
 

Bike & Bites Route Land van Kalk 

Route 28 km, langs Ubachsberg, Simpelveld en Eys 

Startpunt: Wijngoed Fromberg, Breedenweg 1 in Voerendaal. 

Wilt u een e-bike huren? Ga dan eerst naar Roger Flucken Fietsspecialist (Hoolstraat 45 in 

Voerendaal). 

 
 

Liever elders starten op de route? Kijk op de kaart wat uw voorkeur heeft, u kunt starten op elk 

gewenst punt langs de route. Horeca langs de route staan hieronder vetgedrukt vermeld. 

  



 

1. Start bij het wijnterras en proeflokaal van 

Wijngoed Fromberg. Bij het proeven van wijn van 

Wijngoed Fromberg zult u wellicht een licht 

prikkelende ervaring krijgen bij de eerste slokken, 

dat is te danken aan de kalkrijke bodem waarop de 

druiven groeien. De wijnranken moeten vrij diep 

wortelen op zoek naar water en dat beïnvloedt de 

smaak. Ook houdt de kalksteen vrij veel warmte 

vast en dat maakt het gebied uitermate geschikt 

voor wijnbouw.  Rijd de straat uit en houd L aan 

(Hunsstraat).  

2. Einde weg R (Kerkstraat, overgaand in 

Colmonterweg, overgaand in Heugdenweg). 

Colmont biedt mooie vergezichten over het Land 

van Kalk. Einde weg R (Afvaartweg) en deze links 

aanhouden richting Fromberg. Einde weg L 

(Frombergerweg) en weg blijven volgen (negeer 

zijweg aan rechterzijde) richting Wijlre. Einde weg 

kun je voor een pitstop even L afslaan voor een 

ijsje, taart of ander lekkers bij Pauls (Klapstraat 2). 

Wil je gewoon doorfietsen, ga dan R (Klapstraat). 

Einde weg L (Valkenburgerweg). 

 

3.  2e R (Keizer Willempad) en blijf deze weg volgen 

terwijl je de Geul oversteekt en richting Stokhem 

fietst. Bij kruising in Stokhem L (straat heet ook 

Stokhem, overgaand in Kasteel Wijlreweg). Blijf 

weg volgen en fiets daarbij om Kasteel Wijlre 

heen. Dit is ook een prachtige plek om een stop te 

maken voor het kijken van kunst en om door de 

kasteeltuin te wandelen. Het kasteelt stamt uit de 

17e eeuw, het Koetshuis uit de 18e, de tuinen uit de 

19e, de kunstwerken in het park uit de 20e en het 

kunstpaviljoen Hedge House met de 

kunsttentoonstellingen uit de 21e eeuw.   

4. Einde weg L (Brouwerijstraat) en deze weg volgen, 

de weg buigt links af. U passeert hierbij de Brand 

Brouwerij. Einde weg L (Wielderdorpstraat).  

Hier kunt u een stop maken bij Brasserie Villare 

met mooi uitzicht vanaf het terras.  

Daarna 1e R (Elkenraderweg), 2e R (Parallelweg). 3e 

R (Leienhuisweg), einde weg L (Knipstraat, 

overgaand in Kapolder), richting Cartils.  Ook in 

Cartils (als u de Eyserbeek oversteekt), gaat u 

rechtdoor (Wittemer Allee). Bij kruising links (Van 

Plettenbergweg, overgaand in Wittemerweg), 

totdat u de EyserHalte aan uw linkerhand ziet 

liggen. Hier kunt u een stop maken voor lunch, een 

drankje of het inkopen van delicatessen en mooie 

streekproducten.  

Blijf Wittemerweg volgen richting Eys en negeer 

zijwegen links, tot vlak voor het dorp Eys, daar 

gaat u L (Eyserbosweg, overgaand in 

Krekelbergweg), richting Elkenrade. Elkenrade is 

een mooi gehucht met vele woningen en hoeves 

van Kunradersteen. Bij B&B Alkenrode (Elkenrade 

11) staan regelmatig verse kruiden en zelfgemaakt 

sap te koop.  

5. Fiets steeds rechtdoor, richting Eyserheide. Einde 

weg L (Achterweg). U kunt een stop maken bij Fien 

Fleur, waar u zelf een mooi boeket kunt plukken of 

kunt genieten van een versbereid hapje en drankje 

met mooi uitzicht over het Heuvelland. Of fiets nog 

even door tot aan de kruising bij Mingersborg en 

stap af bij Herberg de Bernardushoeve, een 

eeuwenoude hoeve van Kunradersteen. Het terras 

hier biedt ook een prachtig uitzicht en er staan ook 

diverse streekproducten op de kaart.  

 Ga R (Eyserweg) richting Trintelen en neem 1e L 

(Hamerstraat, overgaand in Bosschenhuizen). Als u 

het gehucht Bosschenhuizen door bent gefietst, 

komt u op een tweesprong, houdt dan links aan 

(Bosschenhuizerweg).  Negeer zijwegen links en 

houdt rechts aan (Stampstraat). 

 



 

 Ga R bij huisnummer 87 (Hennebergweg) en neem 

dan 2e L (Oude Molenstraat). U gaat over de 

Eyserbeek, einde weg L (Stationstraat). Fiets door 

tot station Simpelveld, een van de opstapplekken 

voor de Miljoenenlijn. Stap zeker even af om te 

kijken op deze bijzondere plek.  

De kortste weg van de haven van Antwerpen naar 

Aken en Keulen loopt dwars door Zuid-Limburg. 

Om deze steden met elkaar te verbinden en 

internationaal te ontsluiten werd in 1853 de 

grensoverschrijdende spoorlijn van Maastricht via 

Valkenburg aan de Geul naar Aken geopend. In 

Simpelveld werd het grensstation gevestigd. De 

aanleg van de spoorlijn Simpelveld-Schaesberg 

begon in 1925, voor het kolenvervoer van de 

steenkoolmijnen. Het traject kreeg de bijnaam 

Miljoenenlijn vanwege de hoge aanlegkosten per 

kilometer. U kunt nu de Miljoenenlijn rijden per 

stoomtrein, een unieke ervaring.

8. Ga hierna L (Nieuwe Gaasstraat) en meteen weer R 

(Irmstraat). U kunt een stop maken bij Brasserie 

Het Biechthuis, een sfeervolle plek voor koffie of 

lunch. Bij goed weer heeft u vanaf het terras zicht 

op de Sint Remigiuskerk. Volg de weg 

(Pastoriestraat) en ga einde weg R (Dorpstraat) en 

direct daarna L (Kloosterstraat). Blijf deze volgen 

totdat u aan uw linkerzijde Museum de Schat van 

Simpelveld aantreft, gevestigd in het voormalige 

klooster Huize Loreto. Simpelveld staat ook wel 

bekend als het Kloësterstedje, vanwege de twee 

enorme kloostergebouwen die hier tussen 1875 en 

1927 zijn gebouwd: Huize Loreto en Huize 

Damiaan. Eén van deze kloostergemeenschappen 

was de Congregatie Zusters van het Arme Kind 

Jezus. Deze door Clara Fey in Aken opgerichte 

zusterorde richtte zich op de opvang van en het 

onderwijs aan arme kinderen en weeskinderen. 

Door de Kulturkampf werden zij gedwongen om 

hun goede werken waarmee zij in Aken begonnen 

waren voort te zetten in Simpelveld (het eerste 

station over de grens). Deze verhuizing, betekende 

bijna een verdubbeling van het aantal inwoners 

van Simpelveld. Om inkomsten te vergaren voor de 

verzorging van de kinderen maakten de zusters 

borduurwerk (paramenten) van zeer hoge kwaliteit 

en wassen beelden. U vindt hiervan prachtige 

voorbeelden in het museum en ziet hoe het leven in 

het klooster was.  

9. Fiets door tot aan de kruising en ga L (Rodeput). Bij 

1e splitsing R aanhouden, bij de 2e L 

(Sweijersgewanden). Rijd door tot aan de rotonde, 

ga hier L (Rolduckerweg). Neem 32 straat R 

(Steenstraat) en bij kruising rechtdoor 

(Jamarstraat). Volgende kruising weer rechtdoor 

(Zaunbrechersstraat). Einde weg R (Sint 

Remigiusstraat, overgaand in Huls).  Einde weg bij 

rotonde links (Wijnstraat). U passeert de boerderij 

van Heuvel Angus, waar vleespakketten te koop 

zijn voor de liefhebbers van lokaal en duurzaam 

geproduceerd rundvlees.  

10. Bij splitsing L aanhouden (Kerkstraat), daarna 1e R 

(Hunsstraat). Bij splitsing R (Breedenweg) tot aan 

het eindpunt, Wijngoed Fromberg. Hier kunt u 

terecht voor een goed glas wijn met een 

streekplankje of een alcoholvrije cocktail van 

druivensap. 


