Aspergeroute
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Deze fietsroute telt circa 35 kilometer en
staat in het teken van de koningin onder
de groenten, de asperge. U fietst langs
aspergepercelen en aspergeboerderijen
rondom het dorp Grubbenvorst.
Onderweg komt u ook verschillende
bezienswaardigheden tegen,
waaronder de kasteelruïne
Het Gebroken Slot en het
Grubbenvorster Asperge Kunstwerk.
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Een buitengebied waarin het goed
wonen, werken en recreëren is.
Daar zetten wij ons graag voor in!

Er zijn drie vertrekpunten,
met ruime parkeergelegenheid:
het Pastoor Vullinghsplein in
Grubbenvorst, bij Aspergecamping Californië
in Grubbenvorst en Streekmuseum, De Locht in
Melderslo.

Landschap Horst aan de Maas heeft diverse bijzondere
themaroutes uitgestippeld in de regio. Beleef al wandelend of
fietsend het boeiende cultuur- en natuurlandschap van Horst
aan de Maas en ervaar zelf wat het met u doet.

Grubbenvorst

De routestructuren worden mede mogelijk gemaakt door:

Kijk voor alle routes op www.landschaphorstaandemaas.nl
Met medewerking van: Gewoën Grubbevors

De naam Grubbenvorst is een samenvoeging
van Grubben en Vorst. Grubben, ook wel
Gribben, was de naam van het kasteel waarvan
nu de ruïne het Gebroken Slot resteert. Grubben
wijst meestal op een holle weg. Het tweede
gedeelte van de naam, Vorst, was de naam van
het dorp. Deze naam wijst op bos in het bezit
van de heer van het gebied. Aanvankelijk was
hier veel bos, maar dat is grotendeels verdwenen.
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Meer weten over asperges? Doe de aspergequiz
op www.landschaphorstaandemaas.nl
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De Asperge
De asperge (Asparagus officinalis subsp.
oficinalis) is een plant waarvan de jonge
scheuten geteeld worden als groente.
Er bestaan witte asperges en groene asperges.
De eerste zijn onder de grond gegroeid en uit
het licht gehouden, de tweede hebben wel de
zon gezien.

Weemen
Drukwerk
& Communicatie, Horst
vanlieshout
ontwerp+druk

De eerste tekenen van aspergeconsumptie
zijn gevonden in de piramide van Sakkata in
Egypte, gebouwd in ca. 2750 v. Chr. Vanaf de
15e eeuw veroverde de aspergeteelt Europa en
sinds de Eerste Wereldoorlog is Noord-Limburg
het belangrijkste productiegebied voor
asperges.
De asperge zou een geneeskrachtige werking
hebben en werd als medicijn gebruikt tegen
bijensteken, hartproblemen, duizeligheid en
tandpijn. Ook werd het toegepast als urineafdrijvend middel of laxeermiddel, en het is
nu bekend dat het in asperges voorkomende
aminozuur asparagine inderdaad de
nierfunctie stimuleert. Tegenwoordig worden
asperges vaak gewaardeerd door patiënten
met een zoutarm dieet.
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Fietsrouteknooppunten
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Horeca

Zie tekst andere zijde
Parkeerterrein / startpunt

Half verharde of
onverharde wegen

Aspergeroute
rondom Grubbenvorst

35 km

Verharde wegen

De streek Maasgaarden, aan de westelijke
Maaszijde in Noord Limburg, is bekend om
haar koninklijk trio: asperge, koningin der
groenten, de roos, koningin der bloemen en
de blauwe bes, koningin der bessen.
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ASPERGE ROUTE

Prijs € 1,-

Aspergeroute
1. Aspergedorp Grubbenvorst

7. Het Gebroken Slot

Al voor 1940 was er asperge in Grubbenvorst,
maar na de oorlog brak het witte goud pas
echt goed door. De schrale Grubbenvorster
zandgronden waren een perfecte voedingsbodem voor asperges. Voortrekkers binnen de
aspergeteelt waren G. Thielen en G. Vaessen
(Thiele-Sjraar en Vaessen Hand). Er waren
rond 1950-1960 zo’n 75 aspergetelers in
Grubbenvorst. Samen hadden zij zo’n 125 tot
150 hectare asperges. Hierdoor geldt Grubbenvorst nog steeds als epicentrum van de aspergeteelt

Het Gebroken Slot is de huidige benaming van
Kasteel Grubbenvorst.
Het verhaal gaat dat er in nachtelijke uren een
‘witte dame’ zou ronddwalen rond de ruïne.
De legende van de Witte Dame dateert uit het
begin van de 17 de eeuw. Het Gebroken Slot
was reeds volledig vernield (1586). Op de foto
is nog een toren te zien welke in 1945 door de
Duitsers is opgeblazen als wraak op de Witte
Dame, welke volgens de overlevering een van
hun tanks tot zinken had gebracht.
De Witte Dame wordt nu als hoedster van
Aspergedorp Grubbenvorst beschouwd en
in de oneven jaren geëerd met een feeëriek
schouwspel aan de voet van de ruïne.

4. Asperge- en
champignonmuseum De Locht
Museum De Locht in Melderslo laat u op een
sfeervolle en onderhoudende wijze kennis
maken met het boerenbestaan en het dorpse
leven en werken in de eerste helft van de
20e eeuw. U kunt er alles leren over de teelt
van asperges en champignons, hoe het vroeger
ging en nu. Traditioneel wordt in De Locht op
de laatste zondag van april het aspergeseizoen
geopend met een scala aan activiteiten rondom
de asperge.

Wandeling Aspergepad, oogstdemonstratie

2. De inwoners van Grubbenvorst
De Grubbenvorstenaren worden ook wel
Plaggenhouwers genoemd, zoals hiernaast te
zien is in de verpersoonlijking van het kunstwerk van de Plaggenhouwer. In vroegere dagen
is Grubbenvorst beetje bij beetje ontgonnen.
Men houwde plaggen uit de grond dat als
strooisel diende voor het vee in de stallen.
Het beeld herinnert aan vervlogen tijden.
De naam Plaggenhouwers is tevens de naam
die het dorp aanneemt in de carnavalsperiode,
zoals ieder Limburgs dorp dat in goede traditie
doet.

Kasteelruïne Het Gebroken Slot

8. Floriade - Venlo GreenPark

5. Asperge Kunstwerk
Grubbenvorst staat bekend om de aspergeteelt.
De natuurstenen pilaren in het kunstwerk van
Hans Reijnders zijn abstracte uitbeeldingen van
asperges. Deze fungeren ook als zonnewijzer.
De schaduwen ervan markeren namelijk het
begin en het eind van het aspergeseizoen.
Verder wordt er door de roestkleurige
ornamenten een link gelegd met de Maas.

Twee markante gebouwen Innovatoren’ en
‘Villa Flora’ herinneren aan de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade die hier in 2012
werd gehouden. Ruim 2 miljoen bezoekers
heben hier kunnen genieten van alles wat
(inter)nationaal groeit en bloeit. Aan de hand
van indrukwekkende paviljoens en tuinen kon
men ervaren wat de invloed is van de tuinbouw
op de kwaliteit van het dagelijks leven.
Het terrein wordt momenteel herontwikkeld tot
Venlo GreenPark een innoverende, duurzame
en innovatieve omgeving voor agribusiness en
toerisme.

Kunstwerk
De Plaggenhouwer

3. Aspergefeesten
Ieder jaar vinden op 1ste Pinksterdag in
Grubbenvorst de Aspergefeesten plaats.
Hier ontdekt u de plant van zand tot klant en
kunt u uiteraard de asperges proeven.

Aspergekunstwerk (Hans Reijnders 2002)

Villa Flora

6. Veiling ZON
In de regio Venlo en Grubbenvorst waren in
1949 liefst 1200 aspergetelers aangesloten bij de
Coöperatieve Venlose Veilingvereniging.
De aanvoer van asperge bedroeg in 1949 zo’n
840.000 kilogram. Noord-Limburg is nog steeds
het meest belangrijke aspergegebied van
Nederland, waar de lekkerste asperges worden
geteeld én bij veel telers aan huis dagvers te
koop zijn.

Innovatoren
Sorteerdemonstratie tijdens Aspergefeest

