Fietsen langs
wijndomeinen

IN HET RIVIERPARK MAASVALLEI
FIETSROUTE
IN DE KIJKER

Zin doen krijgen om naar
buiten te gaan. Dat proberen
we met dit
te bereiken. Daarom zetten
we in elke uitgave één route
in de kijker.

Fietsen in het RivierPark Maasvallei? Niets nieuws zal je denken. De Maasvallei is al jarenlang een topregio voor fietstoeristen. Vlakke en grotendeels
autovrije winterdijken zorgen er namelijk voor dat je ongestoord kunt genieten van het prachtige landschap. Maar wist je dat er in dit gebied ook een
aantal interessante wijndomeinen ligt? Sommige wijnen uit het RivierPark
vielen zelfs internationaal al in de prijzen. Stap op je fiets en zet je smaakpapillen aan het werk!
De Maasvallei is één van de droogste en zonnigste regio’s van de Benelux.
Met een ondergrond van kiezel en grind, dé ideale context voor het maken
van lekkere wijntjes. Die specifieke stenige bodem zorgt voor ragfijne zuurtjes
die de wijnen zo onderscheidend maken. We stippelden een route uit langs
vier van de vijf wijnhuizen die deze heerlijke streekproducten met veel liefde
produceren.

1. IN DE VOETSPOREN VAN
HARLINDIS EN RELINDIS

Ga jij binnenkort een
fietstocht maken in het
RivierPark Maasvallei?
Deel je foto met ons via
#mag jezien en wie weet
win jij een fles Maasvallei
Limburg wijn!

Vlakbij het startpunt van de route ligt
Wijndomein Aldeneyck in het historische
Maasdorpje Aldeneik. Ooit konden de
heilige Harlindis en Relindis op deze plek
een bijna leeg wijnvat opnieuw vullen
dankzij een gebed. Meer dan een eeuw
later kun je hier opnieuw wijnranken zien
bloeien, langs de oever van de Maas
richting de Heerenlaakplas, maar ook langs
het wijndomein zelf in het centrum. De
wijnwinkel is op zaterdagen te bezoeken.
Groepen kunnen een rondleiding met
degustatie reserveren.

2. THILESNA

De omgeving van het Mariapark in
Oud-Dilsen lijkt met sterrenrestaurant
‘Vivendum’, hotel ‘De Maretak’,
wellnesscenter ‘La Myrrhe’ en het
Wijndomein Thilesna (sinds 2017) stilaan op
weg om een oase van genot te worden in het
RivierPark Maasvallei. Ook dit wijndomein
heeft een wijnwinkel en een groepsaanbod.
Wandel zeker ook even door het Mariapark
of langs de oevers van de Oude Maas.
Honger? O.a. bij Vivendum vind je enkele
Maasvallei wijnen op de wijnkaart.

3. KASTEEL ALS DECOR
VOOR WIJNFEESTEN

Een historisch kasteel en park in Engelse
landschapsstijl zijn het decor waarin
Wijnbouw Kasteel XIIII haar smaakvolle
wijnen produceert. Hun degustatieruimte
bevindt zich in de kelders van Kasteel
XIIII… Een unieke ervaring om hier een
streekproduct te proeven.
In Meeswijk, vlakbij Leut, is nog een ander
wijndomein in volle ontwikkeling: Domein
Palmenhof. In de zomermaanden van
2020 zal er een pop-up wijnterras worden
ingericht. Speciaal voor fietsers zullen ze een
fietsenstalling, oplaadpunt voor elektrische
fietsen en WiFi op het terras voorzien.
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4. UITWAAIEN LANGS NEDERLANDSE
MAASDORPJES

Via het autoveerpont in Meeswijk steken we over naar de
Nederlandse oever, in Berg aan de Maas. Fiets je terug richting het
noorden, dan glijden de waterplassen en nieuwe natuurgebieden
langs je voorbij. Zin om even te pauzeren? Dan zijn Obbicht,
Grevenbicht en Visserweert een goed idee. Ongeveer aan het
einde van je tocht, steek je de Maas over tussen Roosteren
en Maaseik. Probeer hier zeker de indrukwekkende kudde
konikpaarden te spotten.

5. WIJNGOED THORN

Niet langs deze route maar wel
belangrijk om te vermelden is
Wijngoed Thorn in het gelijknamige
Nederlandse stadje. Dit wijndomein
is één van de ‘oudere rotten’ in het
vak. Hun proeflokaal is geopend
op vrijdag en zaterdag. In het
hoogseizoen ook op zondagen. Als
je graag wat extra kilometers maakt,
kun je de fietstocht zeker uitbreiden
met een bezoek aan dit domein. In
Thorn zijn er bovendien verschillende
horecazaken waar je je fietstocht
gezellig kan afsluiten. Vanuit Thorn is
het nog ongeveer 10 km fietsen tot
aan het startpunt in Aldeneik.

BOB MAASVALLEI LIMBURG

Sinds begin 2018 is de Beschermde
Oorsprongsbenaming (BOB) ‘Maasvallei Limburg’
een feit. Deze wijnappelatie is ook de eerste
grensoverschrijdende appelatie in Europa, wat deze
erkenning extra bijzonder maakt. Voortaan mogen
wijnen die geproduceerd worden in de Maasvallei
de BOB op hun wijnlabel gebruiken, en dit langs
Vlaamse én Nederlandse oever van de Maas. De
grote trekkers in het behalen van dit kwaliteitslabel
waren Karel Henckens van Wijndomein Aldeneyck
en Harry Vorselen van Wijngoed Thorn. Intussen telt
het RivierPark Maasvallei vijf wijndomeinen die het
kwaliteitslabel mogen gebruiken: in Aldeneik, Dilsen,
Leut, Meeswijk en Thorn.
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