


Team Heuvelland: maart – mei 2022
• Via social media en andere gemeentelijke kanalen van gemeente Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem, Vaals en Zuid-Limburg Bereikbaar zijn van maart tot en met mei 
verschillende nieuwsberichten gedeeld.

• Meivakantie in het Heuvelland • Drukke paasdagen in Zuid-Limburg: deel de weg en 
iedereen wint!

https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/meivakantie-in-het-heuvelland/
https://www.maakdebeweging.nl/nl/nieuws/drukke-paasdagen-in-zuidlimburg-deel-de-weg-en-iedereen-wint/


Voor actualiteiten (eerste) 
samenwerking gezocht met
• Koninklijke Nederlandse Motorvereniging
• Limburg Cycling en Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL)
• LLTB
• Volta Limburg Classic
• Amstel Gold Race
• Provincie Limburg
• Politie
• Visit Zuid-Limburg
• Cycle Center ParcoursValkenburg
• E-scooterverhuur Heuvelland uit Wijlre
• Imbali Scooterverhuur uit Mechelen
• Scooterverhuur Valkenburg
• Tweewielcentrum Hub Nix & Zonen uit Mechelen 
• Rijwielverhuur `t Zinkviooltje uit Epen.
• Arriva



Dag van de motorrijder: de weg 
delen is gedempt genieten
Op zondag 20 maart is het de Dag van de Motorrijder. 
Het ziet er naar uit dat het motorseizoen begint met stralend weer! 
Dat betekent dat er ook veel andere weggebruikers zullen zijn.
Samen genieten we het meest
In het Heuvelland zeggen we: deel de weg en iedereen wint! 
Dat is wat we bedoelen met #TeamHeuvelland. 
Precies zoals de Koninklijke Nederlandse Motorvereniging
haar leden uitnodigt te genieten van het voorjaar
én rekening te houden met de omgeving.
Samen genieten we het meest.
Constateer je iets dat helemaal niet #TeamHeuvelland is?
Geluidsoverlast, agressief verkeersgedrag en/of 
verkeersoverlast? Maak melding van verkeersoverlast via 0900 – 8844.



Wielerliefhebbers zijn fan 
van het Heuvelland
Met het nieuwe fietsseizoen start ook de volgende 
campagne van #SamenOpWeg. De campagne bestaat uit 
online filmpjes en advertenties die gemaakt zijn met en 
voor de sportieve fietsers. De oproep is helder: Groet je 
mederecreanten, gebruik een bel, bewaar je afval (ook 
bananen!), of ga juist niet op het drukste moment van de 
dag of in de week fietsen.



Waarom doen jullie mee met Team Heuvelland?
George Deswijzen (MOZL) en Milan van Wersch (Limburg 
Cycling):

“We streven dezelfde doelen na: met plezier kunnen 
wonen, werken, ondernemen en recreëren in Zuid-
Limburg. Samen zorgen voor balans. We leven in een klein 
maar prachtig gebied en dat willen we samen zo houden 
voor toekomstige generaties.”

Samenwerking o.a. Visit Zuid-Limburg, toertocht- en 
wedstrijdorganisatoren, gemeenten, 
politie, agrariërs, wielerbonden en Team Heuvelland



Volta Limburg Classic: 
deel de weg en iedereen wint

Amstel Gold Race: we fietsen door!



Volta Limburg Classic: deel de weg en 
iedereen wint
Komend weekend is de Volta Limburg Classic in het Heuvelland. Zaterdag 2 april zijn de 
heren- en dameswedstrijden. Daar komen heel veel wielerfans van genieten. Hou er rekening 
mee dat het druk wordt langs de route.

Wie je ook komt aanmoedigen, hier zijn we allemaal Team Heuvelland! Wij zeggen: deel de weg 
en iedereen wint. Dat geldt ook tijdens de toertocht op zondag 3 april. Doe je daaraan mee? 
Hou het gezellig en schoon. Houd rekening met andere weggebruikers en laat geen afval 
slingeren.

Alternatieve routes
Als je geen zin hebt in drukte vind je op de website (http://www.limburgcycling.com/routes) van 
Limburg Cycling rustige alternatieve routes. We wensen je hoe dan ook een prachtig 
wielerweekend.
Constateer je iets dat helemaal niet #TeamHeuvelland is?
Geluidsoverlast, agressief verkeersgedrag en/of verkeersoverlast? Maak melding van 
verkeersoverlast via 0900 – 8844.

http://www.limburgcycling.com/routes
http://www.limburgcycling.com/routes


Amstel Gold Race: we fietsen door!
Komend weekend vormt het Heuvelland het decor van de Amstel Gold Race. Zondag 10 april 
zijn de heren- en dameswedstrijden. Meer dan 10.000 wielerfans komen genieten van deze 
tocht der tochten van Nederland. Hou er rekening mee dat het druk wordt langs de route.

Samen zijn we allemaal Team Heuvelland! Dus deel de weg en iedereen wint. Dat geldt ook 
tijdens de toerversie van de Amstel Gold Race op zaterdag 9 april. Doe je daaraan mee? Hou het 
gezellig en schoon. Hou rekening met andere weggebruikers en laat geen afval slingeren. 
Samen maken we er een prachtig wielerweekend van!
Houd rekening met je omgeving
Ook de Amstel Gold Race zelf nodigt de deelnemers uit te genieten en rekening te houden met 
de omgeving. Toerfietsers zijn herkenbaar aan een stuurbordje en rugnummer. Constateer je 
fietsgedrag dat helemaal niet#TeamHeuvelland is, geef dit dan door bij de organisatie via 088-
4345247 of via mail naarinfo@amstelgoldrace.nl. Kijk voor meer informatie op de website van 
de Amstel Gold Race.
Alternatieve routes
Komend weekend liever de drukte ontlopen én toch sportief bezig zijn? Probeer eens een route 
iets noordelijker. Vanuit Nuth, Voerendaal, Schimmert, Beekdalen, Genhout en Meerssen 
vertrekken de mooiste fietsroutes mét een horecagelegenheid langs de route voor een 
tussenstop. Op de website van Limburg Cycling vind je rustige alternatieve 
routes: www.limburgcycling.com/routes

mailto:info@amstelgoldrace.nl
http://www.amstel.nl/amstelgoldrace/algemene-informatie-agr/bewonersinformatie
http://www.limburgcycling.com/routes?fbclid=IwAR1VlMuySRHTXwVTCSZN8jzR3lGHWvFrXZ2QOLZzUsJjxW_OjLW8PxzLFaU


Drukke paasdagen in Zuid-Limburg: deel 
de weg en iedereen wint!
Met de paasdagen genieten in Zuid-Limburg? We verwachten zonnige dagen, die voor extra 
drukte zorgen op de wegen naar en in het Heuvelland. Natuurlijk willen we allemaal genieten van 
onze mooie regio.

Samen maken we er een gezellig weekend van! Hier zijn we allemaal Team Heuvelland.
•Deel de weg en iedereen wint.
•Hou het gezellig en schoon.
•Hou rekening met andere weggebruikers en laat geen afval slingeren.
•Hou rekening met het broedseizoen van de dieren. Blijf op de paden en houd honden aan de 
lijn. Het broedseizoen duurt nog tot 15 juli.

Op zoek naar minder bekende plekken én toch sportief bezig zijn? Ontdek eens een andere fiets-
of wandelroute. Bekijk de tips op de website van Limburg Cycling en de website van Visit Zuid-
Limburg (www.visitzuidlimburg.nl/govisit/routes/wandelen).

http://www.limburgcycling.com/route
http://www.visitzuidlimburg.nl/govisit/routes/wandelen/
http://www.visitzuidlimburg.nl/govisit/routes/wandelen


Meivakantie in het Heuvelland
Op vakantie in Zuid-Limburg tijdens de meivakantie? Geniet van de mooiste 
streek van Nederland! Hoe je dat doet, bepaal je helemaal zelf. Lopend, fietsend 
of rijdend.
Weet dat we in het Heuvelland allemaal onderdeel zijn van hetzelfde team. 
Meivakantie vieren in het Heuvelland betekent dus ook rekening houden met 
elkaar.
•We delen de weg én verplaatsen ons in elkaar.
•Hou het veilig.
•Hou rekening met andere weggebruikers.
•Hou het schoon en laat geen afval slingeren.
•Hou rekening met het broedseizoen van de dieren. Blijf op de paden en houd 
honden aan de lijn. Het broedseizoen duurt nog tot 15 juli.
Op zoek naar minder bekende plekken én toch sportief bezig zijn? Ontdek eens 
een andere fiets- of wandelroute. Bekijk de tips van Limburg Cycling en Visit
Zuid-Limburg.
Bovenstaand bericht wordt o.a. gedeeld via de social media van gemeente Eijsden-
Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Zuid-Limburg Bereikbaar.

http://limburgcycling.com/routes/?fbclid=IwAR1H72FUjrzeEfltQke_Sit4sd5i7xWdBHYvrpLl0ZsQvpEPTEsAeA31q_c


Nu in de publiciteit: Scooter vriendelijk 

• Zes ondernemers hebben samen in kaart gebracht welke 
gedragsregels belangrijk zijn om rekening te houden met 
andere weggebruikers.

• En zeker ook met mensen die langs de weg genieten van de 
vele terrassen, groene omgeving en eigen tuinen.





Video met ondernemers 
scooter vriendelijk





Visit Zuid-Limburg zet in op 
kwaliteitstoerisme

Team Heuvelland ondersteunt promotie 
van het magazine



In gesprek met Provincie Limburg

Hoe kan Team Heuvelland 
extra aandacht voor stiltegebieden 
ondersteunen?

Bovenstaande zijn werkschetsen van Provincie Limburg



Ondersteunen campagne Goed Gezien. 
Initiatief LLTB-regiobestuur Zuid-Limburg. 

Met de campagne ‘Goed Gezien –
Boerenverstand in het verkeer’ wordt 
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid 
van agrarische ondernemers en 
medeweggebruikers. 

Beeldmateriaal van de vorige campagne



In voorbereiding

Juni is
processiemaand.



Juni is de processiemaand. In heel 
wat Zuid-Limburgse dorpen wordt de plaatselijke heilige op feestelijke wijze 
vereerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is een processie door het dorp. 

Dit is echt een goed moment om te laten zien wat Team Heuvelland 
betekent! Normaal zeggen we: deel de weg en iedereen wint. Nu zeggen 
we: heb respect voor deze belangrijke traditie en hou de weg vrij. Is 
een gedeelte van de route afgezet? Hou je aan de aanwijzingen en laat de 
inwoners genieten. 
Dit weekend vindt een processie plaats in de volgende dorpen: …..

Samen genieten we het meest. 

Zie je iets dat helemaal niet #TeamHeuvelland is? Maak melding van 
(gevaarlijk) agressief verkeersgedrag en geluidsoverlast via 0900 – 8844. 

#teamheuvelland #deeldeweg #ingoede banen

Verder taggen: gemeente Eijsden Margraten, Gulpen Wittem, Vaals, Visit Zuid Limburg, 
Politie en Provincie Limburg. 



In gesprek met Arriva over
Rondje Heuvelland met de bus



Hoe kunnen we verder samen werken?

• Koninklijke Nederlandse Motorvereniging
• Limburg Cycling en Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL)
• Volta Limburg Classic
• Amstel Gold Race
• Provincie Limburg
• Politie
• Visit Zuid-Limburg
• Cycle Center ParcoursValkenburg
• E-scooterverhuur Heuvelland uit Wijlre
• Imbali Scooterverhuur uit Mechelen
• Scooterverhuur Valkenburg
• Tweewielcentrum Hub Nix & Zonen uit Mechelen 
• Rijwielverhuur `t Zinkviooltje uit Epen.
• LLTB
• Arriva




