zeldzame voedselplant, wondklaver.
Verder zien we het uiterst zeldzame klaverblauwtje
op enkele plaatsen langs het kanaal waar er nog rode
klaver groeit, de waardplant van de rups. Het klaver-
blauwtje werd door Lanaken geadopteerd als soort
waarvoor er gemeentelijke beschermingsmaatregelen
getroffen moeten worden.

3

Dwergblauwtje

Foto’s © Herman Peeters, Hank Beelenkamp, Paul Rutten en Vilda
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Internationaal Openingsfeest 
Landmarks van het Grensschap
Zondag 25 mei 2008
Maastricht – Lanaken – Riemst

Ontdek de nieuwe 
landmarks te voet of met 

de fiets op zondag 25 mei

Meer info www.grensschap.eu of 00 32 (0)494/51.95.11
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GRENSSCHAP is een nieuwe naam voor het grensgebied van de
gemeenten Lanaken, Riemst en Maastricht. In deze streek is er in
de loop van de geschiedenis heel veel gebeurd, maar de meeste
sporen hiervan zijn verdwenen. Burgers en overheden uit beide landen
sloegen daarom de handen in elkaar en hebben op 14 plaatsen land-
marks ingericht.

De landmarks brengen verhalen tot leven over oorlogen, veldslagen en belegeringen; over
Neanderthalers, de eerste landbouwers en de Romeinse weg, en over de bodem, vuur-
stenen en ijstijden.

Verspreid in het landschap markeren nu 14 reuze zitkeien deze speciale plaatsen. Je
beleeft opnieuw de Slag van Lafelt met geluid, uit het talud van het Albertkanaal
schuiven twee grote betonwanden met informatie en in Veldwezelt is er een oriën-
tatieheuvel gebouwd. Op elke landmark staat ook grensschappaal met informatie.

Centrale plaats die dag is Kesselt
(Lanaken).

Vanaf hier vertrekken 2 wandel-
routes (4 en 9 km) en 3 fietsroutes
(15, 17 en 30 km) langs de land-
marks. Op het kanaal vaart een
boot gratis heen en weer tussen
Vroenhoven en Veldwezelt.

Op de vertrekplaats en onderweg 
is er animatie en informatie
voorzien.

Alle activiteiten, inclusief de
boot, zijn GRATIS.

Op 25 mei kan je vanuit Kesselt kiezen uit
2 wandelroutes.

4 km (groen) 
een bezoekje aan de nieuwe oriëntatie-
heuvel op het hoogste punt van het
Grensschap

9 km (rood) 
3 gemeenten, 2 landen, 1 Grensschap – 
een wandellus langs of in de buurt van 8 van
de 14 landmarks

De wandelingen zijn omwille van de lange trappen op de
Kesseltse Kip niet geschikt voor  buggy’s of rolstoelen.

Je kan de wandeling van 9 km inkorten tot 
7 km met een GRATIS BOOTTOCHTJE

op het Albertkanaal. (vanaf 12u)

W A N D E L R O U T E S

Ontdek de landmarks te voet

F I E T S R O U T E S

Op de trappers langs de landmarks
Uniek voor het openingsfeest zijn er 
3 fietsroutes uitgezet met een 
bewegwijzering in 1 richting:

15 km (oranje)
Over rustige, verharde wegen in een
prachtig landbouwlandschap bezoek je 
3 landmarks, met o.a. het volledig 
heringerichte Iers Kruis in Lafelt

17 km (blauw)
Zigzaggend langs de rand van Maastricht,
deels over onverharde paden, kom je
langs of in de buurt van 10 landmarks

+         30 km (oranje + blauw)
Met deze combinatie van de 2 fietslussen
heb je het beste van beide werelden

Op de vertrekplaats zijn er 150 FIETSEN 
TE HUUR. Dank zij Toerisme Limburg aan

de uitzonderlijke prijs van 6 euro per fiets.
Reservatie niet mogelijk,
enkel ter plaatse te huur.

Neem deel aan de wandel- of fietszoektocht en maak kans op
een weekendarrangement. Deelnemingsformulier verkrijgbaar bij de infostand in Kesselt.

Deze gratis boottrip wordt 
aangeboden door de Leembank.
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Belvédère Maastricht
Dit uitkijkpunt werd eerst afgegraven voor
leem- en grindwinning en daarna opgehoogd
met afval tot de huidige stortberg.
Archeologisch onderzoek in deze groeve heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
kennis en inzichten van de Neanderthaler-
bewoning in deze streek.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

gratis fruitsap aan de voet van de Belvédère
uitleg bij de landmark en de vergezichten door gidsen ter plaatse

7400 jaar landbouw Maastricht
Deze omgeving aan de rand van Maastricht
is uniek omdat er hier voortdurend land-
bouwactiviteiten zijn geweest. Al vanaf het
moment dat de eerste landbouwers zich hier
vestigden, zo’n 7.400 jaar geleden.
Van vrijwel alle opeenvolgende culturen zijn
er in dit gebied sporen in de grond gevonden.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

uitleg bij de landmark en de omgeving door Dr. Pieter Caljé 
(Universiteit Maastricht).
tentoonstelling van de archeologische vondsten.
stand van IKL (Instandhouding Kleine Landschappen).
verkoop van verse asperges in Hoeve Niesten.
de Tuna Universitaria de Maastricht, roemruchte troubadours,
brengen Spaanse liefdesliederen. (vanaf 14u)

Slagveld Lanakerveld Maastricht
Het landschap van het Lanakerveld speelde
telkens weer een belangrijke rol bij de strijd
om Maastricht: de eens ruime vlakte, de 
strategisch belangrijke verhogingen Caberg
en Dousberg en daartussen het droogdal van
de Zouw en het Hezerwater.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

uitleg bij de landmark door gidsen ter plaatse.
Satira Historia brengt een 18de eeuwse dame van de hereboerderij
tot leven.
de Tuna Universitaria de Maastricht, roemruchte troubadours,
brengen Spaanse liefdesliederen. (vanaf 14u)

BROONK BELVÉDÈRE. Op het kerkplein van Oud-Caberg
vindt dezelfde dag de Broonk Belvédère plaats: een verbazend fami-
liefeest. Hier kan je vanaf ‘s middags terecht voor een verfrissing, een
hap en animatie: een minitaptoe met diverse showkorpsen en een mid-
dagfeest met o.a. feestband ZiZi KweKwe, Jef Verheijde en Ziesjoem!

Alva op de Dousberg Maastricht
De Dousberg speelde vaak een belangrijke
strategische rol als Maastricht belegerd
werd. Meestal gebruikte de aanvaller deze
heuvel, maar echte faam verwierf de heuvel
in 1568 toen de hertog van Alva er zich 
verdedigde tegen de oprukkende troepen 
van Willem van Oranje.

De Neanderthalers Lanaken
De Neanderthalers waren meermaals op
deze plek. De resten van hun verblijven zijn
sindsdien bedekt geraakt door vele meters
leem. Archeologisch onderzoek in de voorma-
lige leemgroeve heeft aangetoond dat de
Neanderthalers hier onder andere 
kwamen om vuursteen te verzamelen.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

in een Neanderthalerkamp worden werktuigen gemaakt van silex.
Werk mee met de Neanderthalers om vuur aan te maken, graan te 
malen en koekjes te bakken.
toelichting bij de landmark door gidsen ter plaatse.

Het Hezerwater Maastricht
Het Hezerwater is 1 van de 3 beekvalleien
van het grensgebied tussen Riemst, Lanaken
en Maastricht. De waterpartij op het nieuwe
golfterrein werd in 2007 aangelegd en herin-
nert aan het deels verdwenen Hezerwater.
De geschiedenis van dit beekje geeft een goed
inzicht in de evolutie van het landschap.

De Romeinse Weg 
Maastricht – Riemst
Langs een tracé van de voormalige Romeinse
heerbaan bieden drie plaatsen informatie over
Romeinse wegen: in Daalhof (7) , aan de rech-
teroever (8) en aan de linkeroever (9) van het
Albertkanaal in Vroenhoven.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

de officier van Legio XI, Claudia Pia Fidelis, neemt je mee op reis 
door de geschiedenis van Riemst en Lanaken.
kinderen kunnen samen met een cohorte Romeinse soldaten 
deelnemen aan Romeinse driloefeningen. (bij landmark 8)

Het geologisch talud Riemst 
Het schuine weggetje dat van het jaagpad
naar boven loopt, overbrugt 70 miljoen jaar
geologische geschiedenis. Onderweg beelden
twee reuze geologische wanden de verschillende
grondlagen af. Bij deze wanden wordt ook het
gebruik van de bodem door mens, dier en
plant duidelijk gemaakt.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

toelichting over de fauna en flora van de taluds van het Albertkanaal
aan de slag met de geoloog.
grind herkennen met de determinatiekaart.
fossielen zoeken (wie weet vind je nog een Mosasaurus?).
hoe radioactief is mergel? Meet dit met de geigerteller.

De oriëntatieheuvel op de
Kesseltse Kip Lanaken

Vanuit een draaiende reuzenkei op de top van
de nieuwe oriëntatieheuvel heb je een schitte-
rend uitzicht over het Grensschap. Een oriën-
tatiecirkel situeert de dorpen en de verschillen-
de landmarks in de wijde omgeving.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

aan de voet van de trap naar de Kip: Satira Historia laat de zoon 
van een arbeider bij de aanleg van het Albertkanaal aan het woord.
bovenop de oriëntatieheuvel, toelichting bij het graven van het 
kanaal en de Tweede Wereldoorlog door Wiosello, de geschied- en 
heemkundige kring van Veldwezelt.

De Slag van Lafelt Riemst
Dit landmark roept de bloedige Slag van
Lafelt (1747) op. Een oriëntatiecirkel maakt
je wegwijs in de omgeving en geeft de ver-
spreiding van de opgestelde troepen weer.
Je overschouwt het slagveld vanuit een rond-
draaiende kei. Met een druk op de knop start
je een geluidscompositie.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

toelichtingen bij de archeologische rijkdom van de omgeving.
toelichtingen bij de historische achtergronden en feiten van de Slag 
van Lafelt.
Satira Historia voert een Franse soldaat, een Engelse generaal en 
een vrouw uit de regio ten tonele.
de Vereniging Historische Artillerie Maastricht (VHAM) schiet 
met een replica kanon, en fijn uitgedoste kanonniers brengen de 
authentieke Bataafse artillerie-exercitie uit 1803. (vanaf 14u)

Lodewijk op de Sieberg Riemst
Net zoals Lodewijk XV en zijn gevolg in 1747
hebben we vanaf deze plaats een goed over-
zicht over het gebied van de Slag van Lafelt.
Hier kijken we, gezeten in een troon en met
behulp van een oriëntatietafel, naar het 
slagveld vanuit de hoogte.

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

toelichtingen bij de landmark door gidsen ter plaatse.
Satira Historia laat de maîtresse van Lodewijk XV aan het woord.

De Tweede Wereldoorlog Riemst
Op deze plaats, dicht bij het Fort van Eben-
Emael, startte voor ons gebied op spectaculaire
wijze de Tweede Wereldoorlog. De bruggen
over de Maas en het Albertkanaal waren voor
de vijand en de geallieerde troepen van 
strategisch belang.
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PROGRAMMA ZONDAG 25 MEI
Alle activiteiten zijn van 11u tot 17u, gratis en vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld

Centrale vertrekplaats
Kesselt (Zaal De Helle)

I N F O R M AT I E E N A N I M AT I E

start van de wandel- en fietsroutes

informatiestand en inschrijving zoektocht

fietsenverhuur (zie verder)

marktje met streekproducten van beide Limburgen

hapje tapje met lekkers van dichtbij (o.a. ijs met verse aardbeien!)

kinderanimatie (springkasteel, clown, kinderschmink)

vrolijke muzikale animatie
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Belvédère  
Maastricht

7400 jaar landbouw  
Maastricht

Slagveld Lanakerveld  
Maastricht

Alva op de Dousberg
Maastricht

De Neanderthalers
Lanaken

Het Hezerwater
Maastricht

De Romeinse weg in Daalhof
Maastricht

De Romeinse weg – Chorobat
Riemst

De Romeinse weg
Riemst

Het geologisch talud
Riemst

De Kesseltse Kip – Oriëntatieheuvel
Lanaken

De Slag van Lafelt
Riemst

Lodewijk XV op de Sieberg
Riemst

De Tweede Wereldoorlog
Riemst
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De 14 landmarks 

GRENSSCHAP is een nieuwe naam voor het grensgebied van de gemeenten Lanaken, Riemst en
Maastricht. In deze streek is er in de loop van de geschiedenis heel veel gebeurd, maar de meeste
sporen hiervan zijn verdwenen. Burgers en overheden uit beide landen sloegen daarom de handen in
elkaar en hebben op 14 plaatsen landmarks ingericht.

De landmarks brengen verhalen tot leven over oorlogen, veldslagen en belegeringen; over Neanderthalers,
de eerste landbouwers en de Romeinse weg, en over de bodem, vuurstenen en ijstijden.

Ontdek de nieuwe landmarks te voet
of met de fiets op zondag 25 mei

Centrale plaats is Kesselt (Lanaken).

Vanaf hier vertrekken 2 wandelroutes (4 en 9 km) en 
3 fietsroutes (15, 17 en 30 km) langs de landmarks.
De wandelroute van 9 km kan je inkorten tot 7 km met 
een gratis boottochtje op het Albertkanaal.

Op de vertrekplaats en onderweg is er animatie
en informatie voorzien. Een greep uit het 
kleurrijke aanbod:

– silex kappen en broodjes bakken met de Neanderthalers
– loop even mee met een Romeinse cohorte langs de Romeinse 

weg en volg hun drilinstructies
– de Vereniging Historische Artillerie Maastricht brengt 

de Slag van Lafelt weer tot leven
– Satira Historia vertelt op ludieke wijze verhalen uit 

het landschap
– de Tuna Universitaria de Maastricht, roemruchte 

troubadours, brengen Spaanse liefdesliederen
– volg een schermduel op de Slagvelden van het Lanakerveld
– kleur de vlinders en de planten van de streek op de weg

Alle activiteiten, inclusief de boot, zijn gratis.
(150 fietsen van Toerisme Limburg zijn ter plaatse te huur aan de 
uitzonderlijke prijs van 6 EUR per fiets) 

Neem deel aan de wandel- of fietszoektocht en
maak kans op een weekendarrangement!

Verspreid in het landschap markeren nu 14 reuze zitkeien deze speciale plaatsen. Je beleeft opnieuw de Slag van Lafelt
met geluid, uit het talud van het Albertkanaal schuiven twee grote betonwanden met informatie en in Veldwezelt is er
een oriëntatieheuvel gebouwd.
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Internationaal Openingsfeest 
Landmarks van het Grensschap
Zondag 25 mei 2008
Maastricht – Lanaken – Riemst

Meer info www.grensschap.eu of 00 32 (0)494/51.95.11

Een Interreg III-A project met financiële steun van de Europese Unie  Deelnemende partners
Gemeente Lanaken — Gemeente Maastricht — Gemeente Riemst — Stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen — Provincie Limburg (Nederland) Project verantwoordelijke
Gemeente Maastricht Op initiatief van het Grensschap Albertkanaal

M E T  D E  S T E U N  E N  M E D E W E R K I N G  VA N

Routebeschrijving

Zondag 25 mei van 11u tot 17u
Vertrekplaats in Kesselt (Lanaken), De Helle

De gratis boottrip wordt aangeboden door de Leembank
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U I T N O D I G I N G

Officiële opening 
Landmarks Grensschap Albertkanaal
Dinsdag 20 mei 2008

Voor uw agenda
Op zondag 25 mei vindt de opening plaats voor het grote publiek.
Info op www.grensschap.eu

Meer info
00 32 (0)494/51.95.11

Met dank aan Opera Zuid voor de ontvangstaccommodatie (www.operazuid.nl)

Een Interreg III-A project met financiële steun van de Europese Unie  Deelnemende partners
Gemeente Lanaken — Gemeente Maastricht — Gemeente Riemst — Stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen — Provincie Limburg (Nederland) Project verantwoordelijke
Gemeente Maastricht Op initiatief van het Grensschap Albertkanaal
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Routebeschrijving
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Deel 1 Rondleiding

15u30 ontvangst in Opera Zuid, Maastricht (zie wegbeschrijving)
15u45 verwelkoming door de heer René Thewissen van het Grensschap Albertkanaal
16u00 bezoek met bus aan de landmarks

Deel 2 Walking dinner

18u00  Walking dinner in Opera Zuid

Deel 3 Officiële opening

18u50  welkomstwoord door de heer Wim Hazeu, wethouder van de gemeente Maastricht
19u00  vertrek per bus naar het landmark Kesseltse Kip in Veldwezelt (Lanaken)
19u30  welkomstwoord door de heer Marino Keulen, Vlaams Minister

toespraken door vertegenwoordigers van de provincies Belgisch Limburg en 
Nederlands Limburg

19u45 openingsact op de nieuwe oriëntatieheuvel
20u00 terugkeer naar Opera Zuid
20u30 receptie
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De 14 landmarks 
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Het GRENSSCHAP is een samenwerkingsverband van burgers en overheden uit het grensgebied
van de gemeenten Lanaken (B), Riemst (B) en Maastricht (NL). ‘Grensschap’ duidt ook op
het gebied, afgebeeld op de kaart hieronder. Deze streek wordt gekenmerkt door een uniek landschap
dat de loop van de geschiedenis in belangrijke mate bepaald heeft. De waardevolle sporen van
dit verleden zijn echter niet altijd meer zichtbaar in het landschap of bezoekers herkennen ze

niet meer als zodanig. Daarom heeft het GRENSSCHAP op 14 plaatsen landmarks ingericht om het landschap
betekenis te geven, beleefbaar en daardoor weerbaar te maken. Met dit project verliest de landsgrens aan hardheid.
In plaats van scheidslijn is hij nu verbindingslijn.

Het GRENSSCHAP heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op de officiële opening van het

Interreg project Landmarks Grensschap Albertkanaal op dinsdag 20 mei.

Inschrijving is verplicht. Gelieve aub voor 16 mei uw deelname te bevestigen
- per mail: grensschap@telenet.be
- per post: met de bijgevoegde antwoordkaart
Steeds met aanduiding aan welke delen van het programma u wenst deel te nemen en het aantal personen.
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