
Het leukste
uitje in de
grotten!

3D zand-en mergelsculpturenMini workshop • Dino’s spottenFilm ZandtovenaarSpeurtocht • Fossielen zoeken

Besuchen Sie MergelRijk,
die schönste Mergelhöhle von Valkenburg!

Visit MergelRijk,
Valkenburg’s most exciting cave!

Visitez MergelRijk,
la grotte incontournable de Valkenburg ! 

Raadpleeg onze website
www.mergelrijk.nl voor praktische

informatie, actuele openingstijden en prijzen. 

MergelRijk 
Daalhemerweg 31A 

Valkenburg
info@mergelrijk.nl
www.mergelrijk.nl

MergelRijk is geschikt voor alle leeftijden.

Bij MergelRijk mag je niet alleen je eigen souvenir van
een blokje mergel maken,

maar je mag ook je naam vereeuwigen in de grot!

Beleef

alle verhalen

over mergel &

grotten

Promenez-vous dans cette grotte palpitante aux 
belles illuminations. La grotte regorge de récits 
historiques et éducatifs. Ces récits prennent vie 
grâce à de magnifiques miniatures et des sculptures 
de marne et de sable uniques. Préparez-vous à vivre 
une expérience complète : divers fi lms, scène 
sculptée grandeur nature de la Ronde de Nuit, 
histoire des marnes racontée de façon surprenante 
par le magicien du sable, tablettes interactives, 
musée des fossiles et de la mine et bien d’autres 
surprises ! Rendez-vous sur www.mergelrijk.nl pour 
plus d’informations!

Begeben Sie sich in die spannende und atmos-
phärisch beleuchtete Höhle. Hier erwarten Sie 
historische und interessante Geschichten, die 
mithilfe prachtvoller Miniaturen und einzigartiger 
Mergel- und Sandskulpturen zum Leben erwachen. 
Für ein besonderes Erlebnis sorgen auch die 
verschiedenen Filme, eine lebensgroße Replika von 
Rembrandts „Nachtwache“, der Mergelfi lm eines 
Sandzauberers, interaktive Tablets, das Fossilien- 
und Grubenmuseum und vieles mehr! Weitere 
Informationen finden Sie auf der Website 
www.mergelrijk.nl!

Explore this exciting and beautifully illuminated 
cave, which is full of historical and educational 
stories. These stories are illustrated through 
stunning miniatures and unique sculptures crafted 
out of marl and sand. Add to this incredible 
experience by watching various fi lms and clips of 
the Sand Wizard, playing with the interactive 
tablets, admiring the life-sized replica of 
Rembrandt’s Night Watch, and visiting the fossil 
and mining museum. Visit www.mergelrijk.nl for 
more information.



Beleef MergelRijk,
de beste attractie in de grotten!

Ontdek

Ga in je eigen tempo op ontdekkingstocht door 
de spannende, maar sfeervol verlichte grot. Het 

onderaardse gangenstelsel staat vol met prachtige 3D 
mergel- en zandsculpturen die de vele historische en 

educatieve verhalen over mergel en grotten visualiseren. 
Bewonder de prachtige houtskooltekeningen in de 
portrettengalerij en daal tijdens je grottentocht steeds 

verder af, tot wel 20 meter onder de grond. Bezoek 
onder andere de 18de -eeuwse schuilkapel, de 

champignonkwekerij en geniet van de 
levensgrote mergelsculptuur van de 

Nachtwacht en nog veel meer!

Maak gratis je
eigen souvenir 
van mergel!

Een unieke beleving Mini workshop • Dino’s spottenFilm Zandtovenaar

Museum

In MergelRijk nemen we je ook miljoenen 
jaren mee terug in de tijd, naar de 

tijdperken waarin steenkool, mergel en 
vuursteen zijn ontstaan. Je ziet er o.a. een grote 
kaak van een mosasaurus en andere bijzondere 
fossielen. Daarnaast zijn er veel attributen 
tentoongesteld van de mergel- en steenkolen-
mijnbouw. Onderweg kom je veel extra 
belevingen tegen zoals films en interactieve 

tablets, waarbij je achter allerlei leuke en 
interessante weetjes over grotten en 

mergel komt.

Kidsproof

Voor kinderen is MergelRijk absoluut de 
leukste grotbeleving die er is. Een speur- en 

doeboekje wijst hen de weg door de grot, waarop ze 
onderweg fossielen en haaientanden kunnen zoeken, 
zelf een mergelblokje mogen bewerken en uiteindelijk 
in het DinoRijk terecht komen. En aIs je de donkere 
Thomas Didden groeve in durft te gaan, dan mag je 

daar je naam op de muur van de grot schrijven! 
MergelRijk is echt super cool voor kids. 

Speurtocht • Fossielen zoeken


