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Koningshek

Midden op de rotonde staat de
kroon op de Rijksweg, onthuld

neel wordt geplant ter ere van

ter ere van de afronding ervan.

het Koningshuis is in Margraten

De vier meter hoge zuil verwijst

omringd door het sierhek van

naar klassieke oorlogsmonu-

Margot Berkman. In dit kunst-

menten. Andere symbolen zijn

werk herken je de oranjeboom,

een gouden ei, een caravan en

Colofon

Toeristische informatie

Deze plattegrond is samengesteld

Voor toeristische informatie over

vier rijkelijk versierde scepters

de zon, knipogend naar toeris-

door Visit Zuid-Limburg en de ge-

Eijsden-Margraten en Zuid-Limburg

en een plaquette.

tisch Margraten.

meente Eijsden-Margraten. Niets uit

kun je contact opnemen met:

Via Naturae

Els Spronck-Vermeeren

Nicole Mulkens / De Verfraaiers

Carnavalsverenigingen vieren

Het viaduct onder de A2 ter

hun jubilea om de 11 jaar, het

hoogte van Kasteel Rijckholt

gekkengetal. CV de Sjnuffelère

is getransformeerd naar een

uit Rijckholt mocht al voor de

kunstwerk met boodschap.

vijfde keer 11 jaren erbij tellen.

Centraal staat het thema

Ter gelegenheid van deze

bewustwording en duurzaam-

feestelijkheid ontwierp de

heid: in een veranderende

kunstenares dit olijke beeld

wereld vol zwerfafval willen

van twee dansende varkens.

we blijven streven naar een

66

Visit Zuid-Limburg

door middel van druk, fotokopie,

Postbus 820

scan of op welke andere wijze ook,

6300 AV Valkenburg aan de Geul

zonder voorafgaande schriftelijke

T. 0900 - 555 9798 (€1,- p.g.)

toestemming van Visit Zuid-Limburg.

info@visitzuidlimburg.nl

© Visit Zuid-Limburg 2020
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Zuid-Limburg
Fotografie: Andrea Almering,
Johannes Timmermans, Ynze de Wit
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1

Menig kunstenaar werd geïn-

82

Banholt

Light graffiti
Diana Ramaekers

4

spireerd door de prachtige

Afrikaanse mensen

landschappen die je omringen

kunstenaar onbekend

lente ontpopt zich hier een

en wijndruiven wachten om

schilderachtig plaatje, wan

geplukt te worden. Ook in de

neer de vele fruitbomen vol

winter is het er prachtig, wan-

in bloei staan. In de zomer

neer de wilde Konikpaarden

laten de kastelen je ver in het

in de besneeuwde oevers van

buitenland wanen, terwijl de

de Maas staan… Op de fiets

herfst gelijk staat aan oogst-

door Eijsden-Margraten beleef

tijd: de rijpe appels, peren

je het allemaal!

Teksten: Leonie Kohl

Tijdens de avonduren werpt

Vormgeving: Het Vormlab, Heerlen

deze lichtinstallatie een warme

Tegen de gevel van een voor-

Drukwerk: Drukkerij Comar

gloed over het pleintje voor de

malig missiehuis staat een

Sint Barbarakerk in Scheulder.

standbeeld vervaardigd uit

De talloze namen gekerfd in de

serpentijn. Deze rooms-katho-

klokkentoren van de kerk vorm-

lieke organisatie zond missiona-

den de inspiratie voor de twin-

rissen uit naar Zuid-Afrika, maar

tig lichttegels die het trottoir

hielp ook Afrikaanse mensen in

veranderen in een kunstwerk.

Nederland.

Libeek
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Hoogcruts

Noorbeek

Start

in Eijsden-Margraten. In de

in Eijsden-Margraten
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Langs kunst
en cultuur

De Hut
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Termaar

Gronsveld
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Groot Welsden

straat

De Koningslinde die traditio-

Hans Lemmen

D’r Sjnuffeler
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Cadier en Keer

Keere

Margot Berkman

Rotondekunstwerk

Luij ten weg
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Langs kunst
en cultuur

1

3

in Eijsden-Margraten
Stap in de inspirerende wereld van kunst in de openbare

5

Grote vaas
Bloesem van het niets

De Cramignon

Désirée Tonnaer

Cor van Noorden

Vera de Haas

De grote bladeren van de Para-

Maak kennis met lokale tradities zoals de schutterij en de

Op het lieflijke Mariapleintje in

Belangrijke spelers van de tradi-

traditionele dans, de ‘cramignon’. Bewonder klassieke

de historische kern van Eijsden

tionele reidans, de cramignon,

draagt een hardstenen sokkel

zijn op ware grootte vereeuwigd

een abstract beeldhouwwerk.

in dit zwierige bronzen beeld.

Door de plaatsing bij de kade-

De cramignon wordt gedanst

muur heeft het kunstwerk een

tijdens de jaarlijkse processie in

prachtig Maaslandschap als

Eijsden, de ‘Broonk’.

ruimte van Eijsden-Margraten. Laat je verrassen door de vele
kunstwerken die elk een verhaal van deze streek vertellen.

sculpturen van gerenommeerde kunstenaars en moderne
murals van jong talent. Sta stil bij het oorlogsverleden en
rust uit op de kronkelige weg naar de vrijheid.
Deze fietsroute leidt je door

De route is via Sint Geertruid af

authentieke dorpskernen die

te korten. Via ontdekeijsden-

op zichzelf al een lust voor het

margraten.nl is ook een aanvul-

oog zijn. Hiertussen ligt het

lende culturele wandelroute

groene Heuvelland. Ontdek deze

door het idyllische Eijsden te

landelijke omgeving vol kunst en

vinden. Beide routes staan in de

cultuur tijdens de fietsroute van

RouteYou-app.

decor.

dijsvogelplant inspireerden de

7

Jonge boerin
Wir sind so
fröhlich Vol IV
Ton Slits

2

Zwangere vrouwen

Fietsknooppunten

Lo van der Linden
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bekende steenhouwersfamilie

Sjef Hutschemakers wordt in

en maakte vele beelden, te

1931 geboren in het Zuid-Lim-

Het is een kunstwerk waar je

bewonderen in heel het Heuvel-

burgse Banholt. Hij voelt zich

beeld te maken in de vorm van

doorheen kunt lopen. Boven je

land. ‘Vröwke Sjtaen’ (vrouwtje

sterk verbonden met het boe-

een grote, gevulde vaas. Het

zie je bladeren en vogels, maar

steen), zoals de dorpelingen

renleven maar kiest voor een

staat op een intiem pleintje na-

ook referenties naar muziek.

haar noemen, maakte hij van de

leven als beeldend kunstenaar.

bij de Schoolhof, waar je heerlijk

Het werd geplaatst ter ere van

lokale Naamse steen, ook wel

Dit polyester kunstwerk (1968)

beschut onder de bomen kunt

het honderdjarig bestaan van

blauwsteen genoemd.

had vroeger buizen die het

bijkomen van je fietstocht.

de Fanfare St. Geertrudis.

warmtetransport verzorgden.

13

RAF-monument

De Galling

Loe wouters

Loe Wouters

Hoog op een leistenen zuil prijkt

Iets weg van de fietsroute cir-

het godenpaard Pegasus in

kelen zwarte kraaien om dit on-

gevecht met het monster Chia-

heilspellende kunstwerk. Tot

mara, een bronzen beeld naar

1795 stond hier een executie-

voorbeeld van Charles Eyck. De

werktuig, een galling genaamd.

Pegasus verwijst naar de moed

Het stond langs de drukke weg

en kracht van de Britse piloten

tussen Maastricht en Vesdre (B).

uit de Tweede Wereldoorlog

Bokkenrijders en ander ‘gespuis’

en de verzetsmensen die hen

vonden hier hun lugubere einde.

hebben geholpen.

buitenmuur van deze basis-

⟶ Afstand: 47,1 kilometer

100

Sjef Hutschemakers

11

4

6

school.

8

12

14
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Onder de blauwe
hemelboom
Rob van Avesaath

16

The Love Bench
Paul Coenen
Een organisatie voor nabestaan-

Ter ere van de herinrichting van

den van in Europa begraven

het Amerikaplein werd dit kunst-

Amerikaanse soldaten schonk

werk geplaatst: een boom en

dit kunstwerk. Het is gemaakt

stoelen gevormd uit bladeren,

van hetzelfde materiaal als de

elk uniek zoals de mensen die

kruizen op de Amerikaanse

erop gaan zitten. In het hand-

begraafplaats in Margraten.

schrift van zijn vader verwerkte

De vorm van de bank is geïnspi-

de kunstenaar een gedicht van

reerd op een Zuid-Limburgs

Rouke van der Hoek in de kruin

kronkelweggetje, zoals afgelegd

van de boom.

door de soldaten in hun strijd
voor onze vrijheid.

Tip!

⟶ Startpunt: NS-station Eijsden

78

De kunstenaar kwam uit een

Warmtebron

Het is te bewonderen tegen de

De route

76

Sjef Eijmael

10

kunstenares om een bronzen

bijna 50 kilometer.

⟶

9

83
82

De Stier
Fons Bemelmans

Bevrijdingsmonument
Mesch
kunstenaar onbekend

Sjeng Duijsens
Richard Bertels
‘Segieteneer’ (=iemand uit Sint

Het bescheiden bakstenen

Geertruid) Sjeng Duijsens is

Deze Eijsdense en internationaal

muurtje met plaquette markeert

vereeuwigd in dit aandoenlijke

Dit abstracte kunstwerk is

gerenommeerde kunstenaar

de plek waar de geallieerden

beeld. Zijn tomeloze inzet om

een eerbetoon aan zwangere

ontwierp en vervaardigde een

voor het eerst sinds de Duitse

zijn boerderij, die werd om-

vrouwen. Kunstenaar Lo van der

stier in embryonale houding. Dit

bezetting voet zetten op Neder-

gebouwd tot appartementen,

Linden werkte hiertoe samen

staat symbool voor vruchtbaar-

landse bodem. Op 12 september

zoveel mogelijk in de originele

met een edelsmid. De stalen

heid en expansiedrift. Om het

1944 om 10 uur begon hier in

staat te behouden, inspireerde

buizen zijn uitgevoerd in de

beeld te bewonderen loop je

Mesch onze bevrijding: een

architect Bertels tot dit

kleuren van de vlag van Eijsden.

het steegje in bij Diepstraat 26.

monument om bij stil te staan.

kunstwerk.

Amerikaanse
begraafplaats
Op de enige Amerikaanse
begraafplaats van Nederland
staan 8301 witte kruisen en

Ontdek
Eijsden-Margraten

Het mooie
gezicht van Eijsden

Van de Maas tot musea en

De historische kern van

van kastelen tot veerpont

Eijsden heeft niet voor niets

Sint Brigida

Three hands

Math Wanders

Pépé Grégoire

Een stalen beeltenis met een

De drie handen in dit indringen-

de Cramignon: alle beziens-

een beschermd dorpsgezicht:

davidsterren en 1722 namen

Hier eist een dertig meter

natuurstenen kern stelt de

de kunstwerk verbeelden zowel

waardigheden, wandelroutes,

witte huizen met geverfde

gebeiteld in een muur. Zij her-

hoge toren die samen met

patroonheilige van Noorbeek

de verbondenheid tussen Ne-

evenementen en tips voor

luiken in idyllische straten

inneren de Amerikaanse sol-

een prachtig standbeeld weer-

Sint Brigida voor, met staf en

derland en de Verenigde Staten

gezellige horeca en gastvrije

met kinderkopjes waar de tijd

daten die vochten voor onze

spiegelt in een waterbassin de

een gehoorde koe. Ze stond

als die van Limburg en Margra-

accommodaties vind je op

heeft stilgestaan. De culturele

vrijheid. De toegang naar de

aandacht op. Aan weers-

bekend als de beschermvrouwe

ten. De doorgaans omvangrijke

ontdekeijsdenmargraten.nl.

wandelroute Eijsden voert je

begraafplaats wordt gevormd

zijden verrijzen de Walls of

van hoornvee en staat hier bij

werken van Grégoire zijn in de

al struinend langs de mooiste

door het Ereplein.

the Missing.

de Sint-Brigidabron, waar het

openbare ruimte van veel Neder-

plekjes.

beekje de Noor ontspringt.

landse plaatsen terug te vinden.

