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Na mijn ‘Duur zame Arden nen’ nam de belang stel ling voor duur zaam genie ten
nog toe. Ik ben er sowieso van over tuigd dat een vakan tie of een uit stap niet zo
nodig ‘ver’ moet zijn om te wor den omschre ven als heer lijk, mooi, lek ker, ont ‐
span nend, … Als je ook nog de uit ge spaarde vlieg af stand in reke ning brengt, is
het genoe gen dub bel zo groot. Bin nen een straal van enkele hon der den kilo me ‐
ters van jouw thuis zijn er vol doende plaat sen voor vakan tie ple zier en reis ge not.
 
Van alle Vlaamse pro vin cies staat Lim burg het verst wan neer je vakan tie kop pelt
aan duur zaam heid. Laat dat nu net de pro vin cie zijn waar ik de eer ste 25 jaar van
mijn leven door bracht. Tijd voor een her ont dek king, nu met het vizier op ‘duur ‐
zaam heid’, maar zon der de vele toe ris ti sche troe ven van Vlaan de rens’ groen ste
pro vin cie uit het oog te ver lie zen. Geniet met volle teu gen van Lim burg!
 
Robert Dec lerck
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Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, cam pings en der ‐
ge lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een e-mail naar: info@ odyssee- 
reisgidsen. nl
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Connecterra, het mooiste panorama van Limburg. Foto BigStock

Lim burg wordt in het wes ten begrensd door Vlaams-Bra bant en Ant wer pen, in
het noor den door Noord-Bra bant en Lim burg (NL), in het oos ten even eens Lim ‐
burg (NL) en in het zui den door de pro vin cie Luik. Als een eiland in een Luikse
zee ligt daar ook de Lim burgse gemeente Voe ren.
Land schap pe lijk kan je Lim burg grof weg opde len in Kem pen in het noor den,
Has pen gouw in het zui den en Maas land in het oos ten. De schei ding tus sen Kem ‐
pen en Has pen gouw ligt min of meer bij de lijn Halen-Has selt-Bil zen. De Kem pen
en het Maas land zijn quasi vlak, ter wijl het Has pen gouwse land schap hier en
daar ste vige rim pels ver toont, die bij dra gen tot de popu la ri teit van de elek tri sche
fiets.
 
Lim burg, de groen ste van de Vlaamse pro vin cies, heeft altijd al lief heb bers van
natuur, rust en stilte aan ge trok ken. Daar bovenop was er de spreek woor de lijke
gast vrij heid van de Lim bur gers, die je best kon sym bo li se ren met de Lim burgse
vlaai. Waar elders taar ten gere ser veerd wer den voor het vier uur tje, durf den
Lim bur gers deze lek ker nij aan te bie den op alle uren van de dag, zelfs bij het
ont bijt. Boven dien waren deze vlaaien vaak van eigen maak sel, zelf gebak ken
dus.
Van daag wordt er wel licht min der thuis gebak ken, maar ze wor den nog steeds
belegd of gevuld met fruit: zwarte prui men, abri ko zen, ker sen, rabar ber, appe ‐
len, kruis bes sen, bos bes sen en aard beien. Fruit van eigen bodem. Daar naast zijn
er ook vlaaien met een ras ter bovenop of hele maal gevuld met rijst.
Sinds de voor ma lig mijn in ge ni eur Hugo Bol len het fiets rou te net werk Lim burg
bedacht en rea li seerde, al snel gevolgd door wan del rou te net wer ken, heb ben
deze de Lim burgse vlaai inge haald als alom gekende karak te ris tie ken voor een
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deugd doend ver blijf in de nog immer gast vrije pro vin cie. De impact van deze
rou te net wer ken op vrije tijds be le ving, toe risme en tewerk stel ling is zoda nig
omvang rijk dat lovende ter men als ‘uit vin ding van de eeuw’ en ‘acht ste wereld ‐
won der’ her haal de lijk opdui ken in de media.
Dat de natuur nog zo rij ke lijk onge schon den bleef in Lim burg is onder meer toe
te schrij ven aan de ‘afstand’ tot Brus sel. In de ogen van de bestuur ders aldaar
leek Lim burg immers een ver af ge le gen gebied, met veel arme land bouw gron den
(in de Kem pen). Tot er steen kool gevon den werd in de onder grond. De mijn ont ‐
gin ning was aan van ke lijk een suc ces ver haal, maar zou uit ein de lijk nau we lijks
drie kwart eeuw duren. De impact ervan blijft enorm. De geslo ten mijnsi tes zijn of
wor den omge to verd tot attrac tie po len die veel rui mer gaan dan toe risme, maar
ook aan dacht heb ben voor cre a ti vi teit, natuur, ont span ning, het ver le den, recre ‐
a tie, cul tuur, horeca…

Land schap pe lijk lijkt het gemak ke lijk om Lim burg op te delen in Noord en Zuid,
zeg maar de Kem pen en Has pen gouw, maar je mag even min het boei ende Maas ‐
land uit het oog ver lie zen.
De Lim burgse Kem pen heb ben al lan ger hun armere imago afge schud en pron ‐
ken nu met hun rijk dom aan geva ri eerde en onge schon den natuur. Has pen gouw
oogt dan weer totaal anders met zijn licht gol vende land schap pen, zijn over vloe ‐
dige fruit teelt, de zeer vrucht bare land bouw gron den, een groot aan tal goed
bewaarde vier kant hoe ven en de tal loze kas te len waar van de geschie de nis vele
eeu wen over spant.
Op men sen maat, zo zijn de gro tere Lim burgse ste den, of ze nu diepe his to ri sche
wor tels heb ben (Ton ge ren, Has selt, Sint-Trui den) of het gevolg zijn van de voor ‐
bije boom van de kolen in du strie (Genk). Eeu wen oude his to ri sche roots ont dek je
ook in Bor g loon, ooit de belang rijk ste plaats van het graaf schap Loon. En wat
gedacht van Peer en Halen? In Peer zou de oor sprong lig gen van de schil der dy ‐
nas tie Brue gel, ter wijl Halen de plaats is waar het Bel gi sche leger haar belang ‐
rijk ste over win ning behaalde tij dens de Eer ste Wereld oor log.
Vaak zijn ste den en stad jes samen ge voegd met omlig gende dor pen tot een gro ‐
tere gemeente. Vooral in Has pen gouw zal je vast stel len dat die dor pen, ver scho ‐
len in het land schap, bijna alle maal over min stens één kas teel en een vaak eeu ‐
wen oude kerk beschik ken.

Alsof voor gaande nog niet vol doende je inte resse voor Lim burg opwekte, is er
ook nog de ruime aan dacht voor duur zaam heid en duur zame pro duc ten. Op tal
van loca ties kan je terecht voor pro duc ten van eigen bodem, zoals dran ken,
vlaaien, brood, con fi tu ren, con fi tuur enz. Tal van land bou wers bie den vlees,
groen ten en fruit aan vol gens het prin cipe van de korte keten. Lim burg is echt
ook wel een lek ker-land.

Verschillende landschappen
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Nostalgie in Bokrijk. Foto BigStock

C-mine, Winterslag
Stoomstroopfabriek, Borgloon
be-Mine, Beringen

Dagcentrum De Wroeter, Kortes‐
sem
Zorgboerderij Ommersteyn, Dil‐
sen-Stokkem
Brasserie Tievishoeve, Opglab‐
beek

Fietsen door water, Genk
Fietsen door bomen, Hechtel-
Eksel
Fietsroutenetwerk Limburg

Dorpskern en kasteel, ’s Herenel‐
deren
Oud-Rekem, Lanaken
Duits militair kerkhof, Lommel
Provinciaal Domein Bokrijk, Genk

Alden Biesen, Rijkhoven
Kasteel van Bertho, Tongeren
Kasteel van Duras, Duras
Commanderie, Sint-Pieters-Voe‐
ren

Demerstraat, Hasselt
Maasmechelen Village, Maasmechelen
Antiek- en Brocantemarkt, Tongeren

Abeekvallei, Oudsbergen
Wandelgebied Negenoord-Kerkeweerd, Dilsen-Stokkem
De Wijers, Zonhoven

Odyssee’s aanraders
Industrieel erfgoed

C-mine. Foto BigStock

Bijzondere duurzame projecten

Hoog fietsgenot

Bijzondere plekken

Opvallende kastelen

Shopping

Prachtige natuur en landschappen
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