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Bubbelen met uitzicht
op de Cauberg
Een ontspannen zomervakantie
Wegdromen vanuit het thermale buitenbad, een drankje op het
dakterras en zonnen op de ligweide. Bij Thermae 2000 geniet je
van een heerlijke zomervakantie.
Deze zomer zijn er twee extra badkledingweekenden, die
starten op vrijdagavond om 17:00 uur. Tijdens een badkledingweekend is het in het hele resort verplicht badkleding te dragen.

Reserveer vooraf online vanaf €29,50 per persoon: www.thermae.nl
en geniet van een heerlijke ontspandag in Zuid-Limburg

Cauberg 25 - 27
Valkenburg aan de Geul
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Meer dan
500 routes!
Met liefde voor
je uitgezocht

Visit Zuid-Limburg
zocht met liefde zo’n
500 routes voor je uit.
Waar ga jij deze zomer
heuvel op, heuvel af?

Verrijk jouw route

Volg jouw route
Vind jouw route
Jouw perfecte route vinden gaat eenvoudig met de uitgebreide zoekfuncties. Filter
op afstand, moeilijkheidsgraad, plaats of
thema. Er is speciale aandacht voor gebruikers van openbaar vervoer of rolstoel
en kinderwagen. Als je lekker snel op pad
wil, zie je met de filter ‘Bij jou in de buurt’
welke routes dichtbij jouw locatie liggen.
Favoriete routes sla je op voor een
volgende keer en deel je gemakkelijk
met familie of vrienden.

Op de website van Visit Zuid-Limburg kun
je met één klik navigeren. Dat betekent dat
je meteen kunt beginnen met het volgen
van de route zodra je ‘m gevonden hebt!
Bevind je je op minder dan 2 kilometer
van het startpunt, dan helpt een stippellijntje op de kaart je op weg. Andere
navigatie-opties, zoals het downloaden
van GPX of het printen van een PDF, zijn
ook beschikbaar.

Je vindt niet alleen de leukste routes op
visitzuidlimburg.nl, maar je ontdekt ook de
leukste tips voor onderweg. Op het routekaartje zie je waar langs de route leuke
attracties en bijzondere bezienswaardigheden liggen. Ga ontspannen op pad en
laat je verrassen.

Vier het goede leven
langs de route
Beloon jezelf met een bourgondische pauze
of culinaire afsluiter van je route bij een van
de gezellige horecagelegenheden. Op de
routepagina ontdek je óók de leukste terrasjes, restaurants en cafés in de omgeving.
Proef heerlijke streekproducten en geniet!

Geen heuvel die jou nog tegenhoudt!
Kijk voor alle routes op
⟶ visitzuidlimburg.nl/routes

Puzzel je weg
door Zuid-Limburg
Als je op pad bent in Zuid-Limburg kom je van
alles tegen. Lukt het jou om alle woorden te
vinden? Vul de oplossing hieronder in.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avontuur
Beek
Bier
Boomgaard
Bourgondisch
Buiten
Geleenbeek
Genieten
Geul
Graften
Gulp
Heide
Hellingbos
Heuvel
Kastelen
Kuitenbijter

De oplossing:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landschap
Mountainbike
Ommetje
Plezier
Rivierpark
Route
Samen
Stegelke
Streekproduct
Uitzicht
Vergezicht
Vestingstad
Wandelen
Wegkruizen
Wegwijzer
Wijngaard
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lente & zomer 2022

evenementen
kalender
10 t/m 15 juni

Gelaender Kirmes
zondag 3 juli

Doe Dag
zaterdag 23 juli

Glanamundo Wereldfestival
zondag 7 augustus

Geleense Oldtimer Parade
16 en 17 september

MP Feesten/Bright Festival
Kijk voor meer informatie op

www.centrumgeleen.nl
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Ervaar de middeleeuwen
in de Zuid-Limburgse kastelen
Zuid-Limburg kent een spannende geschiedenis op veel
manieren in de regio te ontdekken is. Maar het meest tot
de verbeelding sprekend zijn toch de kastelen.
Al rondwandelend in het imposante Kasteel Hoensbroek,
de Kasteelruïne van Valkenburg, of langs de mysterieuze
kastelenroute van Voerendaal komt de geschiedenis voor
je ogen tot leven. Op maandag 6 juni vieren we de Dag van
het Kasteel – een ramp is van alle tijden, waarbij de roerige
geschiedenis van deze bouwwerken herdacht wordt.
Verwoest, verbouwd, verbrand en gerenoveerd: de kastelen
verklappen een indrukwekkende historie.
andere ogen kijken naar de ridderzaal, de
verdedigingstoren, de donjon, vroegere
kapel, artilleriekamer en de vluchtgangen.
Kom erachter waarom de stadhouder van
Valkenburg op 10 december 1672 zelf de
opdracht gaf voor de vernietiging van het
kasteel, na een zware belegering door
Franse troepen, en waar alle mergel en
bouwmaterialen van het voormalig kasteel
inmiddels te vinden zijn.

350 jaar
Kasteelruïne Valkenburg
Een prachtig voorbeeld van deze tumultueuze tijden is Kasteel Valkenburg, Nederlands enige hoogteburcht. Het eens zo
imposante kasteel doorstond lange tijd de
diverse belegeringen, verwoestingen en
heerschappijen van ridders en hertogen.
In 2022 herdenken we dat het kasteel 350
jaar geleden werd opgeblazen en zo zijn
definitieve vorm van ruïne aannam, dat
nu nog steeds de skyline van Valkenburg
tekent.
Tijdens de Dag van het Kasteel kun je in de
Kasteelruïne van Valkenburg een speciale
themarondleiding boeken om 11.30, 13.00,
14.00 en 15.30 uur. Een ervaren gids neemt
je mee in dit waanzinnige stukje geschiedenis. Spannende verhalen laten je met

De feestelijke Vestingstad
Ook in Vestingstad Valkenburg kun je je op
6 juni onderdompelen in de rijke geschiedenis. Om 14:00 start een stadswandeling
met gids, die de verhalen van de middeleeuwse binnenstad ten gehore brengt. De
historische gebouwen, de stadspoorten,
stadswallen en de kasteelruïne komen allemaal aan bod. Er valt van alles te leren over
het heden en verleden van Valkenburg, en
de stadsgids giet deze weetjes in leuke
anekdotes. Daarbij hoort natuurlijk ook de
rol die het in Limburg unieke mergel speelt
in Valkenburg. Het vrolijk geelgekleurde
gesteente zet de toon in de stad en maakt
het geheel ongekend fotogeniek. Om de
dag nog eens extra feestelijk te maken:
bij verschillende zaken in de stad krijgen
kinderen verkleed als prins, prinses, jonkvrouw, nar of ridder een gratis ijsje.

De verhalen achter de
oorlogsmonumenten
Wist je dat Gemeente Gulpen-Wittem het
toneel was voor veel bijzondere, heldhaftige en tragische oorlogsgebeurtenissen
tijdens de Tweede Wereldoorlog? Als je
door het Heuvelland wandelt, zie je op veel
plekken nog herdenkingsmonumenten en
-kruizen waarmee de heldhaftige strijders
die we zijn verloren herdacht worden.
Maar wát is daar dan voorgevallen?
Als onwetende voorbijganger zie je jaartallen en namen, maar je hebt geen idee van
de verhalen achter die namen. Twee wandelingen van 10 en 12 kilometer vertellen
je de verhalen over de soldaten, bommen-

werpers en verzetsstrijders. Je zult versteld
staan van de verhalen en de indrukwekkende historie die schuilgaat in de vredige
dorpjes en bossen van Gulpen-Wittem.
Ontdek onder andere hoe mijnwerkers een
groeve hebben uitgegraven waarin inwoners van Eys konden schuilen, luister naar
het verhaal van de Amerikaanse Robert
Haws en hoor meer over de bommenwerper die neerstortte in Cartils. Naast deze
geschiedenisles geniet je onderweg ook
van het Heuvelland op haar best, met
prachtige vergezichten, heuvels en dalen
en gezellige terrasjes.

Nog meer
kastelen
ontdekken?
Op middeleeuws
avontuur in Voerendaal
Wist je al dat ook Voerendaal een schat aan
middeleeuwse sporen kent? De Voerendaalse kastelen en verzonken ruïnes ontdek
je tijdens het Ridderrondje of Roverrondje,
twee spannende wandelingen die je ook
kunt combineren tot één lange wandeling
van 8,4 kilometer. Bewandel de sluipweggetjes die rovers gebruikten en duik in
het middeleeuwse verleden van Voerendaal. Met de wandelfolder verdubbel je
het plezier: scan onderweg de QR-codes
met je telefoon en beluister de pakkende
audiofragmenten van Ridder Kuno om meer
te leren over de middeleeuwse legendes
en gebruiken. Ook de jongste geschiedkundigen in spe kunnen hun hart ophalen, speurend naar de antwoorden op de
ridderraadsels die je onderweg tegenkomt.
Misschien vinden ze zelfs de roversschat
die ergens in het bos ligt. En even tussen
ons: we geloven dat er nog een roversschat
verstopt ligt in het bos…

De wandelbrochure is verkrijgbaar bij de
Visit Zuid-Limburg Shops of kan besteld
worden via
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop.
Of download de wandeling:
→ Route 1 (12 km) ⟶ visitzuidlimburg.nl/
herdenkingswandelingGW1
→ Route 2 (10 km) ⟶ visitzuidlimburg.nl/
herdenkingswandelingGW2

⟶ Lees ook:
‘Permanent op zoek
naar puzzelstukjes’
Wie waren de jonge Amerikaanse soldaten
die Europa bevrijd hebben van de Duitse
Nazi’s? Sebastiaan Vonk geeft gesneuvelde
Amerikaanse soldaten een gezicht.
Hoe doet hij dat? Lees het in het nieuwe
magazine ‘Zuid-Limburg lonkt’.

Zo valt er in meerdere Zuid-Limburgse
gemeentes van alles te ontdekken rondom
het middeleeuwse verleden, en dat geldt
natuurlijk niet alleen voor de Dag van het
Kasteel. Je kunt het hele jaar door genieten
van prachtige routes die je langs verschillende Limburgse kastelen leiden. Neem bijvoorbeeld de Kastelen in het Geuldal, die
je tijdens een ontspannen wandeling van
7,5 kilometer tegenkomt. Kasteel Schaloen,
Kasteel Oost en Kasteel Genhoes hebben
ieder een eigen unieke charme.

Liever op de fiets?
Dan raden we je de Kastelenroute Valkenburg aan de Geul aan. Tijdens deze tocht
zie je het allerbeste dat Limburg te bieden
heeft: weidse uitzichten, pittoreske dorpjes
en vanzelfsprekend de mooiste kastelen uit
de omgeving. Of wat dacht je van de Kastelenroute Parkstad Limburg? Vergaap je
aan de kastelen van Terworm, Meezenbroek
en Amstenrade en ontdek de woeste ruïnes
van kasteel Eyckholt en slot Schaesberg.
⟶ visitzuidlimburg.nl/middeleeuwen
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Spraakmakende exposities Thermenmuseum Heerlen
in Museum Valkenburg
Beleef een spectaculaire tijdreis van 2000
jaar terug in de tijd naar het Romeinse
leven. Ga op expeditie in de expositie en
bezoek het oudste stenen gebouw van Nederland. Je maakt een reis door een nieuwe
‘hightech’ expositieruimte, met als absolute
blikvanger een 100 vierkante meter groot
projectiescherm. Maak kennis met het Romeinse leven in allerlei aspecten.

Tip: Thermenmuseum staat erom bekend
dat het een leuk uitje is voor het hele gezin. Geniet samen van de Romeinse ontdektocht voor families met kinderen (vanaf 7
jaar): Lucius & Amaka en het verloren fresco



van Coriovallum. In deze tocht vragen we
onze jongste bezoekers te helpen om het
fresco, de muurschildering, weer in elkaar
te zetten.
Er is nog veel meer te zien in dit Romeins en
archeologisch museum: zoals de expositie
400 jaar baden, een gevarieerde collectie
gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd
en een Romeinse audiotour. Tot ziens in het
Thermenmuseum en laat je verrassen!


Thermenmuseum Heerlen

Coriovallumstraat 9, Heerlen
045-5605100
www.thermenmuseum.nl

Foto Jac. Diederen

Museum Valkenburg, voorheen Museum
Land van Valkenburg, richt zich op de
presentatie, behoud en beheer en het
tentoonstellen van voorwerpen, in de
breedste zin van het woord, die een relatie hebben met het geologische, archeologische en historische verleden van de
vestingstad Valkenburg aan de Geul.
In de laatste jaren is het accent ook komen
te liggen op het werk van kunstenaars, die
vanwege hun binding met Zuid-Limburg,
doordat ze er geleefd en gewerkt hebben,
maar ook wanneer zij, van buiten komend,
hun inspiratie in onze omgeving vonden,
door het museum getoond worden. Het

gaat dan om werken die grofweg zijn ontstaan in de periode 1860 tot 1970, maar ook
aan tijdgenoten wordt door het museum
een podium geboden. Hiermee waarborgt
Museum Valkenburg, als een van de weinige
instellingen in ons land, de aandacht voor
het boeiende en belangrijke werk van
Zuid-Limburgse kunstenaars en mag het
museum zich verheugen in een zelfs landelijke belangstelling voor zijn spraakmakende
exposities.


Museum Valkenburg

Grotestraat Centrum 31 Valkenburg
www.museumvalkenburg.nl

Laat je verrassen bij het Thermenmuseum.

BISTROT

Iedere

maa nd
een n i e
uwe
s peci a l
!

Bourgondisch genieten
in hartje Sittard & Valkenburg!
2+1 persoon gratis op vertoon van deze voucher.
Geldig voor de maandspecial.
Bekijk de website voor de special van deze maand:
restaurantthecollege.nl | bistrotvolte.nl | restaurantruw.nl
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70 miljoen jaar
terug in de tijd!
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In het Land van
Krijt, Mergel
en Kalk

De oeroude subtropische krijtzeebodem treedt in ZuidLimburg aan de oppervlakte en maakt zo ruim 70 miljoen
jaar geschiedenis zichtbaar. Laat je door deze vijf steengoede
wandel- en fietsroutes meevoeren langs prachtige kalkwanden, dagbouwgroeves en kom meer te weten over het
ondergrondse mysterie van Zuid-Limburg. Trek je wandelschoenen aan of kruip in de trappers en ontdek zelf de
mergel, die is ontstaan dankzij de kalkskeletjes van
miljoenen kleine zeediertjes.
Krijtwandeling
Sint-Pietersberg

Fietsen over de zeebodem
Daar heb je geen snorkel bij nodig. Het
gaat hier over de geologische krijtperiode,
die je laagje voor laagje gaat ontdekken.
Vier geschakelde lussen van in totaal 117
kilometer die elk hun eigen verhaal vertellen, geven je de mogelijkheid om het
krijttijdperk in één of meerdere dagen te
verkennen. Het is even doortrappen op
de Zuid-Limburgse heuvels, maar je wordt
beloond met schitterende uitzichten,
smaakvolle wijngaarden en dramatisch
oprijzende kalkwanden. Bovendien zorgt
de kalkbodem voor een unieke flora die
door de steile hellingen prachtig bewaard
is gebleven. Van het Plateau van Margraten
tot de duizelingwekkend diepe groeves
rondom het Belgische Riemst – deze route
laat je tot in het hart van het heuvelland
kijken.

In deze uitdagende wandeling van 7
kilometer zul je zien dat krijt, mergel en
kalk een hoofdrol spelen in het Zuid-Limburgse landschap. Als bouwmateriaal voor
woningen, als bodem voor unieke flora en
fauna en als werkverschaffing in groeves –
het gesteente is onmogelijk weg te denken
uit deze heuvels en dalen. De route start in
hartje Maastricht, maar al snel waan je je
in een compleet andere wereld. De SintPietersberg is een prachtig wandelgebied
waar de rust neerdaalt. Pas wanneer je
de ENCI-groeve bereikt, zul je echt begrijpen hoe kalk en de winning daarvan het
landschap beïnvloeden. We beloven je
uitzichten waarvan je versteld zult staan.

Krijtwandeling
Valkenburg aan de Geul
Waar anders kun je de sporen van het
krijttijdperk beter ontdekken dan in Valkenburg? Het stadje kleurt zachtgeel van de
mergelwoningen, maar ook ondergronds is
er van alles te vinden! Een enorm gangenstelsel kronkelt ondergronds, grotendeels
met handgereedschappen uitgehakt door
blokbrekers in de afgelopen honderden
jaren. Drie verschillende routes van 15, 10
en 13 kilometer lang leiden je langs 66 miljoen jaar geschiedenis. Veel van de groeves
zijn inmiddels gesloten voor het publiek,
maar dat maakt wel dat je als passant kan
genieten van de prachtige flora en fauna
die hier hun thuis hebben gevonden.

Bier van
eigen bodem

Kids Safari
Al speurend naar sporen van vossen en
dassen en fossielen van miljoenen jaren oud
in het Kunradersteen, leren kinderen op
een laagdrempelige manier meer over de
Zuid-Limburgse natuur. In elk jaargetijde is
er wel iets moois te vinden; een vlinder,
libelle of kikker misschien? De natuur
rondom Voerendaal en de Kunradersteengroeve verbaast telkens weer, want ook
hier laat de krijtzee zijn sporen zien. Deze
route onder begeleiding van een ranger
is ideaal voor gezinnen met kinderen van
4 tot 12 jaar. Geen lange wandeling, maar
vooral lekker buitenspelen staat er op het
programma. Tussen 23 juli en 4 september
elke woensdag en zaterdag.

Houd je van natuur, én een glas heerlijke
streekwijn? Dan is deze 8 kilometer lange
route door het glooiende heuvelland echt
iets voor jou. De vele hellingen maken dit
gebied uitermate geschikt voor wijnbouw,
net als, daar komt hij weer: de kalkgrond!
Hier wordt de ene prijswinnende streekwijn
na de andere geproduceerd. Neem zelf
een kijkje tussen de druifjes en proef het
eindresultaat in deze Wijn Safari. De tocht
start en eindigt bij Wijngoed Fromberg in
Ubachsberg, waar je ook afsluit met een
mini-wijnproeverij. Tussendoor neemt de
ranger je mee en kun je genieten van schitterende uitzichten vanaf de plateaus en
interessante informatie over de Kunradersteengroeve. Tussen 23 juli en 4 september
elke zondag.

Theater
tussen mergel
en groen

Op de zonnige heuvels van Zuid-Limburg
groeit de hop naar hartenlust. De mergel-, kalk- en lössbodem zijn erg gunstig
om op te bouwen. Daardoor kun je in
Zuid-Limburg de lekkerste biertjes van
eigen bodem proeven.
De fietsroute ‘Langs de Zuid-Limburgse
brouwerijen’ van 53,8 kilometer neemt je
mee door het Zuid-Limburgse landschap
en langs de echte Limburgse bierbrouwerijen. Deze brouwerijen hebben allemaal
hun eigen unieke verhalen. Wist je dat
het 6000 jaar oude water van de Alfa
brouwerij wordt gefilterd door krijten mergellagen?

Wijn Safari

Laat je deze zomer cultureel verrassen
in de buitenlucht in Openluchttheater
Valkenburg of Brunssum.
Tip!
Bezoek in september de Gulpener
hopfeesten in Reijmerstok.

Bestel de route op
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop

Openluchttheater
Valkenburg
Verscholen achter het groen en tussen
de mergel ligt een magische plek waar
de tijd even stilstaat. De tribune van het
openluchttheater werd in een rotswand
uitgehakt. Een uniek grottheater!
⟶ Boek je tickets via tickli.nl

Openluchttheater Brunssum
Een goed bewaard geheim tussen de
wilgen en het water van het idyllische
Vijverpark. Zang, dans, muziek, toneel:
laat je verrassen in de open lucht.
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Gratis Entree met
Museumkaart of
VriendenLoterij
VIP-kaart

EXPODITIE
EUREGIO

Ga mee op reis! We gaan 2000 jaar
terug in de tijd. We volgen een indrukwekkende veldtocht door het landschap.
Van de grote stad tot aan het platteland
met villa’s. Ontmoet de locals en ontdek al
hun gebruiken op het gebied van de goden,
doden en eten. Je ontdekt het allemaal!
koop tickets:

Koop tickets:
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Nieuw! Routes des Vins in
gemeente Valkenburg en Vaals
Na het beklimmen van de
heuvels en het in je opnemen
van de prachtige natuur en
de idyllische dorpjes, rust je
uit op een knus terrasje.
Het glas voor je wordt gevuld
met een dieprode, geurende
streekwijn. Dat is nou op en
top bourgondisch genieten
van alles dat Zuid-Limburg
te bieden heeft! Limburg is
namelijk dé wijnprovincie
van Nederland. Wel 32% van
alle Nederlandse wijndruiven
wordt op deze bodem geteeld. Wijnbrouwers weten
al van oudsher dat het zachtere klimaat en de heuvels
om hen heen de ideale
omstandigheden zijn om de
lekkerste druivennectar te
brouwen.

Volg de
druifjes
Route des Vins Berg & Terblijt
- Houthem St. Gerlach

Wijnwandelingen
Tijdens een van de ontspannen wijnwandelingen leer je van alles over de
Zuid-Limburgse wijnen. Ontdek nu al de
prachtige wijnroutes rondom Eys-Wahlwiller, Noorbeek, Voerendaal en Meerssen.
In de zomer van 2022 worden nieuwe
wijnroutes in Valkenburg en Vaals gelanceerd en ook Sittard zal op een nader
te bepalen datum zijn eigen Route des
Vins krijgen, dus hou de website van Visit
Zuid-Limburg goed in de gaten!

Pluk de dag tussen
de Zuid-Limburgse
wijnranken
Voor een unieke culinaire
wijnbelevenis hoef je niet
naar het buitenland. Aan
veel van de Zuid-Limburgse
wijngaarden kun je een
bezoek brengen.

⟶ visitzuidlimburg.nl/wijn

De dorpen rondom Valkenburg aan de
Geul maken naam met hun wijnbouw, en
dat is te danken aan de rijke bodemsamenstelling en het glooiende landschap.
Tijdens deze Route des Vins wandel je 12
kilometer langs de jonge wijngaarden van
Lenoire, Dorpswijngaard Halte St. Gerlach, Leerwijngaard Entre Les Collines en
Wijngaard St. Martinus bij Château St.
Gerlach. Neem zeker even een pauze in
Vilt, waar fruitbedrijf Huids zijn eigen cider
produceert. Het spreekt voor zich dat je
ook even plaatsneemt bij een van de vele
horecazaakjes om van een glaasje ZuidLimburgse wijn te genieten. Onderweg
wandel je langs de unieke Valkenburgse
grotwoningen, kruis je het Jacobspad in
Houthem St. Gerlach en ontdek je natuurgebied Ingendael. Een smaakvolle reis
langs onze Zuid-Limburgse wijnen dus!

In het nieuwe magazine ‘Zuid-Limburg
lonkt’ lees je een interview met Maurice
Warnier van Vinteur over zijn ervaringen
met Zuid-Limburgse wijn en ontdek je
dat steeds meer Limburgse wijnen van
internationaal niveau zijn.

Geniet van Zuid-Limburg op zijn
mooist én lekkerst!
⟶ visitzuidlimburg.nl/wijnroutes

De zon, het ambacht en de liefde proef je terug in de unieke
Zuid-Limburgse wijnen. Deze brengen je warmte, intensiveren
de sfeer en brengen je in opperbeste stemming. Wil je dit zelf
ook een keer ervaren? Bezoek dan een van de vele wijnevents!
→ 17 & 18 september

→ 17 aug. t/m 11 sept. - Voerendaal

→ 1 & 2 oktober - Wahlwiller

→ September - Wahlwiller

→ 17 t/m 25 september

→ Thermae 2000 - Valkenburg

Heilbron Limburg Wijn Marathon

⟶ Lees ook:
‘Wijntoerisme nieuwe vorm van
vrijetijdsbesteding’

In het schitterende heuvellandschap
vlak bij het Drielandenpunt van Vaals
liggen twee bijzondere wijndomeinen.
De 11 kilometer lange wijnwandeling voert
langs Wijndomein St. Martinus; de oudste
rode wijngaard én tevens de grootste
wijngaard van Nederland met maar liefst 28
hectare. Ook ontdek je het unieke Domein
Holset. Zij hebben zich gespecialiseerd in
mousserende wijnen, die rijpen op gist in
hun eigen wijnmakerij. Op beide wijndomeinen kun je tijdens je Route des Vins
neerstrijken om nationaal en internationaal
bekroonde wijnen van eigen bodem te
proeven. Onderweg geniet je van prachtige
vergezichten over het glooiende heuvellandschap, wandel je door het Vijlenerbos
en ervaar je de karakteristieke dorpjes.

Alles begint met wijn…

Open Wijngaarddagen

De (duurzame) wijngaarden zijn op z’n
mooist als de trossen rijp zijn en de oogst
in september op gang komt. Ontdek bijzondere verhalen over de wijndomeinen,
leer hoe de ambachtelijke wijnen gemaakt
worden tijdens een rondleiding, en proef
de passie van de wijngaardenier tijdens
een wijnproeverij.
Gedurende de plukdagen eind september
en oktober kun je als vrijwilliger zelfs een
handje meehelpen met het binnenhalen
van de oogst. Na een wijntje in de auto
stappen hoeft niet als je lekker blijft slapen
in het mooie Zuid-Limburgse land. Geniet
van de smaakvolle wijnen van eigen
bodem, kruip onder de lakens en wordt
wakker met uitzicht op de wijngaard en
de glooiende heuvels!

Route des Vins Vijlen-Holset

Limburgse wijnweek

Wijnrestaurant op het land

Wahlwiller Wijnfeesten

Wijnbaden
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Laat je betoveren door
Kasteel Hoensbroek

Steenkolenmijn Valkenburg,
op zoek naar het zwarte goud!
Koempels vertellen ‘sterke verhalen’.
Diep onder de grond ligt het zwarte goud.
Steenkool noemde men ook wel ‘Het
Zwarte Goud’. Steenkool was de allerbelangrijkste brandstof om mee te koken en
om je huis te verwarmen. Heel wat mensen werkten vorige eeuw in de Limburgse
mijnen. Koempels, werden die mijnwerkers
genoemd. En dat werk - héél diep onder
de grond - was geen pretje. Ze moesten
kruipen, het was er bloedheet en er was
ontzettend veel herrie. Die koempels zagen
er gitzwart uit van al dat stof. HÉÉL zwaar
werk dus, met grote machines en zelfs
ondergrondse treinen. In de Steenkolenmijn
Valkenburg kun je zien hoe dat allemaal

Kasteel Hoensbroek: dagje uit voor het hele gezin.

Laat je betoveren door Kasteel Hoensbroek: het meest familievriendelijke
kasteel van Nederland & winnaar van de
VriendenLoterij Museumprijs 2021! In dit
enorme slot met meer dan veertig authentiek ingerichte kamers komen avonturen
uit verre verledens tot leven.
Maak een dansje in de prachtige balzaal en
beklim de Middeleeuwse toren. Zoek de
geheime kamer, bibber in de eeuwenoude
kerker en speel de spellen uit de tijd van
ridder Hoen. Neem een selfie in de schandpaal op de binnenplaats en aanschouw een
heus ‘kotsgat’ in de eetzaal. Volg de route
uit de kasteelbrochure of kies voor een van

onze spannende en leerzame familie kasteeltochten. Het kasteel is bijna iedere dag
geopend. Tijdens schoolvakanties worden
er met regelmaat speciale activiteiten georganiseerd. En weer of geen weer: een bezoek aan een van de mooiste, best bewaarde kastelen van Europa valt bij iedereen in
de smaak. Zeker als je je bezoek afsluit in
onze sfeervolle kelderkeuken voor een kop
koffie met Limburgse vlaai, een overheerlijke pannenkoek of een knapperig broodje.
En schijnt buiten het zonnetje? Dan geniet
je heerlijk op het terras op het plein.
Wil je alvast even binnenkijken?
Ga dan naar www.virtueelkasteel.nl

Ontdek de wereld van het ‘zwarte goud’.

was en waar steenkool vandaan komt. Daar
vertellen echte koempels jou hun sterke
verhalen, en hoe dat allemaal ging. Ze laten
ook een film zien. Diep in de grotten krijg
je dus een idee over hoe het vroeger was
in de Limburgse mijnen. Ontdek het zelf bij
ons in Valkenburg onder de grond. Kijk ook
op onze website en kom diep in de grotten
luisteren naar al die spannende verhalen
over Het Zwarte Goud...
Bij een bezoek aan Zuid-Limburg mag een
bezoek aan een “echte” kolenmijn eigenlijk
niet ontbreken. Deze Mijn is uiteraard goed
toegankelijk gemaakt voor alle leeftijden en
tegenover de ingang van de Steenkolenmijn
bevindt zich een ruime parkeerplaats.

ZO M E R 2 0 2 2
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4x de leukste
routes deze zomer
1

Stein op zijn groenst
langs de Maas

Deze Natuurroute in Stein leidt je door
RivierPark Maasvallei, een gebied dat nog
volop in beweging is. Tussen het Julianakanaal en de snelstromende Maas ligt een
prachtig, waterrijk natuurgebied.
Vanaf de oevers van de imposante rivier
kijk je uit over de grindbanken en naar
België aan de overkant. En waar water is,
is leven! Zo grazen Koninkspaarden in de
oevers en fladderen zeldzame vlinders
voorbij. Ook ontdek je het mysterieuze
monument Woodhenge in Meers, waar
eeuwenoude, bijna zwarte boomstammen
in de lucht klauwen en de kracht van de
natuur symboliseren.
Je volgt deze wandelroute via de groene
paaltjes (waarvan de afgeschuinde bovenkant de looprichting aangeven).

Regio Parkstad heeft de rustgevende,
bloeiende natuur van een park en de activiteit en gezelligheid van een stad. Voor
iedereen is hier wel iets leuks en interessants te beleven, van bruisende steden tot
knusse dorpen en weidse natuurgebieden.
De schitterende Grensroute laat je de
mooiste plaatsen in de natuur zien: de
meanderende Worm, waar bevers en
ijsvogels hun woonplek hebben, de lieflijke
Anstelvallei rond Kasteel Erenstein en de
welvende groene weiden van het Pferdelandpark, tussen Kerkrade en het Duitse
Aken. Bovendien vind je onderweg de
leukste terrasjes en cafeetjes om te
pauzeren.

3

Afstand ⟶ 13,0 km
Startlocatie ⟶ Parkeerplaats naast
Kloosterstraat 19 in Meers

Scan de QR code
en navigeer de route
met één klik ⟶

MTB-route Meerssen

Dicht, ongerept bos, snelle afdalingen en
frisse valleien: je passeert ze allemaal op
de MTB-route Meerssen. Deze avontuurlijke mountainbikeroute brengt je dwars
door Buitengoed Geul & Maas: een groen,
waterrijk en vers aangelegd natuurgebied
waar je ook culturele en architectonische
hoogstandjes vindt.
Deze mountainbike route heeft twee
gezichten. Over de noordzijde maak je
meters over lange, rechte landwegen en
asfaltstukken. Je geniet hier van een uitgestrekt plateaulandschap met geweldige
uitzichten. De zuidzijde is een technischer
gedeelte door prachtige hellingbossen en
langs voormalige mergelgroeves.
De route maakt deel uit van een uitgebreid
bewegwijzerd netwerk van mountainbikeroutes door heel Zuid-Limburg.
Volg de geel-rode bordjes.

Scan de QR code
en navigeer de route
met één klik ⟶

Deze fietsroute volg je via de knooppunten:
20 → 22 → 42 → 35 → 36 → 61

→

62 → 63 → 64 → 65 → 40 → 41

→

109 → 46 → 43 → 44 →

Tip!
Bij Café De Witte Börstel kun je
terecht voor een lekker kopje koffie
voor of na je wandeling.

2

Grensroute
Parkstad Limburg

Tip!
Neem een kijkje ‘binnen’ bij Abdij
Rolduc. Scan de QR code op het
gevelbordje en bekijk de 360-graden
tour of verdiep je in de Abdij tijdens
het luisteren van de audiotour.

4

3

→ 20

Afstand ⟶ 36,8 km
Startlocatie ⟶ Abdij Rolduc,
Heyendallaan 82 in Kerkrade

Scan de QR code
en navigeer de route
met één klik ⟶

Dagboek van een
Herdershond

De succesvolle televisieserie Dagboek van
een Herdershond bracht eind jaren zeventig nogal wat teweeg in en rond het dorpje
Eijsden. De opnames vonden hier plaats en
het leek wel alsof heel Eijsden meedeed.
In de smalle, lieflijke straten van het dorp
werd ruim baan gemaakt voor de regisseur
met zijn uiteenlopende eisen. Figuranten
werden opgetrommeld, lokale muziek werd
gespeeld en zelfs regen werd uit de hemel
getoverd.

Afstand ⟶ 20,5 km
Startlocatie ⟶ Bodemsweg 3a, Meerssen

Tip!
Geniet tijdens je tocht van lokale
producten en uitzicht op mergelwanden bij Brasserie Bie de groeve
in Meerssen.

Tijdens de wandeling ‘Door het decor
van Dagboek van een Herdershond’ komt
de geliefde tv-serie opnieuw tot leven in
het historische Eijsden. Wandel langs de
opnamelocaties en proef de pure nostalgie uit die tijd. Treed in de voetsporen
van de toenmalige cast en herbeleef de
leukste scènes met de jonge en onhandige
kapelaan Odekerke, de strenge pastoor
Bonhomme en de knappe Miete.

Scan de QR code
en navigeer de route
met één klik ⟶

Afstand ⟶ 6,7 km
Start ⟶ Ursulinenconvent,
Breusterstraat 27 in Eijsden
(parkeren: Treffersteeg, Eijsden)

Tip!
Bezoek Museum het Ursulinenconvent
en kom alles te weten over familiegeschiedenis, stamboomonderzoek,
familiecultuur en familietradities.
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‘Uit het leven van een vlinder’ expositie
van Stefan Cools in Museum De Domijnen
‘Uit het leven van een vlinder’ is een bijzondere solotentoonstelling van beeldend
kunstenaar Stefan Cools. Zijn uitgangspunt is ondubbelzinnig: als natuur en landschap al zoveel eeuwen onderwerp van
de kunst zijn, en als we al zo lang met de
ogen van de kunst naar de natuur kijken,
is het dan niet tijd dat natuur, landschap
en vlinders zelf een stem krijgen?

Hedendaagse Kunst De Domijnen haalt
het project Lepidoptarium van buiten naar
binnen. De presentatie geeft in verschillende vormen en media, en met verschillende
materialen en installaties, informatie over
de zes vlindervelden. De kunstwerken in de
tentoonstelling zijn gebaseerd op langdurige observatie en beleving van de zes
velden en op gedegen wetenschappelijk
onderzoek. Een centraal element in de tentoonstelling is de studio van Stefan Cools,
die in het museum wordt gereconstrueerd.
De studio als interface maakt duidelijk dat
Cools, als kunstenaar dagelijks observerend,
belevend en onderzoekend, deel uitmaakt
van de natuur die het museum wordt binnengehaald. Dit komt ook helder naar voren
in een documentaire over Cools en zijn
werk, die in de expositie te zien is.

Stefan Cools (Sittard 1981) is een botanist en
beeldend kunstenaar die opereert op het
snijvlak tussen kunst, natuur en wetenschap.
Cools is al jaren bezig met een artistiek
onderzoek genaamd ‘Lepidoptarium’, met
als hoofdonderwerp: vlinders. Gekoppeld
aan dit onderzoek ontwikkelt hij kunstwerken, installaties en community art projecten
die zijn verwondering over de natuur op het
publiek overbrengen.
Lepidoptarium
Het project Lepidoptarium heeft als doel
om op een innovatieve manier mensen
duurzaam bij landschap en natuur te betrekken door middel van kunst en wetenschap.
Het werk van Stefan Cools stelt de levenscyclus van vlinders centraal, zo onderzoekt
hij bijvoorbeeld hun meconium (de eerste
ontlasting na verpopping van de rupsen).
Hij heeft in zijn artistieke praktijk ontdekt
dat het meconium van vlinders gekleurd
is en kleurecht, dit wil zeggen dat het niet
vervaagt in de loop van de tijd. Het is dus
te gebruiken als natuurlijk pigment. Sinds
deze ontdekking is Cools een artistiek en

Icarusblauwtje 2020. 

wetenschappelijk onderzoek gestart met
als doel om meer kleuren te verzamelen, maar ook om meer te leren over de
levenswijze van vlinders. Vanuit dit begin
is zijn artistieke onderzoek in verschillende
richtingen uitgewaaierd, o.a. naar aspecten
van landschapsbeheer die essentieel zijn
voor rupsen en vlinders. Een community van
burgeronderzoekers heeft de zes ingezaaide bloemenvelden van Lepidoptarium
op aanwijzingen van Cools gemonitord.
De bloemenvelden zijn verspreid over zes

Foto Stefan Cools

locaties in Limburg: Maastricht, Bunde,
Houthem, Susteren, Heythuysen en Baarlo,
elk met een eigen bodemgeschiedenis.
Alle deelnemers worden uitgedaagd in de
huid van rupsen en vlinders te kruipen en
leveren onderzoeksmateriaal aan in de vorm
van foto’s, teksten, tekeningen, etc. Alle
verzamelde gegevens worden vervolgens
verwerkt tot een wetenschappelijk rapport,
een kunstenaarsboek en ook maken zij
deel uit van de expositie ‘Uit het leven van
een vlinder’. De tentoonstelling in Museum

Ontdek het
Nederlands
Mijnmuseum

Het Observatorium
Het Observatorium is een kunstwerk dat
Stefan Cools in opdracht van Museum De
Domijnen heeft gemaakt. Een mobiel, popup paviljoen, dat tijdens de tentoonstelling
Uit het leven van een vlinder door de regio
van Sittard-Geleen reist. Het kunstwerk
daagt het publiek uit om door de ogen van
Stefan Cools met verwondering naar de
natuur te leren kijken.

Te zien tot 30 oktober in Museum De
Domijnen, gelegen aan de Ligne 5 in
Sittard.

Het Nederlands Mijnmuseum belicht alle
facetten van het mijnverleden. In de vorige
eeuw draaide bijna het hele land op steen
kool, het zwarte goud dat diep onder de
Limburgse bodem vandaan kwam. De
massale steenkoolwinning zette stad en streek
grondig op z’n kop om kachels en fabrieken
in heel het land draaiend te houden.
In een monumentaal warenhuis in de
binnenstad van Heerlen, duik je in de
steenkoolwinning, proef je van de glorie
tijden, ontdek je de grauwe keerzijde en
kijk je een kleurrijke toekomst tegemoet.
Wij verwelkomen je graag in het
vernieuwde Nederlands Mijnmuseum.

Kijk op www.nederlandsmijnmuseum.nl
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Ontdek de wonderen
van de Grensmaasvallei
We hebben het tegenwoordig zo druk met zijn
allen dat zaken als bezinning
en verwondering voor de
meesten van ons klinken als
een verre droom. Gelukkig
hoef je geen weken vrij te
plannen om de wereldwonderen te bezichtigen wanneer
je toe bent aan rust en bezinning. Hier om ons heen in de
Zuid-Limburgse Grensmaasvallei zijn talloze onopvallende plekjes die je, wanneer je
er maar de tijd voor neemt,
zullen verbazen. Dat is de
Route vol Verwondering.

Deze 100 kilometer lange fietsroute dwars
door de Grensmaasvallei is perfect om je
hoofd weer helemaal op te frissen.
De route is opgedeeld in een noord- en
zuidlus waarmee je de gemeentes Beek,
Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein
doorkruist. De fietskaart wijst je op allerlei
wonderbaarlijke locaties waar je even in
alle rust kunt genieten. Verlies jezelf onderweg in de prachtige natuur van RivierPark
Maasvallei en het Geleenbeekdal.

Binnenkijken,
luisteren en verwonderen
In de Grensmaasvallei kom je tal van kerken, kloostertuinen en kastelen tegen die
je maar wat graag zou verkennen, maar
dit is niet altijd mogelijk. Of wel? Met een
360-graden tour kun je op meer dan 30
locaties naar binnen kijken. Je hoeft alleen
maar de QR-code op het gevelbordje te
scannen om de locatie virtueel te ervaren,
gewoon op je smartphone. Wil je meer te

weten komen, dan kies je voor de audiotour. Een meesterverteller neemt je mee
door de locatie aan de hand van wonderlijke verhalen en bijna vergeten geheimen.
Eenmaal thuis kun je nog eens rustig van de
virtuele tours en audiotours genieten.

Het wonder van
de St. Michielskerk
Een van de wonderlijke locaties op je pad is
de St. Michielskerk. Sinds jaar en dag wordt
er in Sittard kermis gevierd ter ere van
de stadspatrones Rosa. In 1938 gebeurde
tijdens de drukbezochte mis iets wel heel
bijzonders. Op de markt was er allerlei vermaak, waaronder een circus. Het hulpje van
de leeuwentemmer vergat het hek van het
leeuwenhok te sluiten, en twee leeuwen,
Asor en Irus, ontsnapten. Irus werd snel gevangen maar Asor liep zomaar de overvolle
St. Michielskerk in. Tot ieders verbazing liep
hij naar voren en poepte voor het altaar,
voordat hij weer werd gevangen door de
dompteur. Alsof dat nog niet wonderlijk
genoeg is; als je Asor omdraait, krijg je
Rosa… En ook dit voorval bekijk je met de
augmented reality app tijdens de Route vol
Verwondering.

De fietskaart is kosteloos verkrijgbaar
in alle Visit Zuid-Limburg vestigingen
en de route is makkelijk te volgen via
het fietsknooppuntensysteem.
Vergeet niet onderweg even uit te
rusten bij een van de vele gezellige
horecagelegenheden! Meer weten over
de route of alvast een (digitaal) kijkje
nemen? ⟶ visitzuidlimburg.nl/
routevolverwondering

Als pelgrim door
Zuid-Limburg

Ervaar de ZuidLimburgse cultuur

De bekende St. Jacobsroute
die naar Santiago de Compostela loopt, je hebt er vast
wel van gehoord. Maar wist
je al dat deze route ook door
Zuid-Limburg loopt? Voor velen is de echte pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela
net te veel van het goede.
Ervaar toch hoe het is om
pelgrim te zijn door een van
de 11 camini’s te wandelen.

Het rijke verleden van Zuid-Limburg blijft springlevend door
het koesteren van de tradities, zoals het Oogstdankfeest.
Van kunst tot muziek: tijdens deze evenementen ervaar je
de échte Zuid-Limburgse cultuur en het rijke verleden.
Je bent van harte uitgenodigd!

Met het rijke religieus erfgoed en de
prachtige natuur is Zuid-Limburg het
perfecte oord om tot rust te komen en
te bezinnen. De camini’s zijn rondwandelingen van 5 tot 15 kilometer die allemaal
langs de originele Jacobsroute liggen.
Onderweg kun je heerlijk tot rust komen
en geniet je van het Zuid-Limburgse landschap.

Op weg naar bezinning
Elke camini is gekoppeld aan een levensles. Ze zijn door middel van spreuken en
opdrachten speciaal ingericht op bezinning en bewustwording. Loop bijvoorbeeld de Route van Stilte rondom Wittem,

→ 6 juni – Reijmerstok

→ 7 t/m 31 juli – Kerkrade

→ 26 aug. t/m 11 sept. – Susteren

→ 2 t/m 5 sept. – Berg aan de Maas

Poorten van Reijmerstok

waarbij je wordt uitgenodigd om de route
volledig in stilte te lopen en te ontdekken
wat er dan in je gebeurt. Als een echte
pelgrim verzamel je ook stempels voor
elke camini die je loopt. Heb je ze alle elf
verzameld? Haal dan een cadeautje op bij
een van de Visit Zuid-Limburg Shops.

Gun jezelf een momentje om stil te
staan tijdens een kleine bedevaart.
Kijk op ⟶ visitzuidlimburg.nl/camini

Heiligdomsvaart Susteren

Wereld Muziek Concours (WMC)

Augst Cultuurfestival

Weten wat voor bruisende evenementen er deze zomer nog meer op de agenda staan?
Kijk voor alle evenementen op visitzuidlimburg.nl/agenda.
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Vilt - Valkenburg

11 - 14 augustus 2022

4 dagen wandelen en genieten
in het 5 sterrenlandschap van Zuid-Limburg!

•

42 km
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1
• 2
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k
4
1
•
7 km
Start dagelijks
vanaf café-zaal ‘t Vöske in Berg en Terblijt
Bij opgave vóór 15 juni 2022 korting op het inschrijfgeld.
Info: +31 (0)43 6040885 www.heuvelland4daagse.nl
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De schilders van Limburg
Glooiende heuvels, kastelen en carréboerderijen, blaasmuziek en katholieke volksverhalen. Lang gold het arcadische van
Limburg als leidraad voor de kunst uit de
regio. Maar weinig mensen weten hoezeer
het gebied juist dankzij kunstenaars die
identiteit heeft opgebouwd. En hoezeer
die identiteit ook dankzij Limburgse
kunstenaars de provincie weer voorbij is
gegroeid.
Kerken en Arcadië: typisch Limburg
Vanaf 1860 kregen katholieken de vrijheid
om aan kerken te bouwen. Ongeveer tegelijkertijd werd het spoorwegnet uitgebreid
naar Zuid-Limburg en werden de Staatsmijnen opgericht. Nu Limburg beter te
bereiken was, kwamen Noord-Nederlandse
landschapsschilders af op het pastorale
palet van het Zuid-Limburgse heuvellandschap — lang was Limburg een exotische
inspiratiebron voor schilders uit de andere
provincies. Limburgse kunstenaars opereerden juist binnenshuis — zij werkten aan neogotische bouwwerken, kerken en openbare
gebouwen met allure. Absoluut hoogtepunt
was het door de Roermondse architect

een bijzondere mengeling van enerzijds de
moderniteit van een industriële samenleving en anderzijds het ‘typisch’ Limburgse
Arcadië.

Ger Lataster, Spelende Kinderen, 1954, Collectie SCHUNCK, Heerlen

Pierre Cuypers ontworpen Rijksmuseum in
Amsterdam. Het succes van de Limburgse
bouwwijze zorgde voor een grote vraag
naar kerkgebouwen en kerkdecoratie en
creëerde daardoor talloze ateliers en werkplaatsen in midden-Limburg waar glas-inlood werd gezet, hout werd gesneden en
boeken werden gebonden. Dan treden ook
de Limburgse schilders naar buiten — met

Limburg gaat landelijk
Van ‘Limburgse kunst’ is op landelijk niveau
pas sprake wanneer deze als zodanig in Nederland wordt erkend. In 1937 vindt in het
Gemeentemuseum Den Haag de expositie
‘Hedendaagsche Limburgse Kunst’ plaats.
Behalve schilderijen is er ook toegepaste
kunst te zien: grafiek, bibliofiele uitgaven en
foto’s van architectuur. De tentoonstelling
vormt een eerste echte kennismaking met
de kunst uit de meest zuidoostelijke regio
van het land. In 1954 wordt de Limburgse
kunst geïntroduceerd in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
De expositie bevatte werk van de oudere
en jongere generaties schilders, al werd
er voornamelijk schilderkunst vertoond.
Het afgezonderde, Limburgse ‘arcadië’ lijkt
verwoest. Zelfs de Limburgse pers was
kritisch over de ‘typisch regionale kunst […]
verheerlijking van eigen mens en landschap’.
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De schilders van Limburg, uitgegeven door
WBooks, is een bloemlezing. Een keuze uit
het rijke aanbod van Limburgse en door
Limburg geïnspireerde kunstenaars: van
schilders uit de Haagse tot de Limburgse
school, wand- en glasschilders, expressionisten en realisten, traditionalisten en
vernieuwers. Het boek biedt een kleurrijke kijk op een veelzijdige en verrassende
kunstwereld.

Expositie met werk van Tielens en Quanjel
Van 26 mei tot en met 5 oktober 2022 verzorgt Marx & Marx, Limburgse kunst, een
expositie bij Burgemeester Quickx met werken van George Tielens en Eugène Quanjel. U
vindt deze locatie naast de entree van Château
Sint Gerlach, gelegen aan de Joseph Corneli
Alleé 1 in Valkenburg.
Tielens, George
De schilder George Tielens (Venlo 1888 –
Sittard 1950) had geen artistieke achtergrond.
Zijn vader was beroepsmilitair en stamde net
als zijn moeder uit een aanzienlijke Maastrichtse familie. Zeer tegen de zin van zijn
vader ging hij als enige van vier broers niet
het leger in. Hij ging aan de slag als reclametekenaar en koos na een intermezzo als
niet zo geslaagd zakenman in 1929 definitief
voor de kunst. Hij trok met zijn gezin naar
Limburg, de provincie waar hij zijn jeugd had
doorgebracht. Eerst woonde hij in Sittard,
daarna een vijftal jaren in Hoensbroek om in
1937 weer, en nu voorgoed, naar Sittard terug
te komen. In 1950 overleed hij volkomen

onverwacht aan een hartaanval. Tielens was
vrijwel zeker een autodidact. Dat verhinderde
hem echter niet om meteen grote opdrachten
als kerkschilder aan te nemen. In zijn eerste
Limburgse jaren maakte hij muurschilderingen in de parochiekerken van Spaubeek,
Nuth, Puth en Lindenheuvel. Daarvan zijn
alleen de schilderingen in Spaubeek bewaard
gebleven, maar ook behouden is zijn grootste
opdracht: de complete beglazing van de St.
Servatius in Vaesrade.

George Tielens, Limburgs landschap, 60 cm h
x 80 cm b, olieverf op doek, 1947

EXPOSITIE
GEORGE TIELENS EN EUGÈNE QUANJEL.
Van 26 mei tot en met 5 oktober 2022.
bij Koffiebar Burgemeester Quicx,
de kasteelhoeve
naast de entree van
Château St. Gerlach,
Joseph Corneli Allée 1 Valkenburg

Met de later door hem toegevoegde beschildering van het oksaal vormt dit nog steeds een
bezienswaardig ensemble. Tenslotte maakte
hij nog drie ramen voor de kapel van het St.
Franciscusklooster in Beek en een kruisweg
voor de kerk van de H. Cornelius en H. Paulus
in Heerlerheide. Bij de verbouwing van het
klooster in Beek tot een Woonzorgcentrum
zijn de ramen opgenomen in de dagkapel. Ook
de kruisweg in Heerlerheide bevindt zich nog
steeds in de parochiekerk.
Quanjel, Eugène
Heerlen, 18 december 1897 – aldaar, 12
maart 1998) Nederlands kunstschilder, glaskunstenaar, beeldhouwer en ontwerper.
Quanjel was gedurende z’n leven werkzaam
als bouwkundige bij Staatsmijn Maurits, maar
was daarnaast een veelzijdig kunstenaar. De
schilderstijl van Quanjel kan het beste worden
omschreven als impressonistisch. Hij hield
zich daarbij voornamelijk bezig met landschappen, stadsgezichten en bloemen.
Veel monumenten in de provincie Limburg,

Eugène Quanjel, Limburgs dorp in voorjaar, 94
cm h x 73 cm b, olieverf op hardboard, z.j.

waaronder een beeldengroep uit 1955 van
een mijnwerker, een havenarbeider en een
landbouwer in de haven van Stein en het
beeld de Oranjeboom in Geleen zijn door hem
ontworpen. Ook het ontwerp van het openluchttheater in het Steinerbos is van de hand
van Quanjel. Veel door Quanjel ontworpen glas-in-loodramen zijn terug te vinden
in kerkgebouwen.
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Marialint verbindt 110 Limburgse
kapelletjes met elkaar

Activiteiten Kasteelruïne
tijdens Dag van het Kasteel

veel onbekende plekken waar Maria wordt
vereerd.
“Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder
Maria even te groeten”, zegt Nan Paffen,
een van de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs zonder afstappen, kun je even in
gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij
gewoon een ‘magnifieke’ vrouw”.
De routes hebben verschillende lengtes.
De meeste zijn als een rondtocht te fietsen,
maar onderweg zijn er ook verbindingen
met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en
iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Op zondag 1
mei – het begin van de Mariamaand – wordt
het Maralint ten doop gehouden. Op alle
onderstaande plekken is dan een moment waarin de eerste routefolder wordt
aangeboden en een korte fietstocht wordt
gehouden.
Een aantal bedevaartsoorden in Limburg
heeft de handen ineengeslagen en een lint
van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes
uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar
opengesteld. Vanaf 1 mei zijn de routes op
papier verkrijgbaar en online zijn ze nu al
beschikbaar.Verspreid door het Limburgse
land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint
verbindt die verhalen met elkaar en laat de
fietser kennis maken met bekende en ook

Tienray www.kleinlourdes.nl
Venlo www.rkvenlo.nl
Roermond www.kapelinhetzand.nl
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl
Maastricht www.sterre-der-zee.nl
Wittem www.kloosterwittem.nl
Voor de routes is gebruik gemaakt van de
fietsknooppuntenroute van de ANWB. De
routes zijn bij de verschillende kapellen als
folder verkrijgbaar, maar ook van diverse
sites te downloaden.

Voor een onbezorgde kampeervakantie !
> Tenten & Voortenten
> Caravan en Camper
accessoires
> Wandelsport en Outdoor
> Zwembaden

www.v
akantie

wereld

.com

Grootste van de Euregio
Modern caravan en camper service center
Grote keuze in topmerken kampeeraccessoires

2 vestigingen op Industrieterrein - 6 dagen per week geopend !

Aan de Fremme 20a

6269 BE Margraten

+31-43-4589120



Dag van het Kasteel 2022 staat in het teken
van het Rampjaar 1672, dit jaar 350 jaar
geleden. 10 december 2022 is het 350 jaar
geleden dat de verwoesting van het Kasteel
van Valkenburg plaatsvond. Op Tweede
Pinksterdag maandag 6 juni vinden verschillende activiteiten plaats op de Kasteelruïne
in Valkenburg ter gelegenheid van Dag van
het Kasteel.
Rondleidingen over de Kasteelruïne
Op maandag 6 juni wordt om 11.30, 13.00,
14.00 en 15.30 uur een rondleiding over de
Kasteelruïne gegeven. De gids vertelt over
de laatste dagen, de vooravonden waarin
werd besloten om tot een totale verwoesting over te gaan.
De toegangsprijs voor deze activiteit bedraagt € 11,00 voor volwassenen en € 9,00
voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.
Bekijk de website voor meer informatie over
de activiteit, de tickets en de voorwaarden.
Ridderschildje verven
Op Tweede Pinksterdag tussen 12.00 en
16.00 uur kunnen kinderen bij TASH Rooftopbar, de horecagelegenheid aan de voet
van de Kasteelruïne, een houten schildje
beschilderen. Versier het schildje in je eigen
ridderstijl, met felle en vrolijke kleuren of
juist donkere en angstaanjagende kleuren.
Afhankelijk van het weer wordt dit buiten of
binnen georganiseerd (onder begeleiding).

Foto Photostique

De kosten zijn € 2,00 per schildje en kunnen ter plekke per pin of contant worden
voldaan.
Living Statue Stadhouder Willem III
Bij de ingang van de Kasteelruïne verwelkomt Living Statue Stadhouder Willem III
alle bezoekers. Op 10 december 1672 heeft
stadhouder Willem III de opdracht gegeven om tot vernietiging van het kasteel van
Valkenburg en de vestingmuren over te
gaan, zodat het nooit meer in handen van
de vijand kon komen.
De Living Statue is te bewonderen tussen
12.00 en 12.30 uur, 13.00 en 13.30 uur, 14.00
en 14.30 uur en 15.00 en 15.30 uur.

Kasteelruïne Valkenburg

Daalhemerweg 27 Valkenburg
www.kasteelvalkenburg.nl

Brocante
De Veranda
Vintage-curiosa-antiek
Hobbelrade 45
6176CG Spaubeek
tel.06-13157112
www.brocantedeveranda.com
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Vaals: verrassend,
veelzijdig en vol
historie!
In de ruim 20 jaar waarin de Limburgse blogger
Bregje in Zuid-Limburg woont, zijn haar bezoekjes
aan Vaals op één hand te tellen. Het beeld dat ze
van het grensstadje had, beperkte zich tot het
Drielandenpunt, een bungalowpark en de Maastrichterlaan, gezien vanuit de bus naar Aken.
Daarom is het zo leuk dat ze tijdens de nieuwe
historische stadswandeling een hele andere kant
van Vaals ontdekt.

Historische
stadswandeling Vaals
De historische stadswandeling door Vaals is
er in 2 varianten: een route van 4 kilometer
en eentje van 8 kilometer. De lange route
brengt je via het historische deel van Vaals
naar het Drielandenpunt en weer terug
naar beneden, dit uitstapje naar boven sla
je over tijdens de korte route. Handig, zo
kies je altijd een route die het beste bij jou
en je gezelschap past.

Leuk voor alle leeftijden
Wij lopen de historische stadswandeling
met onze zoon Laurens van 7 en onze teckelpup en kiezen daarom voor de route van
4 kilometer. De routebeschrijving is duidelijk en voert je langs verschillende monumenten en historische gebouwen. Wat me
meteen opvalt: Vaals heeft veel meer historie dan ik vooraf had gedacht. Het kwam eigenlijk nooit in me op om verder te kijken.
We ontdekken prachtige gebouwen, mooie
pleinen en kleine straatjes en steegjes, die
de stad veel charme geven.

Mary Poppins in Limburg

Verhalen komen tot leven

Lunch bij Lunchroom 28

We beginnen bij het busstation tegenover
het Visit Zuid-Limburg Servicepunt aan
de Maastrichterlaan. Hier kun je ook het
routeboekje van de stadswandeling kopen.
We beginnen de route en duiken links en
rechts zijstraten van de Maastrichterlaan
in voor de eerste bezienswaardigheden.
Onderweg lezen en leren we van alles over
de families die een belangrijk onderdeel
uitmaakten van de rijke historie van Vaals.
De statige panden die we tegenkomen
behoorden vroeger toe aan de lakenfabrikanten die naam maakten in Vaals. Ontzettend leuk en interessant, zeker als je, net
zoals ik, graag romans leest vol verhalen
en intriges uit vervlogen tijden. Als muren
konden praten, gonsden de verhalen hier
ongetwijfeld door de straten. Onderweg
vergapen we ons aan de prachtige panden,
voornamelijk uit de 18e eeuw. Het lijkt het
decor van Mary Poppins wel!

Het is een feestje om deze wandeling met
onze zoon te lopen, omdat zijn kinderlijke
verwondering ons weer heel anders laat
kijken naar de omgeving en de verschillende gebouwen. De verhalen die we lezen in
het boekje van de wandelroute en via de
qr-codes op de bordjes, komen tot leven
door zijn fantasie.

Via Kasteel Bloemendal en het voormalige
treinstation van Vaals komen we weer terug
op de Maastrichterlaan. We strijken neer
bij Lunchroom 28 voor een uitgebreide
lunch. Hier, aan de moderne doorlopende
weg naar Aken lijkt de rijke historie ver
weg. Wat je ervoor terugkrijgt is heerlijk
mensen kijken vanuit de lunchroom of vanaf
het terras. We genieten van de heerlijke
gerechten en een lekker drankje.

Een uitstapje naar Duitsland
Al wandelend belanden we ook nog even
in Duitsland. Op de grens van Nederland
en Duitsland staat het kleinste museum van
Nederland in een oud, klein grenswachtershuisje. Je kan dit bezichtigen op afspraak.
In het huisje zie je allerlei attributen van
vroeger. Een oud bureau, foto’s en antieke
verkeersborden nemen je mee naar het verleden. Ook staat hier een oude grenssteen
uit 1545. De leeftijd van die steen maakt
grote indruk op onze zoon Laurens. “En die
steen is dus nog steeds niet kapot na bijna
500 jaar? Dan moet hij wel heel stevig zijn!”

“Wat me meteen opvalt:
Vaals heeft veel meer
historie dan ik vooraf
had gedacht. Het kwam
eigenlijk nooit in me op
om verder te kijken.”
Fotogenieke plekjes

Veelzijdig, verrassend
en historisch Vaals:
een aanrader!
En zo sluiten we ons bezoek aan Vaals af
met een grote glimlach. Deze grensstad
heeft ons verrast met zijn veelzijdigheid
en prachtige gebouwen. Een absolute
aanrader als je eens wilt afwisselen met het
groen van onze mooie Limburgse heuvels!

Nog een voordeel van deze stadswandeling: het helpt je om te vertragen en lekker
om je heen te kijken. We wandelen van
mooie uitzichten via fijne doorkijkjes langs
bijzondere hofjes. Dat maakt het historische deel van Vaals ook erg fotogeniek,
leuk voor familiekiekjes of Instagramfoto’s.
Je snapt wel dat ik zelf een mooie voorraad
foto’s heb geschoten!

Heden en verleden
ontmoeten elkaar
We lopen verder en dan staan we op het
Von Clermontplein, waar je je echt in het
buitenland waant. De grote, statige huizen
en de kinderkopjes, omringd door eeuwenoude bomen, vormen een oase van rust. En
voor kinderen is dit een plek om even heerlijk te rennen en te spelen op de trappen.
Het grote Von Clermonthuis is tegenwoordig het gemeentekantoor van Vaals en zo
ontmoeten heden en verleden elkaar hier.

Ook benieuwd naar de Historische
Stadswandeling Vaals? Koop het
boekje bij één van de Visit Zuid-Limburg Shops of online in de webshop
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop.
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Muyayo Rif en de Rootsriders
hoofdacts Glanamundo
Wereldfestival in Geleen
langs diverse poppodia en festivals. Naast
Muyayo Rif en de Rootsriders treden ook de
bands Entoto (Ethiopische 60’s & 70’s funk)
en de Gentse band Congazz (salsa/latin) op
tijdens het Geleense festival.
Maar er is meer! Een plein met 15 foodtrucks laten je tijdens het Glanamundo
Wereldfestival kennismaken met gerechten
uit de hele wereld. Denk daarbij aan traditionele gerechten uit o.a. Indonesië, Mexico,
Spanje, Italië, Amerika en Suriname. Kortom,
ook foodliefhebbers zijn bij het Glanamundo
Wereldfestival aan het juiste adres. Ook dit
jaar vindt er een groots opgezette wereldmarkt plaats.

Entoto Band. 

Muyayo Rif.

Na twee uitgestelde edities vindt zaterdag 23 juli de 4de editie plaats van het
Glanamundo Wereldfestival op de Markt in
Geleen. Als hoofdacts heeft de organisatie
dit jaar de Spaanse feestband Muyayo Rif
en de Rootsriders vastgelegd.
Muyayo Rif is een achtkoppig fiesta-monster
uit Barcelona. In de beste Barcelonese mestizo-traditie mengen zij latin, ska en punk

tot een bruisende cocktail. In 2020 stond
de band nog in het voorprogramma tijdens
de slotconcerten van Rowwen Heze.
De Rootsriders is een ‘tribute to Bob Marley’ band en volgens vele een van de beste
van Europa. Onlangs deden ze mee aan het
SBS6-programma ‘The Tribute - Battle of
the Bands’. Daarin gooide ze hoge ogen.
Momenteel touren ze door Nederland

Glanamundo Wereldfestival |
Zaterdag 23 juli |
12.00 – 01.00 uur |
Markt Geleen |
Gratis entree
Zie voor meer informatie:
https://www.facebook.com/GlanamundoWereldfestival
https://www.instagram.com/glanamundo_
wereldfestival

Rootsriders.

Foto Robert van Spanje
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Evenementen
agenda

Ontdek wat er binnenkort voor leuks
te beleven valt in Zuid-Limburg!

Juni
t/m 12 → Het leven en werken in kloosters
Ora et Labora, Houthem St. Gerlach
t/m 12 → Mit Tröate e Sjelle’ Harmonie
Vaals, Vaals
t/m 26 → Dromen, Durven, Doen, Heerlen
t/m 19 → Driver’s Seat X Aad de Haas X
collectie SCHUNCK, Heerlen
t/m 03-7 → De Gemeenschap - Influencers
van 100 jaar geleden, Valkenburg
t/m 17-7 → Spektakelmusical Dagboek van
een Herdershond, Maastricht
t/m 31-7 → Limburgse Kunstkring Homeless, Valkenburg
t/m 25-9 → Keith Haring: Grace House
Mural, Heerlen
03 t/m 12 → Zomerfestival Voerendaal
Open Air, Klimmen
03 t/m 06 → Colonia i Kirchroa, Kerkrade
03 → Irish Folk Extravaganza door
Harmony Glen, Valkenburg
04 t/m 03-7 → Groepsexpositie C’est le
ton qui fait la musique, Valkenburg
04 & 05 → PLUS Outdoor Beach Party
Brunssum, Brunssum
04 → The 70’s unplugged, Valkenburg
04 & 05 → ISAAC 043Triathlon, Maastricht
04 → Dodemans Trail, Schin op Geul
05 → Wie God in Frankriek, Klimmen
05 → Open Tuin Dag, Epen
05 → Ontmoet de Ridders van de
Heerlijkheid Hoensbroek, Hoensbroek
06 → Lezing Jo Ortmans Ransdaal,
het geheim, Ransdaal
06 → Wandelen voor KIKA, Brunssum
06 → Pinksterwandeling Sint Martinus
Mechelen, Mechelen

3 t/m 12 juni
→ Zomerfestival Voerendaal,
Voerendaal

07 t/m 10 → Heuvelland Fiets 4 Daagse,
Berg en Terblijt
08 → Buitenbios Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain, Voerendaal
10 & 11 → Vebego Limburgs Mooiste,
Heerlen
10 t/m 12 → Medammecour in Concert
meets WMC Kerkrade, Kerkrade
10 → Guy Verlinde Duo, Landgraaf
10 → Nederpop All Stars Zelfs je naam is
mooi, Valkenburg
10 t/m 12 → Ronde van Limburg, Stein
11 → Vebego Limburgs Mooiste, Heerlen
11 → Swing it Back, Sittard

18 & 19 juni
→ Nacht van Gulpen, Gulpen

12 → Kunst- & antiekveiling tbv de
Laurentiuskerk, Voerendaal
12 → Blazersensemble Zuiderwind In
de Wolken, Valkenburg
12 → Zomerfestival Fair, Voerendaal
12 → Stoomvrijmarkt, Simpelveld
13 t/m 19 → SKATE4daagse, Heerlen
15 t/m 23 → Viering 800 jaar Bloedwonder,
Meerssen
16 → Micheline Van Hautem, Valkenburg
17 t/m 19 → Pinkpop, Landgraaf
17 t/m 19, Nationale Archeologiedagen
18 t/m 03-7 → Kunstexpositie KiV
Inside-Outside, Houthem St. Gerlach
18 → De (midzomer)Nach vaan ‘t Hart,
Maastricht
18 → Galaconcert Mix of Music, Beek
18 → A Tribute to Sting & The Police,
Valkenburg
19 → Antiek en Curiosamarkt Bemelen,
Bemelen
19 → Straatmarkt Schimmert, Schimmert
19 t/m 21 → Bronk, Eijsden
19 → Geheime Tuinen Festival, Sittard
23 t/m 25 → Bierfestival: de 24uurs van
Maastricht, Maastricht
25 → Midsummer Prog Festival, Valkenburg
25 t/m 30 → TEFAF Maastricht, Maastricht
25 → Krijtland Trail, Wittem
26 → Gerardusbier wandeling, Wittem
26 → Het Kinderfestijn met K3, Monique
Smit & de Droomband, Kerkrade
26 → Blind Guardian, Sittard
26 → Fair Culinair Puth, Puth
28 t/m 01-7 → Avond4Daagse Vilt, Vilt
29 t/m 01-7 → Het Maascongres,
Maastricht

Juli
02 → Tributefest to the 60’s & 70’s,
Valkenburg
02 & 03 → Alice in Wonderland, Landgraaf
02 → Conincx Pop, Elsloo
02 & 03 → El Mundo Fantasia, Landgraaf
03 → Tributefest to the 80’s, Valkenburg
03 → Gluren bij de Buren, Sittard
03 → Ontmoet de Ridders van de
Heerlijkheid Hoensbroek, Hoensbroek
03 → Triathlon Stein, Stein
07 → Night Fever The very Best of de Bee
Gees Live concert, Valkenburg
09 & 10 → Musicalshow, Landgraaf
09 → Legends we’ve lost, Valkenburg

10 → Garagesale Cadier en Keer,
Cadier en Keer
10 → Jaarmarkt Oirsbeek, Oirsbeek
16 & 17 → Parkcity Live, Heerlen
17 & 31 → Roofvogelshow Kasteelruïne,
Valkenburg
17 → Pique-nique et Musique, Ingber
23 → Glanamundo Wereldfestival, Geleen
24 → Internationale Keramiekmarkt, Mesch
24 → Korenwolftocht, Gulpen
25 t/m 31 → Week van de Limburgse
Popmuziek
27 → Nigel Otermans Vegas in Valkenburg,
Valkenburg
28 → Horen-zien-zwijgen-wandeling,
Wittem
29 → H6 Openluchttheater, Valkenburg
30 → Belle Pérez Anders, Valkenburg
31 → Zomermarkt, Schin op Geul
31 → Open Tuin Dag, Epen

30 juni t/m 3 juli
→ Worldfestival Parade Brunssum,
Brunssum

Augustus
3 & 10 → Nigel Otermans Vegas in
Valkenburg, Valkenburg
04 → Kenny B, Valkenburg
06 → The Jimi Hendrix Re-Experience,
Valkenburg
06 & 07 → Luikse Markt Wahlwiller,
Wahlwiller
07, 14 & 28 → Roofvogelshow Kasteelruïne,
Valkenburg
07 → Geleense Oldtimer Parade, Geleen
07 → Ontmoet de Ridders van de
Heerlijkheid, Hoensbroek
07 → Oude Ambachten, Einighausen
11 t/m 14 → Heuvelland4daagse,
Berg en Terblijt
11 t/m 21 → Orlando Festival, Kerkrade
12 → Nur Deutsche Welle, Valkenburg
12 t/m 14 → The Notorious IBE, Heerlen
13 → The best of 50 years Woodstock,
Valkenburg
14 → De Pijl van Heerlerheide, Heerlen
19 & 20 → Der Freischütz Opera Compact,
Valkenburg
19 t/m 21 → Gulpener Bierfeesten, Gulpen
21 → Rock the Opera III, Valkenburg
25 → Horen-zien-zwijgen-wandeling,
Wittem
25 t/m 28 → Preuvenemint, Maastricht

26 t/m 04-9 → Cultura Nova, Heerlen
26 t/m 28 → Sint Rosa Festival, Sittard
27 → Il Gioco D’Amore Zomeropera Favola
in Musica, Valkenburg
27 & 28 → PlateauKUNST, Margraten
28 → De Wijnwandeling, Landgraaf

September
Elk weekend → Kunstdagen Wittem,
Wittem
02 & 03 → Wielerfestival Cauberg,
Valkenburg
02 t/m 04 → Bruis Festival, Maastricht
03 → Nachtlicht, Wittem
03 → Zomer Carnaval Amby, Maastricht
04 → Gerardusbier wandeling, Wittem
04 → Simon & Garfunkel Live at
Central Park, Valkenburg
04 → Ontmoet de Ridders van de
Heerlijkheid Hoensbroek, Hoensbroek
04 → Nazomerwandeling in het
Mergelland, Epen
08 t/m 11 → InterClassics Maastricht,
Maastricht
10 → Cols de Vallis, Vijlen
10 → Gravel Series Limburg, Banholt
10 & 11 → Sint Pietersbear Trail, Maastricht
10 & 11 → Limburgs Landmarkt, Mesch
11 → Kids MTB Liberation Race, Banholt
11 → Open Monumentendag
16 t/m 18 → Musica Sacra, Maastricht
17 & 18 → Circus SNOR, Hoensbroek
17 & 18 → Open Wijngaarddagen, Wijlre
17 & 18 → Internationale Rashondententoonstelling, Maastricht
17 & 18 → Mergelheuvelland 2-daagse,
Sint Geertruid
17 → Nach van ‘t Limburgse Leed
18 → Obvion RUN, Heerlen
18 → Pro Wrestling Showdown, Sittard
18 → Liberation Concert, Margraten
24 → Loop met je dokter, Maastricht
25 → Def Americans, Sittard
25 → De Wijnwandeling, Landgraaf
23 t/m 25 → Parkstad Ballon Festival,
Hoensbroek
30 → Ggu:ll + Terzij de Hored, Sittard

26 t/m 28 augustus
→ Archeologisch Festival
Sempervivetum, Bocholtz

20

Visit Zuid-Limburg Vakantiekrant

ZO M E R 2 0 2 2

Zuid-Limburgse droomtuinen
voor iedere tuinliefhebber
grote cirkel, waar groenten en planten
worden verbouwd, gericht op biodiversiteit en duurzaamheid en mede bedoeld als
laagdrempelig leerproject. Er is tevens een
buurtmarkt waar groenten en fruit van de
hof worden verkocht.
Marnis, Bunde: Aan de voet van de Kruisberg, nabij het Bunderbos, ligt de tuin van
Marnis Kwekerij. Verspreid over het terrein
liggen zeer inspirerende biotoopjes zoals
een cottagetuin, schaduwplantentuin, prairieborder en groententuin. Een droomplek
voor elke tuinliefhebber.
Kijk voor openingstijden en meer informatie op www.zuidlimburgsedroomtuinen.nl



De foto’s van de droomtuinen op deze pagina zijn gemaakt bij De Carishof in Klimmen.

We hadden geluk dit voorjaar met het
warme weer: buiten eten op het terras,
genietend van onze tuin, die zich eveneens
koesterde in de lentezon en al vroeg van
alles gaf: bloembollen zoals tulpen en narcissen kwamen al vroeg op en nu de klokjes
en pinksterbloemen. Deze week openden
bij ons de eerste irissen hun pracht. Wij
hebben niks te klagen, behalve dat we in de
stad wonen en onze tuin niet groter kunnen
maken dan hij is.

zelfs in één weekend te bezoeken. Maar de
openingstijden zijn breed opgezet, dus u
mag er gerust langer voor uittrekken, want
alle tuinen zijn geopend vanaf eind mei tot
in de nazomer.

Gelukkig mogen we ons ook gretig begeven in andermans tuinen, ten minste, als we
daar toestemming voor krijgen. Dat is zeker
geval bij de Zuid-Limburgse droomtuinen.
Zes bijzondere en onderling zeer verschillende tuinen plus een kwekerij met showtuinen zijn deze zomer weer te bezoeken.
De zeven locaties liggen verspreid over het
bronsgroene land, van het vlakke Roosteren
in het noorden van Zuid-Limburg tot het
heuvelachtige Zuiden.

De Carishof, Klimmen: parkachtige vergezichtentuin met hagenstructuren rondom
een monumentale carréhoeve. Met vasteplantenborders, natuurlijke poel, beekje,
oranjerie, boomgaardje, bakhuis, fruithof en
wijngaardje.

De tuinen liggen hoe dan ook redelijk dicht
bij elkaar en zijn met een beetje inspanning

Hoeve Schettereind, Roosteren: landelijke
tuin van bijna 7.000 m2 gelegen rondom
een authentieke hoeve. Rijkelijk gevulde
borders met vaste planten, eenjarigen en
dahlia’s.

Le Jardin de Pauline, Heerlen: midden in
Heerlen ligt een verborgen paradijs in een
soort kom. Een natuurgebiedje met een
3 hectare groot meer, door oude bomen
omzoomd en afgesloten van de bewoonde wereld. Vormsnoei en weelderig groen
bepalen hier het silhouet en creëren rust en

balans. Ook het sfeervolle huis staat deels
open voor de tuinbezoekers.
Van Moeras tot Paradijs, Gulpen: ooit zesduizend vierkante meter moerasgebied, nu
een glooiende tuin met een grote natuurlijke vijver en van drie kanten fraai zicht op de
Limburgse heuvels. Wilde borders met veel
grassen, rozen en een Japans esdoornbos.
Langs de vijver mooie hortensia’s en een
groot veld sedums.
Schopsheim, ’s-Gravenvoeren: net over de
grens van België, met een ongeëvenaard
uitzicht op Nederland. Gelegen aan de rand
van een bos, middenin een beschermd
natuurgebied rondom een drie eeuwen
oude carréboerderij. Met onderling zeer
verschillende vaste plantenborders e n een
door de Heerenhof aangelegd half besloten
tuingedeelte.
Hof van Heer/De Heerenhof, Maastricht:
Levendig, sociaal groen buurtproject op
een voormalige ezelweide te midden van
de stedelijke bebouwing. Centraal een

COLOFON
Deze Vakantiekrant is tot stand gekomen via een samenwerking van Visit
Zuid-Limburg en Uitgeverij Van Heel &
De Wit. De krant verschijnt ieder kwartaal (eerstvolgende 1 oktober), met
uitzondering van het eerste kwartaal
van het jaar.
Voor advertentiesmogelijkheden in de
volgende edities kunt u contact opnemen met Maurice de Wit,
maurice@mijngazet.nl of 06-39717715
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Wijnboer René Willems geniet van
zwoegen op ‘Château Daniken’

René Willems aan het werk in de wijngaard. 

Op vakantie bij bevriende wijnboeren in
Hongarije kreeg hij de smaak te pakken.
Tien jaar later heeft René Willems 2200
druivenstokken staan op een zonnige
helling met uitzicht op Sweikhuizen. In de
kelder van de Biesenhof perst hij zijn druiven tot lichte, frisse ‘De Heren Daniken’
wijnen.
Door Ray Simoen
Lichtgeel zonlicht koestert de helling van
de Danikerberg, waar René Willems en zijn
vrienden druk bezig zijn de takken van 2200
druivenstokken in een parapluvorm te buigen. Niet om de druiven beter te beschermen tegen wind en regen. ,,De sapstromen
mogen niet meteen naar de uiteinden van
de takken lopen maar moeten goed worden
verdeeld over de hele tak van de struik.
Dan verloopt de groei gelijkmatig. Door ze
in een paraplu vorm te buigen bereiken we
dat,” legt de 57 jarige, goedlachse wijnboer
uit. Hij haalt de pet van zijn hoofd, dat aardig bezweet raakt door de doorbrekende
lentezon en het vele snoeiwerk. Het zijn
de eerste werkzaamheden van het nieuwe
seizoen. Dat eindigt in oktober wanneer de
druiven van Willems vier soorten druiven
geplukt worden van de stokken op de fraai
gelegen helling met sprookjesachtig uitzicht op het bergdorpje Sweikhuizen. ,,Erna
worden ze naar de kelder van de Biesenhof
gebracht. Die mag ik gebruiken om de druiven te persen en van het sap in rvs vaten
van 300 liter wijnen te maken. Maar zover is
het nog niet. Er wacht nog veel werk, maar
ik geniet nog altijd intens van het afwisselende werk in de wijngaard. Zeker met de
hulp van bevriende handjes is het goed vol
te houden.”
Proeverijen
Opzij van de wijngaard met de 2200 druivenstokken staat een groene bouwkeet.
,,Ho, ho, dat is niet zomaar een bouwkeet.

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken

Dat is mijn wijnchâteau Daniken”, zegt de
kasteelheer lachend. ,,Kijk maar, het staat
er netjes op geschilderd.” In de tot donkergroen château verbouwde keet liggen
materialen en stoelen opgeslagen. Het
château is ook voorzien van een aanrecht
en kookplaatje. ,,Ik geef ook rondleidingen
door de wijngaard. Met proeverijen van mijn
wijnen. Daarbij serveren we ook hapjes.”
Zo’n tien jaar geleden was hij een echt
bierdrinker, genoot van stevige Belgische
abdijbieren. Geen forse innemer want de
Nieuwhagenaar van geboorte was een fanatiek sportman. ,,Ik ben begonnen als wielrenner. Kon aardig meekomen met de nieuwelingen maar meer zat er niet in.” Hij stort
zich op in de jaren 1980 sterk opkomende
triatlonsport. ,,Het fietsen ging me goed
af maar ik ben geen hardloper,” voegt hij er
lachend aan toe. Maar hij geniet wel intens
van het trainen. ,,Het was een goede manier
om mijn hoofd leeg te maken en in conditie
te blijven. Ik draaide toen continu diensten
bij de ambulancedienst van de GGD.” In
die jaren gaat hij ook vaak op vakantie naar
het Balaton meer in Hongarije, waar hij in
contact komt met drie wijnboeren en hun
families. ,,Wanneer ik vakantie had, ging ik
hen helpen in de wijngaard. Veel heb ik van
hen geleerd maar ik vond het erg jammer
dat ze zelf geen wijn maakten. Toen kreeg
ik het idee om zelf druiven te gaan telen en
wijnen te maken.”
Hij gaat eerst twee jaar op cursus bij de
Wijngaardeniers van het Mergelland. ,,Veel
heb ik van hen geleerd, maar het meeste
toch van het vallen en opstaan op het stukje
helling dat ik hier op deze helling kon kopen
van een vriend van me.” In 2003 plant hij
zijn eerste 450 stokken. ,,Joanniter druiven,
die zijn goed bestand tegen ons vochtige
klimaat, en ook de Bianca, een Hongaars
druivensoort, plant ik, als eerbetoon aan
mijn Hongaarse wijnvrienden.” Drie jaar
later kan hij zijn eerste eigen flessen wijn
opentrekken. ,,Groot feest, we hebben de

hele oogst opgedronken.” Geen kater, wel
veel lof voor zijn Bianca wijn.
Vandalisme
De kasteelheer van Daniken is nog niet
tevreden en kan zeker niet in alle rust van
zijn wijngaard genieten. ,,In het begin had
ik veel last van teveel eiwit in de wijn. Daardoor hing er een wit waas aan de binnenkant van de fles, maar de wijn was wel goed
te drinken.” Veel meer kopzorgen heeft
hij door de nachtelijk bezoekjes, die een
groep jongeren aan zijn wijngaard brengt.
,,Ze trokken de houten palen, waaraan mijn
stokken groeiden uit de grond, en gingen
die verderop in de fik steken. Alles, wat ze
maar konden vinden, dat brandbaar was
namen ze mee. Puur vandalisme.” Hij maant
de politie actie te ondernemen, anders zou
hij met zijn medewerkers zelf de vandalen
aanpakken. ,,Ik wist wie ze waren en wanneer ze kwamen ‘s nachts. Ik heb dat aan
de politie doorgegeven. Uiteindelijk is de
politie gekomen en is met de jongens een
stevig gesprek gevoerd. Nu is het gelukkig
weer rustig.” Vandalen weg, maar de plaag
van konijnen, die gaas en planten wegvreten is hardnekkiger. Ondanks de valk, die in
zijn wijngaard hoog op een paal de buurt
afspeurt naar lekkere brokken. ,,Sinds een
konijnenziekte flink heeft huisgehouden,
zien we amper nog konijnen.”
Zorg
Vier jaar geleden kreeg hij het aanbod om
meer grond te beplanten. ,,In één keer
kwamen er 2100 stokken bij. Dat was wel
heftig maar het is altijd mijn droom geweest om zelf diverse wijnen te maken.
Alles wil ik doen, van de wijngaard tot de
wijnkelder. Af en toe was de combinatie
van ambulancedienst en wijngaard een hele
zware maar het is allemaal werk in de zorg:
zorg voor de ambulancepatiënten en zorg
voor de druiven.” Zonder de medewerking
van 12 stel bevriende’ handjes’ zou hij het
nooit rooien, erkent hij. ,,Iedereen doet

wat hij kan en wanneer hij wil komen. Geen
verplichting, het moet wel leuk blijven”
De ‘hulphandjes’ verzorgen 600 Joanniter
stikken, 150 ‘Bianca’s’, 450 Pinot Blanc, 900
Sauvignon Gris en 100 Dornfelder stokken.
,,Die Dornfelders zijn ‘Aktion Sorgenkind’.
Die doen het nog steeds niet goed. Van
elke druivensoort maakt hij een wijn (monocépage). ,,Sinds 2001 maak ik een blend
van Joanniter en Sauvignon Gris. Een mooie
combinatie, waarin het stoere appelzuur
van de Joanniter mooi samenspel vormt met
de soepele frisheid van de Sauvignon Gris.”
Als het weer meewerkt, de konijnen wegblijven en zijn medewerkers blijven komen
dan kan wijnboer Willems 2500 flessen
per jaar vullen met zijn Heren Daniken wijn.
,,Maar niet als het zoals vorig jaar bar en
boos was. In 2021 had ik slecht 700 flessen.
Maar dat is ook het mooie van een wijngaard. Het blijft spannend, vervelen doe ik
me hier nooit, vooral niet omdat ik bezig
ben volledig biologisch te gaan werken”,
klikt het opgeruimd.
De Heeren Daniken wijnen zijn geen bonkige knapen, die barsten van de alcohol
maar ongecompliceerde, frisse wijnen
met niet teveel alcohol, tussen 9 en 12%,
dus prima als aperitiefwijn, bij een lichte
maaltijd of gewoon om in een (eet)café,
brasserie of een terras te drinken. ,,Ik hoef
geen pr campagne te doen of flink reclame
te maken voor mijn wijnen. Ze vinden hun
weg makkelijk naar de mensen, die van een
mooi glas echte Geleense wijn houden”,
zegt de wijnboer glimlachend terwijl hij zijn
snoeischaar opbergt in het groen geverfde
‘Château Daniken’

Informatie:
De Heren Daniken wijnen:
René Willems, 06-52318042.
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GRATIS toegang
met een
museumkaart

Ontdek de mergelgeheimen
Laat je leiden door één van de oudste ondergrondse
gangenstelsels van Zuid-Limburg. De vluchtgangen
van de grot leiden naar de Kasteelruïne, Nederlands
enige hoogteburcht. Hoor de verhalen over de
ridders en jonkvrouwen, blokbrekers en mensen die
zich er in oorlogen schuil hielden.
Daalhemerweg 27
6301 BJ Valkenburg a/d Geul
www.kasteelvalkenburg.nl
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OV-vriendelijke route:
Dutch Mountain Trail
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Scan de QR code
voor meer info ⟶

Het berggevoel
is nooit te ver weg
De Dutch Mountain Trail: een ruige
wandeltocht van ruim 101 kilometer lang
die Seven Summits (toppen) met elkaar
verbindt. De zwaarste wandeling van
Nederland wordt ook wel gezegd, die
kan concurreren met een echte tocht in
de bergen. ‘Alpen’-weides, snelstromende beken, rotswanden en spectaculaire
vergezichten: ze zullen je uitdagen en in
vervoering brengen tijdens deze trail.
101 kilometer en 1.718 hoogtemeters zijn
natuurlijk te veel om in één dag te lopen.
Arriva brengt je met de trein naar het startpunt van de trail bij Station Eygelshoven.
De trail bestaat vervolgens uit 4 etappes
van ongeveer 25 kilometer. De trail eindigt
bij Station Maastricht. Ook hier staat Arriva
voor je klaar om je mee te nemen naar je
bestemming. Zo kun je de route eenvoudig
spreiden over meerdere dagen en hoef
je niet na te denken over het parkeren en
ophalen van je auto.

De Seven Summits

De Kattenroth

De Schneeberg

Als het je te veel wordt om alle Seven
Summits in één keer te beklimmen, dan
brengt de bus je van en naar het startpunt
van een van de Seven Summits. Dit zijn
rondwandelingen met de meeste bergbeleving en de steilste bergtoppen van
Zuid-Limburg. Zo krijg je toch het echte
berggevoel.

Een van de Seven Summits is de Kattenroth
nabij Noorbeek. Tijdens deze rondwandeling loop je 8,7 km. De top van de Kattenroth ligt op 209 meter. Als je goed kijkt zie
je de Sint Brigida den bij de kerk in Noorbeek. Met de bus bereik je de route met lijn
57 en stap je uit bij Dorpstraat Noorbeek.

De 257 meter hoge top van de Schneeberg
ligt in Duitsland en dankt zijn naam aan de
kalkgrond, die in de zomer een opvallend
lichte kleur heeft. Met de bus bereik je de
route van 8,7 km met lijn 350 en stap je uit
bij Bushalte Lemiers.

Reis door de 5 tijdlijnen
van Parkstad
Geen enkel gebied heeft een verhaal
als dat van Parkstad: Romeinen die
wegen en badhuizen bouwden, kerken
en kastelen die verrezen in de Middeleeuwen, de vurige goudkoorts rondom
steenkool en de val van de allesomvattende mijnindustrie.
Als een groene feniks rees Parkstad op en
bloeide uit tot een toeristische bestemming van formaat. In de Visit Zuid-Limburg
Experience Heerlen-Parkstad ontdek je
de regio met deze 5 indrukwekkende
verhaallijnen.

“Geen enkel gebied
heeft een verhaal als
dat van Parkstad”
De Visit Zuid-Limburg Experience in
het Maankwartier is hét begin van je
ontdekkingsreis door Heerlen en Parkstad.
Lokale ambassadeurs delen in de Visit
Zuid-Limburg Experience hun leukste tips
en hun liefde voor stad en streek. Virtual
reality, een filmzaal, je eigen (digitale)
graffiti spuiten en wisselexposities maken
de Experience tot een unieke ervaring
in een van de mooiste stations van
Nederland. Reis je mee?

Tips en informatie van
Zuid-Limburg experts
In de Visit Zuid-Limburg Shops en
Experiences maak je kennis met al het
moois dat Zuid-Limburg te bieden heeft!
Onze medewerkers vertellen je graag
over de mooiste plekjes en de leukste
activiteiten! Er is ook een uitgebreid
assortiment aan kaarten, brochures,
streekproducten, cadeau-artikelen en
VVV Cadeaukaarten.
Op deze adressen vind je de
Visit Zuid-Limburg vestigingen:
• Visit Zuid-Limburg Experience
Parkstad-Heerlen,
Spoorplein 40, Heerlen
• Visit Zuid-Limburg Experience SittardGeleen, Rosmolenstraat 2, Sittard
• Visit Zuid-Limburg Shop Valkenburg,
Dr. Erensstraat 46, Valkenburg
• Visit Zuid-Limburg Shop Gulpen,
Dorpsstraat 27, Gulpen

Tip!
Thuis al een geschikte wandelen/of fietskaart bestellen?
Ga dan naar de webshop
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop

Of bezoek één van de Visit Zuid-Limburg
Servicepunten. In Beek, Born, Brunssum,
Echt, Eijsden, Epen, Kerkrade, Landgraaf,
Margraten, Meerssen, Noorbeek,
Schinnen, Schinveld, Simpelveld, Stein,
Vaals of Voerendaal.
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!
STASSAR.NL
Pijler 36 Brunssum
045 - 521 51 52

22.000 m²

dinsdag t/m zaterdag geopend

wandelschoenen en kleding

tenten en accessoires

frame-zwembaden en spa's

DÉ GROOTSTE
KAMPEERSPECIALIST

BBQ's en gasflessen

VAN LIMBURG

Met 22.000m2 aan winkelplezier op het gebied van kampeerartikelen, vrijetijdsbesteding, buitensport en wellness
mogen wij deze titel met trots achter onze naam zetten.
We beschikken over een gigantisch groot assortiment,
bestaande uit: tenten, voortenten, campingartikelen,
caravanaccessoires, gasflessen, buitensportartikelen,
BBQ's, zwembaden, spa's en veel meer vrijetijdsproducten.

inbouwzwembaden

voortenten en accessoires

zeilmakerij

OPENINGSTIJDEN

150 g

april t/m september: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag
10.00 - 17.00
zondag en maandag gesloten
oktober t/m maart: vrijdag
11.00 - 18.00
zaterdag
11.00 - 17.00
tsen zondag t/m donderdag gesloten
ratis parkeerplaa

parasols en party-tenten

backpacks en daypacks

meubilair en serviesgoed

TENTEN  KAMPEERARTIKELEN  ZWEMBADEN  BBQ'S  SPA'S  OUTDOORKLEDING  ZEILMAKERIJ  GASFLESSEN

