
De meest gevraagde producten 
op de markt

Appel- en perensiroop
Sinds de 17de eeuw maakten de
boeren van het Land van Aubel,
voor henzelf en hun buren, een

dikke smeerpasta voor op de boter-
ham, gemaakt van appels en peren uit

eigen boomgaard. De voornaamste reden
was om fruit te kunnen eten als er een jaar geen

fruit was (vorst) of buiten het fruitseizoen. Dit was het
begin van de appel- en perensiroop. 

De Hervekaas
Herve is een halfzachte kaas met gewassen

korst, gemaakt van rauwe of gepas-
teuriseerde koemelk en gemaakt
volgens de bereidingsprocedure die
op het Herveplateaugebruikelijk is.

Het heeft de vorm van een kubus of
schuinaflopend blok en het nettogewicht

bedraagt 50, 100, 200 of 400 gram. Zijn zeer
sterke geur en smaak hebben het tot een vedette
gemaakt die tot ver buiten de streek bekend is.

De boter van Aubel
Door de rijke bodem van het Land van

Aubel en het vette gras dat er groeit,
is de ontwikkeling van een

kwaliteits- koeveestapel mogelijk.
Deze melktraditie van grote kwaliteit

heeft een zeer smakelijke boter tot stand
gebracht. Een andere traditie van Aubel die men op de
markt kan ontdekken. 

Naast deze drie vedetten, zijn fruit, groente, slakken,
vlees, allerlei soorten kaas, cider, bier, eieren,… 
voor het genot van de regelmatige marktbezoekers.

400 parkeerplaatsen in directe
nabijheid van de markt

De – gratis – parking van de omnisporthal biedt
plaats aan ruim 400 auto’s. Een parking met
directe toegang tot de markt. Deze parking is te
vinden, door het volgen van de pijlen "P - Hall
omnisports". 

AAuubbeell,,  iinn  hheett  hhaarrtt  vvaann  ddee  EEuurreeggiioo..

Office du Tourisme du Pays d’Aubel
Place Nicolaï, 1 • B-4880 Aubel

T. : +32 (0)87 68 01 39 • F. : +32 (0)87 68 82 95
tourisme@aubel.be • www.aubel-info.eu

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de la Région Wallonne
Conception & Impression : alchimie.be • Photographies : © Alain Boos • Jean-Louis Carpentier

OT Aubel Marche NL.qxd  14/05/09  14:58  Page 1



Het geheim van de markt van Aubel?
De traditie van hoge kwaliteits handel

De kwaliteitsreputatie van de streekproducten die
kleine en grote vergeten ambachtelijke producenten
hebben ontwikkeld, reikt al jarenlang tot ver over 
de Belgische grens.

Wat een plezier om de Euregionale
zondagsmarkt van Aubel te bezoeken!

De markt is een festijn voor het oog en voor de
smaakpapillen: ambachtelijke kaas, scharreleieren,
groente, vlees en vleeswaren, gastronomische
specialiteiten van het Land van Aubel. 
De zondagsmarkt gelegen in het multiculturele
landschap van de streek van de Drie Grenzen is hét
trefpunt voor kenners. Om deze voormiddagen van
plezier, kleur en lekkernijen extra gezellig te maken,
komen regelmatig muziekgroepen de markt
opluisteren. Op de eerste zondag van september zijn
er ook kunstschilders aanwezig. Een markt ontstaan in de 17de eeuw

De markt van Aubel is zeker niet recent : op 28
augustus 1630 verleent Filip IV van Spanje aan de
inwoners van Aubel het recht om een wekelijkse
markt te houden. De graanmarkt kwam tot stand en
later de botermarkt en de markt voor vetvee
(dikbillen). Tegenwoordig zijn het de verse producten
die de markt zo beroemd maken. 

À Aubel, on vit l’Eurégio Meuse-Rhin. 
À Aubel, on a le commerce dans le sang.
Aussi personne ne s’étonne d’entendre
parler néerlandais, allemand, plattdutch,
wallon ou anglais…

In Aubel erlebt man die Euregio Maas-
Rhein! In Aubel  versteht man es,  Gutes
zu verkaufen und es wundert niemanden,
dass zugleich auch Niederländisch,
Deutsch, Plattdutch, Wallonisch oder
Englisch gesprochen wird... 

Een markt die ook op dinsdag wordt
gehouden
Mocht u geen tijd hebben om de zondagsmarkt
van Aubel te bezoeken, geen nood. Op dinsdag
wordt de markt in het dorpscentrum gehouden.
Ook dan staan de verse producten hoog in het
vaandel. De dinsdagmarkt is overigens veel ouder
dan de zondagsmarkt.

De oorsprong van de zondagsmarkt
Op 24 juni 1984 gaan een aantal vrienden de
weddenschap aan om een zondagsmarkt te
organiseren. Zij hebben het belang ingezien van
een markt op zondag – dag van vrije tijd – gericht
op een Euregionaal publiek. Meer dan twintig jaar
later is de zondagsmarkt één van de grote
toeristische attracties geworden. Een trefpunt voor
wie weet wat lekker is.
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