
Organiserende partners 
Nederland Gemeenten Maastricht en Eijsden  |  Vereniging Natuurmonumenten

Vlaanderen Gemeente Riemst |  VVV Riemst |  Natuurpunt Vzw  |  Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Vzw

Wallonië Gemeenten Visé, Oupeye en Bassenge  |  Cynorhodon Asbl  |  AIGS asbl  |  RNOB/Natagora asbl  |  Maison du Tourisme de la

Basse-Meuse asbl  |  C-paje asbl

Info www.sintpietersberg.org tel +32 (0)494 51 95 11

Verantwoordelijke uitgever Danny Deneuker  |  Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Vzw  |  Vorststraat 2  |  3500 Hasselt
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actief natuur avontuur hapje &
tapje

kinderencultuur & 
animatie

Het Feest van de Sint-Pietersberg
Het prachtige natuurgebied Sint-Pietersberg op de grens van Nederland, Vlaanderen en Wallonië
is altijd een bezoekje waard, maar eenmaal per jaar loont het extra de moeite. Elk jaar in sep-
tember wordt de hele streek voor 1 dag feestelijk aangekleed voor het Feest van de Sint-
Pietersberg. Dit jaar heb je op zaterdag 8 september alweer de keuze uit meer dan 100
spannende activiteiten, boeiende attracties en leuke animaties verspreid over 9 locaties.
Zo goed als alle activiteiten zijn gratis (zie hiervoor het volledige programma).
In deze folder vind je slechts een greep uit het grote aanbod, verdeeld over de volgende thema’s,
met voor heel het gezin wat wils:

Voor het volledig programma:
zie www.sintpietersberg.org of de programmakrant (beschikbaar vanaf 27 augustus).

FEEST MEE, OP DE SINT-PIETERSBERG!
Gratis vervoer in het hele gebied

Zoals elk jaar kan je tijdens het Feest van de Sint-Pietersberg
gemakkelijk verschillende locaties van het evenement bezoeken
dankzij een ruim aanbod aan gratis vervoer:
• 6 pendelbussen verbinden handig alle locaties
• de veerboot pendelt op de Maas tussen Eijsden en Lanaye
• de Maasvallei (capaciteit 200 personen) vaart heen en   

weer op het Albertkanaal tussen Maastricht (Slavante), Kanne 
en Lanaye

• een toeristisch treintje slingert omhoog naar de Hauts 
de Froidmont.

• authentieke paardenkarren kletteren door de straatjes 
van Lanaye

Breng zeker ook je stapschoenen of je fiets mee. Het aangeboden vervoer is immers handig te combi-
neren met een wandel- of fietstocht. Zaterdag 8 september vind je hiervoor in het hele gebied alle
informatie op grote overzichtskaarten.
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Het Feest van de
Sint-Pietersberg

Le Beau Vélo 
de RAVeL

Het meest populaire fietsevenement van
Wallonië steekt de grens over

Ravelissimo
Een kunstparcours langs

de oevers van de Maas

Feestnoten
Een Hart voor Limburg in het

muzikaalste dorp van Vlaanderen

En vele andere activiteiten en animaties 

Op 9 locaties in 
Nederland,Vlaanderen 

en Wallonië, verbonden 
met gratis vervoer

www.sintpietersberg.org

verwelkomt dit jaar

Sint-Pietersberg Tussen Jeker en Maas

I N S A M E N W E R K I N G M E T

start in lanaye

lanaye en eijsden

kanne



Kanne (Vlaanderen)
Statieplein

Muzikale workshops voor jongeren van 6 tot 12 jaar – 
play in voor jonge muzikanten – vooraf inschrijven
Begeleide ochtendwandeling naar Hoeve Caestert met
muzikale begeleiding, croissants, chocoladebroodjes, koffie 
en fruitsap – vooraf inschrijven
Ludieke evocatie van verhalen en legendes langs de 
wandelroutes door Satira Historica – Muziekconcerten van 
de harmonie St-Cecilia – muzikaal Riemst op groot scherm –
unieke tentoonstelling van middeleeuwse grottekeningen 
van de Sint-Pietersberg 

Inschrijvingen bij VVV Riemst - tel +32 (0)12 44 03 76

Eben-Emael (Bassenge – Wallonië)
Fort van Eben-Emael

Bevoorradingspost van de fietstocht Beau Vélo de RAVeL –
podium met animatie
Schattenjacht, georganiseerd door radio Vivacité
Bar met speciale bieren en hapjes

Eben-Emael (Bassenge – Wallonië)
Moulin du Broukay

Begeleide geologische wandeling door de Jekervallei, met
o.a. bezoek aan het Geospadium in de toren van Eben-Ezer
Spaans avondfeest met reuze paella, flamenco en dans – 
vooraf inschrijven

Inschrijvingen bij Moulin du Broukay - tel. +32 (0)4 286 92 70

Roclenge-sur-Geer (Bassenge – Wallonië)
Place Louis Piron

Rijkelijk ontbijten langs de Jeker
Begeleide natuurwandelingen met ervaren natuurgids 
in de prachtige Jekervallei
Ritje op een pony
Ambiance verzekerd met volksdansen en muziekoptredens

Sint-Pieter (Maastricht – Nederland)
Chalet Bergrust

Leerrijke excursie naar Hoeve Lichtenberg met bezoek aan 
de hoogste Donjon van Nederland – microfosielen zoeken in
de mergel met zoekkaart en binoculair
Mooie begeleide wandeling naar het waardevolle Plateau 
van Caestert met natuurgids
Speciaal ‘wandelaarsmenu’ in Chalet Bergrust

Lanaye (Visé – Wallonië)
Sluis van Lanaye

Le Beau Vélo de RAVeL - vertrek en aankomst
van een internationale fietstocht van 35km rond
de Sint-Pietersberg begeleid door Adrien Joveneau,
de populaire radioreporter uit Wallonië
Groot podium met diverse gekende artiesten

Lanaye (Visé - Wallonië) en Eijsden (Nederland)
Place Roi Albert en oevers van de Maas

Ravelissimo – een tijdelijk kunstparcours van 3 km langs de 
beide oevers van de Maas – 4 gerenommeerde kunstenaars
maken live een kunstwerk – creatieve ateliers (juwelen maken,
bloemschikken,...)
Kinderschmink, clowns en jongleurs, springkasteel, ritjes 
met een pony
Optredens van diverse straatmuzikanten
Gezellige bar en barbecue met lokale specialiteiten

Hauts de Froidmont (Oupeye - Wallonië)
Parkeerplaats – Place de Halembaye in Haccourt

Spannende fossielenjacht onder begeleiding van 
specialisten in de mergelgroeven
Levendige reconstructie van een middeleeuws dorp met
ambachtslui aan het werk
Biologisch openlucht restaurant met streekbieren

Een flinke greep uit het programma
Voor het volledig programma: www.sintpietersberg.org of de programmakrant (beschikbaar vanaf 27/8)


