omschrijving route
Bernardushoeve
De dubbele hoeve is deels uit Kunradersteen en baksteen opgetrokken. De hoeve was ooit eigendom van de parochie van
Ubachsberg die als patroonsheilige St. Bernardus heeft. Tegenwoordig is er een restaurant gevestigd met een terras dat uitzicht
geeft over het heuvelland. Meer info: bernardushoeve.nl

Onze Lieve Vrouwekapel van Mingersborg
Deze kapel is opgebouwd uit Kunradersteen, net als de ernaast
opgerichte wegkruisen.
 asseer nu de Bernardushoeve en ga de weg omlaag richting
P
Ubachsberg (Mingersborgweg). Na circa 50 meter zie je links
de Boerengolf-boerderij.

Natuurgebied Kunderberg
Er volgt nu een lange holle weg. Let op: bij nat weer kan het
er modderig zijn.

Holle weg
In het Pleistoceen, ca 2 miljoen jaar geleden, ontstonden dalen
door de werking van het smeltwater. De eerste bewoners vestigden zich in de dalen langs de beek. De natuurlijke waterlopen
schuurden de hellingen uit en holden verder uit door regenval
en door het gebruik als pad om bij de akkers te komen. Dat leverde
komvormige wegen op met soms steile leem- en kalkwanden.
Een holle weg heeft een eigen microklimaat met haar specifieke
planten. Ook de das voelt zich er thuis.

Bronnetje
De berg waarop je nu staat heet heel toepasselijk de Putberg.
De bewoners van het gebied haalden hier namelijk tot ver in de
19e eeuw hun water bij een soortgelijke bron.
Vervolg het pad tot aan de laagstamboomgaard.
Ga hier rechtsaf en blijf langs de boomgaard lopen met
de bocht mee naar links, tot aan de asfaltweg.
Ga rechtsaf bij de weg (Wijnstraat). Recht voor je heb je al
een goed zicht op de ‘kopjes’ of Eilandjes van Ubachsberg.
Sla linksaf na circa 100 meter.

Boerengolf de Vrouwenheide
Bij boerengolf is de club vervangen door een stok met daaraan
een klomp, waarmee je de bal in een ingegraven emmer probeert
te slaan. Als je na de wandeling nog energie over hebt, is dit een
leuke activiteit.

ca. 2 uur

8,5 km

Ga rechtdoor tot aan de viersprong in het dorp Ubachsberg.

Langs historische kalkovens en smakelijke
streekproducten in een glooiend landschap.

 a schuin rechtdoor bij de viersprong (Hunsstraat).
G
Houd links aan bij beide splitsingen (nog steeds Hunsstraat).
Ga rechts bij het Mariabeeld (Breedenweg). Na circa 40 meter
zie je links Wijngoed Fromberg.

Wijngoed Fromberg
Druivenstokken, aangeplant op de zonnige kalkrijke zuidhellingen,
waren er al in de Romeinse tijd. Maar de wijnbouw is terug
van weggeweest. Wijngoed Fromberg legde in de buurt van de
Vrakelberg een wijngaard aan.
Op het wijngoed is een winkel en er worden rondleidingen en
proeverijen gehouden. Meer info: fromberg.nl

Ga rechtdoor en negeer eerste weg links..
Op de viersprong daarna houd je links aan, de weg wordt
al snel een graspad.
Op de volgende viersprong ga je schuin rechts omhoog en
loop je de helling op. Aan je linkerzijde ligt het natuurgebied
de Kunderberg.

Ga aan het einde van de holle weg op de Y-splitsing rechts.
Een kleine 100 meter om de hoek treft je een kalkoven aan.

Kalkoven
Onderin de kalkovens werden op een rooster takkenbossen –
sjanse – gelegd. Daarop kwam een laag rondhout en daar bovenop
een eerste laag mergelblokken. Vervolgens kwam daarop een laag
brandstof, bijvoorbeeld koolgruis. Dit werd herhaald totdat de
complete oven gevuld was. De gebrande, ongebluste kalk werd in
karren en wagonnetjes verzameld en met water geblust.
Ga na circa 200 meter links het graspad op (vóór het
schapenraster). Recht voor je zie je het steile talud van
de Benzenrader breuk.

Benzeraderbreuk
Geologische breuken zijn zones waar delen van de aardkorst
horizontaal of verticaal ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.
Er ontstaan hoogteverschillen aan het aardoppervlak, zoals hier
bij het steile talud. De kalksteen
kwam direct aan de oppervlakte
en was gemakkelijk om te
ontginnen.
Loop het graspad helemaal af.
Halverwege zie je aan de
rechterkant een kalkwand.
Door het klaphek kun je naar de groeve lopen en deze bezichtigen. Misschien kom je onderweg een schaapskudde tegen.
Langs het pad zie je tweemaal een dubbele kalkoven.
Ga rechtsaf op de asfaltweg (Daelsweg). Steek hier over en
neem het graspad aan de linkerkant van de weg, achter de
scheerheg.
Ga links in de flauwe bocht bij het klaphekje een graspad op
tussen twee prikkeldraden. Aan het einde vind je nogmaals
restanten van een dubbele kalkoven.
Met je gezicht naar de kalkovens ga je linksaf, loop omhoog
tot op het plateau. Voor je zie je een kalkwand.
Loop terug naar de kalkovens en ga nu rechtdoor met aan je
rechterzijde een weiland en aan je linkerzijde bos.
Na ongeveer 20 meter zie je links een natuurlijk bronnetje.

Kopjes van Ubachsberg
Loop tot aan de volgende splitsing en ga hier rechtsaf.
Ga rechts aan het einde van de weg, met een wegkruis aan je
rechterhand.

kalkoven
ROUTE

Kerktorens tellen in Ubachsberg
Ubachsberg, in het Limburgs Gen Berg, doet zijn naam eer aan.
Uit welke richting je ook komt, het is altijd klimmen geblazen.
Dat levert spectaculaire vergezichten op, over de Eifel en de
Ardennen, Parkstad met daarachter de stad Aken, de koeltorens
van DSM en in de verte de steenkoolbergen van de voormalige
mijnen van Genk.

Wegkruis
Het hier geplaatste hagelkruis diende om de oogst op het land te
beschermen tegen barre weersomstandigheden.
Ga na 20 meter linksaf de parkeerplaats van Vrouwenheide
op en beklim het ‘eilandje’.
Geniet boven aangekomen van de vergezichten.
Loop tot aan het einde van de parkeerplaats en passeer de
slagboom aan je linkerzijde. Volg het bospad links omhoog.
De pilaar die je aan de linkerkant ziet, is een Rijksmeetpunt.
Verderop in het bos bij de viersprong met een geel paaltje in
het midden van de kruising, ga je naar links. Houd op dit pad
links aan tot aan de asfaltweg.
Ga hier rechts en passeer de molen van Vrouwenheide.

Molen Vrouwenheide
Loop rechtdoor tot je Herberg Bernardushoeve hebt bereikt,
waar je kunt uitrusten van de wandeling.
Genoten? Deel je foto's op social media met #visitzuidlimburg

www.toerismevoerendaal.nl
Pad onbegaanbaar of een ontbrekend paaltje?
Meld het via routepunt@vvvzuidlimburg.nl
Colofon
We hebben ons best gedaan, maar het kan zijn dat
er een foutje in is geslopen. Verbeterpunt ontdekt?
Geef het aan ons door via info@landvankalk.com
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Deze route is mede mogelijk gemaakt dankzij:

Natuurgebied Kunderberg
Naast de bijzondere bloemen en
planten die gedijen op de kalkrijke
grond van de Kunderberg, komen
hier ook veel soorten dagvlinders,
sprinkhanen en krekels voor. In de
poelen onderaan de berg is het niet
moeilijk om de Bruine Kikker of een
Alpenwatersalamander te vinden.

Bernardusplein
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Kalkoven
De kalkovens werden gebruikt
om gebluste kalk te produceren,
als voedingsstof in de landbouw.
Er zijn in de omgeving nog 15
deels gerestaureerde kalkovens
en groeven te vinden.
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Kopjes van Ubachsberg
De zogenaamde Eilandjes van Ubachsberg zijn circa 2 miljoen jaar geleden
ontstaan. Vroeger liep hier de Oermaas,
ook wel Oostmaas genoemd. De rivier
kon zich vanwege het harde gesteente
niet insnijden en moest er dus wel
omheen stromen. De eilandjes steken
als restbergjes boven de omgeving uit.

Wijngoed Fromberg
Op het wijngoed wordt de
uitstekende wijn van druiven
uit het Land van Kalk gebotteld
en verkocht. Rondleidingen en
proeverijen zijn op reservering
mogelijk.
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Molen van Vrouweheide
Op de molen vind je de initialen JvdW en
het jaartal 1857, verwijzend naar graanhandelaar en molenaar Joseph van den
Weijer die deze beltmolen liet bouwen.
In 1945 brandt de gehele molen uit, maar
gelukkig is het bouwwerk hersteld.
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8,5 km / ca. 2 uur – Volg de witte paaltjes
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Kalkovens aan
de Daelsweg

Beleef het Land van Kalk
Op deze route ontdek je natuurlijk kalkovens,
maar ook andere monumenten, gelegen in een
prachtig glooiend landschap. Dat landschap is
miljoenen jaren geleden ontstaan. Ook nu nog
brengt de kalkbodem mooie producten voort,
zoals sappige appels uit de laagstamboomgaard
en mooie wijnen. Beleef het Land van Kalk!

metsel- en landbouwkalk uit België. Maar toen
in 1914 de Duitsers België binnenvielen, werden
de grenzen gesloten en was Nederland vanaf dat
moment op eigen kalkproductie aangewezen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog en vele jaren
daarna deden de kalkbranderijen in dit gebied
goede zaken. In Klimmen, Simpelveld en
Kunrade waren tot de 60’er jaren meerdere
ovens in gebruik.

winthagen
Vóór de Eerste Wereldoorlog gebruikte ons land
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