Waterbeleving
Het Limburgse Cannes
De sfeer van het zuiden vind je ook bij ons. Sinds 1980 baat MAREC de twee grootste
binnenjachthavens van Europa uit. 'De Spaanjerd' in Ophoven-Kinrooi biedt plaats aan 990
zeilboten en kajuitjachten. In de haven van 'Heerenlaak' in Aldeneik-Maaseik tref je zo'n 440
kleinere, maar ook snellere boten aan. Beide havens zijn uitgerust met steigers die zich aan het peil
van de Maas aanpassen. De havengasten worden er verwend. Jachthaven 'Heerenlaak' telt twee
volledig uitgeruste kampeerterreinen. In samenwerking met watersportcentrum Sporta maak je er
kennis met talloze variaties op het begrip waterpret.

Sporta Beachclub
De Sporta Beachclub is ook de uitgelezen plek om een leuke sportieve en/of ontspannende dag te
beleven! Sporta biedt heel wat unieke sportieve arrangementen voor groepen, bedrijven of scholen
aan. Het schitterende privézandstrand vormt een ideale locatie voor gezellige ontspanning op en
rond het water, afgewisseld met initiatie of vervolmaking in diverse sportdisciplines zoals
windsurfen, optimist-zeilen, kajak, kano, beachvolleybal, BMX, boogschieten of teambuilding.
Sporta Beachclub
Heerenlaakweg 68, 3680 Maaseik
T: +32 (0)89 56 77 61
F: +32 (0)89 56 85 36
E: beachclub@sporta.be
www.sporta.be/maaseik

Heerenlaak
Grindwinningsgebied Heerenlaak is een belangrijk centrum voor de watersporter. De grindplassen
zijn het actieterrein van zwemmers, surfers, waterskiërs en pleziervaartuigen. De grote visvijver
vormt daarbij de rustige overgang tussen de recreatiepool en de aanpalende woonkernen. Andere
recreatietroeven zijn het aangelegde zandstrand met bijhorende speel- en ligweiden en het unieke
bastion, dat een panoramisch zicht biedt op de wijde omgeving. Een goed uitgedachte
infrastructuur met ruime wegen, vrijliggende fietspaden en een uitgebreid wandelpadennetwerk
maakt het gebied bovendien vlot toegankelijk voor de recreant.

Waterski- en Wakeboardcentrum Maaseik Wake 2 Wake
Mogelijkheid tot waterski, wake2wake, kneeboard, slider, waterfun.
Reserveren noodzakelijk: materiaal en wetsuits beschikbaar.
Open van 1 april tot 15 oktober.
Leeuwerikstraat 80, 3680 Maaseik
T: +32 (0)89 56 53 05
E: eric@w2w.be
www.w2w.be

Bootverhuur, zeilen en groepsuitjes/trainingen waarbij
persoonlijke groei/benadering centraal staan:
sailcenter
T.: +32 (0)89 56 52 84
info@sailcenterlimburg.com
www.sailcenterlimburg.com

Rondvaart met De Paep van Meinecom III
De Spaanjerd (Ophoven): 13.30, 15.30, 17.30 uur
Stevensweert: 13.50, 15.50, 17.50 uur
Thorn: 14.30, 16.30, 18.30 uur
Prijzen retourtickets
De Spaanjerd-Thorn: €9,50 per persoon, €8 voor kinderen
De Spaanjerd-Stevensweert: €6,50 per persoon, €6 voor kinderen

Aqua Libra bootverhuur
T: +32 (0)471 47 67 61
E: info@aqua-libra.be
www.aqua-libra.be

Overnachten, feesten, vergaderen en/of teambuilden
op het water:
Dat kan op een omgebouwd vrachtschip met vaste ligplaats op Maasplas De Spaanjerd in BelgischLimburg.
www.botelophoven.be

Meer info MAREC
D.V. MAREC
Maasdijk 1 bus 3, 3640 Ophoven
T: +32 (0)89 56 75 03
F: +32 (0)89 56 75 05
E: info@marec.be
www.marec.be

CONTACTINFORMATIE

toeristisch onthaalcentrum Maaseik
Toeristisch Onthaalcentrum Maaseik

Markt 45
3680 Maaseik
089 819 290
toerisme.maaseik@maaseik.be

openingsuren
Vandaag open van 10:00 tot 17:00
Morgen open van 10:00 tot 17:00

