
Gratis
minigids

Weg van de massa – voor stille genieters



Vanwege het coronavirus 
is het vermelde aanbod 
mogelijk tijdelijk anders. 

Check daarom altijd 
landvankalk.com en de website 

van de aanbieder voor de 
laatste informatie.

Colofon
Deze minigids is met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. Land van Kalk is niet aansprakelijk 

voor eventuele onjuistheden. Opmerkingen kun 

je sturen naar: info@landvankalk.com

Tekstredactie Running Fish

Vormgeving Janneke Vlaming grafische vormgeving

Deze gids wordt mede mogelijk gemaakt door:

inhoud
plattegrond 4
Zien & doen 8
Eten & drinken 18
Slapen 21

Maak jouw trip naar het 
Land van Kalk compleet

Voor de laatste tips: landvankalk.com
Of volg ons op

instagram.com/landvankalk

facebook.com/landvankalk

LAND VAN KALK
HET LAND VAN KUNRADERSTEEN, WIJN, 

ROMEINEN EN PANORAMA’S

Land van Kalk is het plateau van Kunradersteen dat loopt van Aken via 

Bocholtz en Simpelveld tot Voerendaal en het buitengebied van Heerlen. 

Een woest aantrekkelijk stukje Zuid-Limburg.

Natuurlijk kalk
De Kunradersteen is een rijke voedingsbodem voor bijvoorbeeld fruitbomen 

en wijngaarden. De kalkgraslanden huisvesten zeldzame planten en dieren.  

De kalksteen zelf is een duurzaam en natuurlijk bouwproduct dat al door de 

Romeinen werd toegepast en nu nog overal in het gebied terug te vinden is.

Kom verkennen
De inwoners van Land van Kalk nodigen je van harte uit om het gebied te 

komen verkennen. Met de stoomtrein, wandelend, fietsend of met een  

picknickmand vol streekproducten in het gras: het Land van Kalk is er om  

ontdekt te worden en vooral om in tot rust te komen.

Deel jouw 
Land van Kalk 

hoogtepunten via 
#landvankalk
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Zien/doen
Pluktuin Fien Fleur

Kunrader Steengroeve

Roger Flucken Fietsspecialist

Museum de Schat van Simpelveld

Klooster Simpelveld yoga body mind

Miljoenenlijn

Koeknuffelen bij Het Loeigoed

Wandeling met ezeltjes 

Kasteel Wijlre

Safari’s vanaf diverse startlocaties
Zie p.10-12

Eten/drinken
Pauls IJs en Spijs

Eyser Halte

Pluktuin Fien Fleur

Wijngoed Fromberg

Herberg de Bernardushoeve

Auberge de Rousch

Brasserie Het Biechthuis

D’r Aowe Kino

Kersenbedrijf Schaepkens

Slapen
Camping La Dolce Vita

Huiskenshof

B&B In het Land van Kalk

Alkenrode

B&B Dalauro

Zonneberg Vakantiewoningen

Herberg de Bernardushoeve

Lavender Cottage

Hof Kricheleberg

B&B Bocholtz

Gillishof
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Land van Kalk, gebouwd op
en met Kunradersteen
Je ziet het als een boer zijn akker net heeft omgeploegd:

brokken Kunradersteen komen aan de oppervlakte. En je 

ziet het aan veel huizen in het gebied: gebouwd met de zo 

karakteristieke grillige goudgele steen. Kunradersteen is 

wat ons land Land van Kalk maakt. Het begon allemaal  

heel, heel lang geleden.

Ontstaan uit de zee
In de krijtperiode, zo’n 100 à 65 miljoen jaar geleden,  

was Land van Kalk een subtropische ondiepe zee. De  

skeletten van zeedieren en schelpen van kalk zakten 

naar de bodem en hoopten zich op. Onder invloed van 

tijd, druk en temperatuur is dit verhard tot gesteente.  

Kunradersteen bestaat dan ook uit miljoenen samen-

geperste skeletten en schelpen van zeedieren uit die  

zee. Er worden nog regelmatig fossielen gevonden in 

Kunradersteen van die zeedieren.

Voedingsbodem voor fruit en wijn
Als je door het Land van Kalk rijdt, zie je 

opvallend veel fruit- en wijngaarden.  

Dat komt omdat de kalkrijke bodem een 

steengoede voedingsbodem is voor fruit 

en wijn. Ook de hogere ligging helpt mee 

om veel zonuren te krijgen. Tijdens de 

BoerenLand van Kalk Safari (zie p. 12) 

hoor je daar meer over en kun je zelf  

proeven hoeveel smaak dat oplevert!

Geliefd bouwmateriaal sinds de Romeinse tijd
Kunradersteen werd al gebruikt als bouw materiaal door de Romeinen.  

Logisch, want het is heel hard en duurzaam. Overal in het gebied staan kerken 

en monumentale hoeves met de zo herkenbare steen. Tijdens de Hoogte punten 

Safari (zie p. 10) kom je langs enkele van de mooiste gebouwen van Kunrader-

steen. 

De kleinere brokken Kunradersteen  

werden vroeger in kalkovens 

gebrand tot metselkalk. 

De ovens zijn al lang niet 

meer in gebruik, maar je 

vindt er nog verschillende 

in het gebied.
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Bezoek de groeve
Kunradersteen wordt nog 

steeds gedolven in de 
Kunrader steengroeve. Groepen 
vanaf 10 personen kunnen een 

rondleiding aanvragen op 
kunradersteengroeve.nl
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Slenteren door de 
Romeinse Vallei (4 km)
De uitgestrekte Romeinse Vallei van 

Bocholtz was met zijn vruchtbare grond, de 

grote hoeveelheid kalksteen en glooiende 

hellingen voor veel Romeinen een mooie 

plek om hun villa op te bouwen.

Gratis downloaden op visitzuidlimburg.nl

Kunradersteenroute
(11,5 km)
Wandel langs schattige gehuchtjes,  

landgoed Overst met haar hoogstam-

boomgaard en wijngaard en de  

nog actieve Kunradersteengroeve.

Gratis downloaden op 

landvankalk.com

wandelen & fietsen
Het Land van Kalk is een fantastisch gebied voor wandelaars 
en fietsers. Een e-bike is perfect om het glooiende landschap  
te verkennen zonder spierpijn na afloop. 

Onze favoriete routes:

Kalkovenroute (8,5 km)
Deze route gaat langs historische kalkovens 

en smakelijke streekproducten in een  

glooiend landschap.

Gratis downloaden op landvankalk.com

Fietsen door Romeins 
Simpelveld en Voerendaal 
(43,5 km)
Langs archeologische vindplaatsen en  

indrukwekkende vergezichten.

Gratis downloaden op visitzuidlimburg.nl

Fietsen door de Euregio 
(61 km)
Ontdek de grensregio en fiets via de Kalk -

baan naar het centrum van het Duitse Aken. 

Gratis downloaden op visitzuidlimburg.nl

Limburgse kastelen 
(50,5 km)
Wel zo veilig: je kasteel op een heuvel, 

dachten de adellijke families destijds. 

Het zorgt anno nu voor parels in het 

landschap.

Gratis downloaden op  

fietsnetwerk.nl

E-bike huren? 
Fietsspecialist Roger Flucken heeft een 

ruim aanbod aan e-bikes én e-MTB’s. 

Bij je accommodatie afleveren is in 

overleg ook mogelijk.

zien & doen

Op zoek naar meer mooie routes? 
Kijk op landvankalk.com/fietsen 
en landvankalk.com/wandelen
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safari’s

HOOGTEPUNTEN VAN 
HET LAND VAN KALK
Een e-bike safari langs de meest bijzondere 
plekken van het Land van Kalk

Nadat je op Hoogtepunten Safari bent geweest, 

kun je moeiteloos Kunradersteen onderscheiden 

van mergel, kom je langs prachtige vergezichten 

en heb je sporen gevonden van het rijke verleden 

van Land van Kalk. De ranger, een lokale in  woner 

met veel kennis van de omgeving, vertelt van 

alles over natuur, landschap en geschiedenis en 

laat je zeker iets proeven van een lokaal seizoens -

product.

Meer info en tickets: landvankalk.com

STILTE SAFARI
Een meditatieve stiltewandeling door 
het Land van Kalk

Het Land van Kalk is de ultieme natuurlijke 

omgeving om het denken tot rust te brengen. 

Je gaat in stilte op pad met de groep en volgt 

een prachtige verstillende route door het 

heuvellandschap van Simpelveld. De kalme 

groene omgeving is onze inspiratiebron. 

Onderweg doe je verschillende yoga-,  

meditatie- of mindfulness oefeningen. 

Meer info en tickets: landvankalk.com

VIA MARCUS
Historische e-bike safari langs 
negen romeinse villa’s

De oude Romeinse snelweg van de 

Atlantische kust naar Keulen, de Via  

Belgica, loopt dwars door Zuid-Limburg. 

Fiets over oude Romeinse en Middel-

eeuwse wegen langs de archeologische 

vindplaatsen van negen Romeinse  

villa’s. Samen met deskundige gids, 

amateur historicus en meesterverteller 

Marc Hermans ontdek je alles over het 

rijke verleden van het Land van Kalk.

Meer info en tickets: landvankalk.com

NATUURSAFARI 
VOOR KINDEREN
Verken met het hele gezin de natuur  
in het Land van Kalk

Pas op: op deze safari vind je misschien wel 

sporen van haaien, want Land van Kalk was 

vroeger een tropische zee! Samen met een 

lokale ranger ga je op zoek naar fossielen en 

sporen van bijvoorbeeld dassen of vossen.  

Ook speuren we naar vlinders, libelles, kikkers 

en roofvogels. Natuurlijk is er nog veel meer  

te zien en te beleven, dus laat je verrassen! 

Meer info en tickets: landvankalk.com
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SPORTIEVE SAFARI
Een e-mtb tocht door onverhard 
Land van Kalk

Maak kennis met mountainbiken in het 

Zuid-Limburgse heuvelland. Je gaat met 

een local zo’n 40 km met een e-mountain-

bike op pad langs de mooiste plekken van 

het Land van Kalk. De ranger vertelt 

onderweg van alles over de streek en de  

zo kenmerkende Kun radersteen die je  

hier overal in kerken, boerderijen én in d 

e bodem tegenkomt. Ook zorgt de ranger 

voor een lekkere picknick om weer op 

krachten te komen.

Meer info en tickets: landvankalk.com

BOERENLAND VAN KALK
E-bike safari langs het beste en het lekkerste van het land

Fiets langs prachtig gelegen wijn- en fruitgaarden, bezoek enkele bijzondere boeren-

bedrijven en proef de streekproducten. De lokale ranger kan van alles vertellen over 

wat het werk van boeren in Zuid-Limburg anders dan anders maakt. Onderweg is er 

altijd wel iets te proeven en na afloop staat er een streekproeverijtje voor je klaar.

Meer info en tickets: landvankalk.com

EZELWANDELING 
Een wandeling met ezels door het landelijke Bocholtz 

Wandelen met ezels brengt je tot rust: 

het kalme tempo van de ezel werkt  

onthaastend. Je hebt tijd om te genieten 

van de natuur en het buiten zijn. Je 

wandelt in kleine groepjes door het 

mooie landelijke Bocholtz met twee  

of vier ezels. Bij slecht weer kun je in  

de stal knuffelen met de ezels, hun 

warmte en aandacht is hartverwar-

mend. Het zijn net levende pluche 

knuffel dieren!

Meer info en tickets:  

landvankalk.com

ZOMERYOGA
Rust en ontspanning met yoga in een voormalig klooster

Het voormalige Loreto-klooster in Simpelveld straalt nog altijd sereniteit uit. De perfecte 

plek dus voor zomeryoga! Ervaring is niet nodig: iedereen kan yoga beoefenen. Er wor den 

speciale pop-up lessen georganiseerd, vroeg in de ochtend of juist laat in de avond. De 

lessen zijn heel divers, van stiltewandeling tot maanmeditatie. Bij mooi weer worden de 

lessen in de kloostertuin of op bij zondere plekken rondom het klooster gehouden. 

Meer info en tickets: landvankalk.com 
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MUSEUM DE SCHAT VAN SIMPELVELD
Ontdek het kloosterverleden en haar rijkdom

Wie naar Simpelveld komt, kan niet om 

het kloosterverleden heen. Het museum 

vertelt het verhaal van een congregatie 

die hier in de negentiende eeuw terecht-

kwam en er meer dan 100 jaar haar  

moederhuis had: de Zusters van het 

Arme Kind Jezus. Hier werden kinderen 

opgevangen en verzorgd en er werd les-

gegeven. In de Zuid-Limburgse ateliers 

werden de mooiste paramenten (pries-

terkleding) en wassen beelden gemaakt 

en jij kunt ze nu bewonderen. 

Meer info: deschatvansimpelveld.nl, 

tickets verkrijgbaar op locatie

STOOMTREINRIT MET 
DE MILJOENENLIJN
Bezoek het langste museum 
van Limburg

Stap in op station Simpelveld voor een 

unieke rit met de stoom- of dieseltrein langs 

de allermooiste plekjes van het Zuid- 

Limburgse Heuvelland! Het spoor voert je 

langs indrukwekkende vergezichten én is een 

reis terug in de tijd. Ook het station zelf is een en 

al nostalgie en zeer fotogeniek. Er zijn nog enkele 

klassieke seinhuizen mét treindienstleider en seinhuiswachters. Op het depot 

wordt voortdurend gewerkt aan het spoorerfgoed en er is een miniatuurspoorbaan.

Meer info en tickets: miljoenenlijn.nl

BLOEMEN PLUKKEN BIJ FIEN FLEUR 
Pluk je eigen boeket vers van het land

Fien Fleur is een pluktuin met panoramisch uitzicht over het heuvelland. Honderd 

soorten bloemen, verschillende kruiden, groenten en een zoete kersentuin nodigen 

uit tot ruiken, kijken en natuurlijk plukken. Trek vooral niet je mooiste kleren aan, 

denk eerder aan een paar laarzen. 

Je leent van Fien Fleur een emmertje met water en een snoeischaar. Na het plukken 

van de bloemen kun je in het winkeltje jouw bloemen inpakken en afrekenen. 

Tip: neem een emmertje mee voor de terugreis.

Meer info: www.fienfleur.nl

RONDLEIDING EN PROEVERIJ 
WIJNGOED FROMBERG 

Wijngoed Fromberg neemt je mee langs 

de belangrijkste stappen van de wijn-

bouw: van eerste aanplant tot de oogst  

en het snoeien. Vervolgens leer je wat er 

komt kijken bij het maken van wijn en 

bezoek je de vaten/ bottelruimte en  

wijnkelder en leer je van alles over het 

wijnmaken. 

Ondertussen proef je verschillende  

soorten Fromberger wijn. Terug in het 

proeflokaal sluit je af met een derde 

proefglas en wat Limburgse lekkernijen. 

Meer info en tickets: landvankalk.com
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KASTEEL WIJLRE
Buitenplaats voor cultuur en landschap

Kasteel Wijlre is een bijzondere buitenplaats 

voor cultuur en landschap. Op deze plek 

vormen hedendaagse kunst en architectuur 

samen met cultureel erfgoed en natuur een 

unieke eenheid. Wandel door de prachtige  

kasteeltuin, bezoek de hedendaagse kunst-

tentoonstelling in het Hedge House en het 

Koetshuis en laat 5 eeuwen architectuur,  

natuur en kunst op je inwerken.

Meer info en tickets: kasteelwijlre.nl

KOEKNUFFELEN
Met een dikke hug van de koeien van Het Loeigoed

Ervaar zelf hoe heerlijk het is om tegen een koe van 700 kg aan te rusten  

en die te mogen knuffelen. Dat is pas echt een echte hug krijgen! 

Op Het Loeigoed wordt veel

aandacht geschonken aan 

het welzijn van de dieren, 

behoud van het Zuid- 

Limburgse landschap en 

duurzaam ondernemen. 

Mark en Kristel vertellen 

je dan ook met liefde over 

de melkkoeien en hoe 

ze leven. 

Meer info en tickets: 

hetloeigoed.nl

VAN LAND NAAR STAD: 

Ontdek Heerlen
Ontdek meer over de Zuid-Limburgse geschiedenis én haar  

toekomst tijdens een dagje Heerlen! En Heerlen ligt tegen Land 

van Kalk aan, dus je bent er zo. 

Thermenmuseum: het best 
bewaarde badhuis van Nederland
In het Thermenmuseum tref je het oudste 

gebouw van Nederland: een badhuis dat 

veel vertelt over hoe de Romeinen in 

Zuid-Limburg leefden. Voor kinderen is 

er van alles te doen, zoals spelletjes om je 

kennis over de Romeinen te testen.

 

De Vondst: graven naar je eigen geschiedenis
De Vondst is het centrum voor archeologie in  

Limburg en dé plek voor iedereen die nieuwsgierig 

is naar het verleden. Ervaar zelf wat er allemaal 

komt kijken bij archeologie vanaf het graafwerk  

tot het moment dat iets tentoongesteld wordt. Ook 

kun je door een glazen wand archeologen live op  

de vingers kijken. 

Maankwartier en Heerlen Parkstad Experience
Kunstenaar Michel Huisman transformeerde de nieuwe 

stationsomgeving van Heerlen tot indruk wekkend 

kunstwerk en verstopte vele symbolen in het bouwwerk. 

Bezoek vanaf het najaar van 2020 tegenover de stations-

ingang ook de Heerlen Parkstad Experience, een inter-

actieve manier om Heerlen en Parkstad door de tijden 

heen te ontdekken.

Meer tips: 
vvvheerlen.nl
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Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17, Heerlen
Deze voormalige kloosterhoeve heeft 

een restaurant en terras met uitzicht op 

de vijver, een gezellige brasserie en een 

binnenhof. Het ontbijt hier is ook echt 

een aanrader.

Brasserie 
Het Biechthuis
Irmstraat 1, Simpelveld
Zondig maar eens en trakteer jezelf op 

een Biechthuis Special lunch! Dit zaakje 

ligt tegenover de kerk en onze zegen  

heb je. 

D’r Aowe Kino
Doctor Nolensstraat 9, Bocholtz
D’r Aowe Kino is wat je noemt een  

traditioneel dorpscafé. Een fijne plek, 

waar het bier koud staat (probeer eens 

het eigen bier Filmpje) en elke week een 

nieuw ‘warm’ pannetje op het vuur  

pruttelt.

Eyser Halte
Wittemerweg 2, Eys
Hier worden toplunches van seizoens-

producten met een Mediterrane twist 

geserveerd. Struin daarna zeker nog 

even door de winkel voor een potje huis-

gemaakte stroop, jam of ander lekkers.

Wijngoed Fromberg
Breedenweg 1, Ubachsberg
Iedere zondag kun je hier terecht om op 

het terras te genieten van de wijnen van 

Wijngoed Fromberg. De winkel heeft 

naast wijn ook een ruime selectie streek-

producten.

Pauls IJs en Spijs
Klapstraat 2, Wijlre
Kunradersteen overal waar je kijkt!  

Niet alleen het versgemaakte ijs is hier 

populair, ook de uitgebreide high tea of 

het doggy diner scoren hoge ogen. 

Herberg  
de Bernardushoeve
Mingersborg 20, Voerendaal
Gemoedelijk restaurant met grote serre 

en panoramaterras met diverse streek-

producten op de kaart. 

Tip: vraag naar het eigen Myngensborn 

bier.

Eten & drinken

Op diverse plekken in het Land van Kalk kun je genieten van 
een goede kop koffie op een terras met mooi uitzicht over de 
heuvels, proeven van producten uit de regio of je mengen met 
de inwoners van de kleine dorpjes. Dit zijn onze tips!
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Fien Fleur
Eyserheide 1, Eys
Dichter bij de boer kun je niet eten! 

Neem een stuk groentenquiche met 

groenten uit eigen tuin, nadat je je eigen 

bloemen hebt geplukt uit de tuin.

slapen

Van kamperen bij Marian tot in alle luxe logeren bij Hanneke 
en Ralph. Vind de plek die past bij jouw wensen!

Gillishof
Zandberg 20, Bocholtz
Comfortabele apparte-

menten voor 2 tot 12  

personen in een mooie 

Middeleeuwse hoeve  

met binnenplaats.  

Schakel terug en geniet 

van Gillishof Slow Life. 

Zonneberg 
Vakantiewoningen
Ubachsberg/Craubeek
Prachtig gelegen luxe vakantiewoningen 

voor 4 en 8 personen. In Ubachsberg is  

zelfs een zwembad en in Craubeek staat 

een Finse barrel sauna voor je klaar.

B&B 
In het Land van Kalk
Kaardenbekerweg 25 Klimmen
Bij een oude boerenwoning ligt B&B  

‘In het Land van Kalk’. Je verblijft in  

het knusse poolhouse, direct aan het 

zwembad.  

Ben en Miriam geven je graag tips!

Proef Land van Kalk

Een dikke week vol smakelijke  

evenementen in het Land 

van Kalk. Boeren en andere 

lokale producenten krijgen 

de spotlight! 

Voor data en het complete  

programma kijk je  

landvankalk.com/proef

Kersenbedrijf 
Schaepkens
Klimmenderstraat 106, Klimmen
Hier geldt: eerst proeven, dan kopen!  

Tijdens het kersen seizoen kun je hier 

terecht voor dagvers geplukte kersen.  

In de wijde omtrek zeer geliefd vanwege 

de topkwaliteit, de duurzame manier van 

produceren én de keuze uit 14 smaken. 

Tijdens de jaarlijkse Kersenplukdag kun 

je zelf plukken zoveel als je wilt.

Meer weten: 
landvankalk.com/

eten-drinken

Boer Bjorn Kleijnen met 
zijn Heuvel Angus koeien
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Alkenrode
Elkenrade 11, Elkenrade
Stijlvol gerestaureerde vierkantshoeve 

met alle comfort, gelegen in het kleine 

gehucht Elkenrade. Op de petanquebaan 

in de schaduw van twee stokoude  

kersenbomen waan je je in Frankrijk.

Huiskenshof
Putweg 45, Klimmen
Een monumentaal buitenverblijf met vier 

hip en stijlvol gerenoveerde vakantie-

woningen. Per woning kunnen 2, 4 of 6 

gasten terecht, iedere woning heeft een 

privéterras met buitenbarbecue en kin-

deren hebben alle ruimte op de speelweide. 

B&B Dalauro
Eyserheide 27, Eys
Welkom in het Toscane van Limburg. 

Laura’s roots liggen in Italië, die van Rob 

in Zuid-Limburg. En dat is voelbaar bij 

Dalauro. Bij het ontbijt én bij het gasten-

diner op de vrijdagavond smelt het beste 

uit beide werelden samen.

Herberg de Bernardushoeve
Mingersborg 20, Voerendaal
In deze monumentale hoeve zijn 19 eenvoudige 

vakantieappartementen met 2 of 3 slaapkamers,  

een eigen buiten terras en schitterend uitzicht op  

het Limburgse Heuvelland. En het restaurant naast 

de deur!

B&B Bocholtz
Doctor Nolensstraat 9, Bocholtz
Ruim en comfortabel appartement in het 

kerkdorpje Bocholtz. Ramon en Monika 

zijn ook eigenaar van café D’r Aowe 

Kino, dus je kunt ook gezellig hangen  

aan de bar of een bordspelletje doen.

Hof Kricheleberg
Stevensweg 10, Bocholtz
Slapen in De Sjuur of D’r Kowsjtal, allebei 

geschikt voor maximaal 4 personen. 

Ezeltjes en kippen in de wei, Zuid-Lim-

burgs vakwerk en een bedstee: dit is 

ouderwets ontspannen! 

Camping La Dolce Vita
Ransdalerstraat 72, Ransdaal
Boerderijcamping La Dolce Vita ligt in 

het dorp Ransdaal met prachtig uitzicht 

over het Ransdalerveld en het Geuldal. 

Tussen de kersenbomen is het heerlijk 

toeven, de plekken zijn ruim en de facili-

teiten zijn dik voor elkaar. 

Lavender Cottage
Benzenrade 13, Heerlen
Knus vakantiehuisje in pittoresk Benzen rade 

voor 2-4 personen. Vanuit hier wandel of fiets je 

zo de stad Heerlen in óf juist het groene Ubachs-

berg. Het beste van twee werelden!

Meer weten: 
landvankalk.com/slapen
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landvankalk.com

Relaxzzz

In de sporen van de Romeinen...
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