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

Waterbuffer
Deze waterbuffer is aangelegd om Winthagen tegen overtollig
regenwater te beschermen.

Winthagen
Winthagen ligt verscholen in een plooi van het heuvelland, een
plooi die in de loop der tijd is uitgesleten door de Colmonterbeek.

De Kapel van Winthagen
Onze Lieve Vrouwekapel van Mingersborg
Deze kapel is opgebouwd uit Kunradersteen, net als de ernaast
opgerichte wegkruisen.

Deze kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee,
is met Kunradersteen gebouwd, uit dankbaarheid voor de
bevrijding in 1944.

Tegenover de groeve ligt een veldweg. Steek voorzichtig
over en ga dit pad omhoog.
Blijf het bospad volgen, na het ‘stegelke’ houd je links aan.
Blijf in het weiland aan de linkerkant op het 'koeienpad'
lopen.
Voor de vernauwing van het weiland ga je rechts omhoog
het talud op.
Passeer nogmaals een ‘stegelke’ en blijf aan de rechterkant
van dit perceel lopen.
Ga bovenaan het weiland links op de T-splitsing met een
veldweg.

Watertoren

Graften
Zie je die steile kalkwanden
waarop struiken en boompjes
groeien? Dat noemen we graften.
Bij de ontginning van het
landschap liet men bossingels
staan en werden hagen
aangeplant, die de grond vasthouden en erosie voorkomen.

Loop verder tot je aan de linkerzijde het bakhuis ziet.

Bakhuis
Vroeger had iedere boerderij van betekenis een bakhuis, ‘bakkes’
genoemd. Het ‘bakkes’ van Winthagen is nog jaarlijks tijdens het
kapelfeest in gebruik voor het bakken van pruimenvlaai.

Gerestaureerde boerderij
Schuin tegenover het bakhuis zie je huisnummer 1.
Kijk hier eens naar de gebruikte bouwmaterialen: Kunradersteen
op de begane grond en de eerste etage, onder het schuine dak
kalkzandsteen en rond de ramen Namense Blauwsteen. Hier
woonde overduidelijk ooit een rijke boer!

Ga rechtdoor tot aan de volgende asfaltweg (Kunderberg)
en ga hier rechts.
Loop voor huisnummer 41 links de holle weg in.
Boven aangekomen blijf je rechts lopen.
Na 500 meter over het plateau, ga je circa 20 meter naar
rechts een pad op. Ga bovenaan de berg rechtdoor.

Kunderberg
Door herintroductie van het Mergellandschaap in de 70’er jaren
zijn de kalkgraslanden op de Kunderberg weer teruggekomen.
Houd wat links aan op het pad en verlaat het natuurgebied
via een groen klaphekje. Dat kan wel even zoeken zijn!
Beneden aangekomen ga je scherp linksaf, op een graspad.
Ga rechts bij de kruising. Je loopt nu door een zogenaamd
droogdalengebied.

KUNRADERSTEEN
ROUTE

Ga rechts bij de eerste verharde weg (Korenweg).
Hier heb je schitterend uitzicht op het graftenlandschap.

Carréboerderij
Zie je boven de poort de naam van Hindrick Schoonbrood en het
jaartal 1721? Winthagen is echter al veel ouder: in 1448 stond op
deze locatie al een Winthager hoeve.

Langs eeuwenoude hoeves, een nog actieve
steengroeve en prachtige vergezichten.

Oorspronkelijk zijn de poelen aangelegd als drinkplaats voor het
vee. Tegenwoordig vormen ze een thuis voor insectenlarven en
amfibieën en zijn ze een kraamkamer voor kikkers, padden en
salamanders.

Aan je linkerzijde zie je tussen de bomen de watertoren van de
voormalige Oranje-Nassaumijn in Heerlen.

ca. 3 uur

Drinkpoel

Blijf rechtdoor lopen tot aan huisnummer 9.

11,5 km

Ga (met je rug naar de Bernardushoeve) rechtsaf (Mingersborg).
Na circa 400 meter passeer je links een betonnen drinkbak.

Dro ogdalen
Loop rechtdoor bij viersprong in het dal, boven aangekomen
ga je rechts op T-splitsing (Colmonderweg).
Daarna 1e weg links (Duivenweg).
Bij Y-splitsing met kruisbeeld houd je rechts aan.

Wegkruis
Ga verder tot aan de volgende T-splitsing.

Je verlaat nu Winthagen en volgt de weg tot na de wijngaard
aan je rechterzijde.

Landgoed Overst Voerendaal
Links voor je zie je de monumentale hoeve Overst Voerendaal.
In 2003 zijn druivenstokken aangeplant voor de wijnbouw, dus de
wijngaard is nog relatief jong. Verder is er bos aangeplant, kalk
grasland en een hoogstamboomgaard met oude rassen van appels,
peren, kersen en pruimen.

Plateau
Bij helder weer kun je Heerlen, Voerendaal en de watertoren
van Schimmert zien liggen. In de verte zie je de koeltorens van
de DSM en zelfs de steenkoolbergen van de voormalige mijn
bedrijven bij Genk.
Ga bij de T-splitsing rechtsaf (Geerweg).
Houd links aan op de volgende driespong en loop het
gehucht Winthagen binnen. Schuin tegenover nummer 14
staat een gerestaureerde kalkoven.
Bij de kapel aan je linkerzijde blijf je rechtdoor lopen.

Deze dalen zijn ontstaan tijdens de ijstijden. Smeltwater kon niet
in de bodem wegzinken en nam bij het wegspoelen grond mee.
Nu stroomt er geen water meer door de dalen; vandaar de term
droogdalen.
Ga bij de Y-splitsing rechtdoor. Je passeert wijngoed
Fromberg. Meer info: fromberg.nl.
Loop bij het Mariabeeld rechtdoor (Hunsstraat).
Blijf de Hunsstraat volgen tot de viersprong en ga
hier rechts (Kerkstraat). Ga links voor de kerk
(Bernardusplein).

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
© Land van Kalk 2018

Bernarduskerk
De verwerking van de Kunradersteen is hier bijzonder: 5 kanten
van de steen zijn vlak gezaagd, terwijl de 6e kant, zichtbaar vanaf
de straat, ruw gekapt is. Het geeft de kerk zijn robuuste karakter.

Sla rechtsaf bij het houten hek en volg het pad tussen rechts
de wijngaard en links een hoogstamboomgaard.
Blijf rechtdoor lopen een lichte helling op.
Ga rechts op T-splitsing van dit graspad.
Ga links bij het hek aan je linkerzijde.
Op de T-splitsing met de asfaltweg (Bergseweg) ga je linksaf.
Blijf aan de linkerkant op het fietspad lopen.
Aan de linkerzijde, vóór het viaduct over de autoweg,
vind je de Kunradersteen-groeve.

Kunradersteengroeve
De oorspronkelijke groeve is van 1902 tot 1970 in gebruik geweest.
Sinds enkele jaren is de groeve weer geopend en hier wordt de
steen ook bewerkt. Groepen kunnen een rondleiding boeken.
Meer info: kunradersteengroeve.nl

Loop langs het plein en
ga aan het einde links
(Jozefstraat).
Aan het einde van de straat
rechts (Mingersborgerweg)
Volg de weg, je passeert
rechts de Boerengolfboerderij.
Loop rechtdoor totdat je
rechts de Bernardushoeve
ziet liggen.

Nu even uitrusten!
Genoten?
Deel je foto's op social media met #visitzuidlimburg

Coördinatie & teksten Gemeente Voerendaal,
Heemkundevereniging Klimmen, VVV ZuidLimburg, Land van Kalk, Running Fish
Met dank aan: Lea Geelen en Pierre Grooten,
(Heemkundevereniging Klimmen), Carla
Hanssen (Staatsbosbeheer), de heer Schneiders
(Daelsweg, Ubachsberg).
Ontwerp & opmaak Janneke Vlaming grafische
vormgeving

Deze route is mede mogelijk gemaakt dankzij:
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Onze Lieve Vrouwe van Mingersborg
Steek een kaarsje op in de Onze Lieve
Vrouwekapel van Mingersborg.
Onderweg kom je meer kapelletjes en
wegkruisen tegen, heel gebruikelijk in
het Limburgse landschap.

Beleef het Land van Kalk
Ontdek op deze route eeuwenoude hoeves
van de zo typerende Kunradersteen. Geniet
van de indrukwekkende vergezichten over
landerijen en prachtige natuur. Proef de wijn
uit het Land van Kalk, die zijn goede kwaliteit
te danken heeft aan de mineraalrijke kalkbodem. Beleef het Land van Kalk!

Zo herken je Kunradersteen
Vanaf de Romeinse tijd is Kunradersteen
gebruikt voor de bouw van boerderijen,
kastelen en kerken. Het lijkt op mergel,
maar Kunradersteen is veel harder. Eigenlijk
bestaat het uit de skeletjes van zeedieren, die
70 miljoen jaar geleden hier in de tropische
zee zwommen. Juist vanwege de hardheid
was de steen vroeger niet in rechte blokken
te zagen, maar werden grillige brokken uit
de steen gekapt. Op de route zul je dan ook
gemakkelijk de Kunradersteen kunnen
herkennen.
En ook nu is er nog een groeve waar Kunradersteen wordt gedolven en bewerkt.

Natuurgebied Kunderberg
Door ontginning van de hellingbossen
en begrazing door schapen ontstonden
hier kalkgraslanden. Nu er weer
schapen grazen, keren op de schrale
hellingen plantensoorten als Geelhartje,
Zandmuur en Wilde tijm weer terug.
In juni ziet de berg geel en paars van de
harige ratelaar en van orchideeën.

Spot een sala
mander
of kikker!

Kunradersteengroeve
De oorspronkelijke groeve is van 1902
tot 1970 in gebruik geweest. Sinds enkele
jaren is de groeve weer geopend en hier
wordt de steen ook bewerkt. Ben je met
een groep? Boek dan een rondleiding.

Wijngoed Fromberg

kunderberg

Landgoed Overst Voerendaal
Hier zie je zo’n 11.000 druivenstokken
staan, maar er is ook bos aangeplant,
kalkgrasland en een hoogstamboomgaard met oude rassen van appels, peren,
kersen en pruimen. Wijn proeven?
In veel lokale restaurants en winkels
is de wijn van Overst te verkrijgen.

kunrade

11,5 km / ca. 3 uur – Volg de bruine paaltjes

KUNRADERSTEEN ROUTE

Winthagen
Winthagen is een charmant gehucht
met de status van beschermd dorpsgezicht.
Vroeger werd hier op diverse plaatsen
Kunradersteen gewonnen. Ga op zoek
naar de overblijfselen van een kalkoven,
schuin tegenover huisnummer 14.

Herberg de Pintelier
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