
Gratis
minigids

Weg van de massa – voor stille genieters

#landvankalk 
#visitzuidlimburg

Avonturen voor jong en oud in een 
onontdekt stukje Zuid-Limburg…



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 & Neven Communicatie 2022

Vormgeving Janneke Vlaming grafische vormgeving

Deze gids wordt mede mogelijk gemaakt door:

inhoud
plattegrond 4
Zien & doen 8
Eten & drinken 22
Slapen 26

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

Deel jouw 
Land van Kalk 

hoogtepunten via 
#landvankalk

Check ook 
landvankalk.com 

en de website van 
de aanbieder voor de 

laatste informatie

mailto:info%40landvankalk.com?subject=
https://www.instagram.com/landvankalk/
https://www.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 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 ondernemers uit 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: Land van Kalk is er om ontdekt 

te worden en vooral om in tot rust te komen. 

Het ‘gele goud’ in Zuid-Limburg 
Nergens ter wereld is de geologische periode van het Krijt zo zichtbaar aan de 

oppervlakte als in Zuid-Limburg. Ontdek het ‘gele goud’ zelf tijdens een Safari, 

wandel- of fietsroute door dit unieke landschap. Laat je meevoeren langs prach-

tige kalkwanden, dagbouwgroeves en kom meer te weten over het eeuwenoud 

gangenstelsel dat kronkelt onder de oppervlakte. Check steengoede activiteiten 

via: visitzuidlimburg.nl/krijt 

Veel leesplezier en tot snel! Neem ook eens een kijkje op: landvankalk.com
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Zien/doen
Sint Laurentiuskerk

Kunradersteengroeve

Roger Flucken Fietsspecialist (fietsverhuur)

Woonwinkel My Home & Garden

Museum de Schat van Simpelveld

Miljoenenlijn (stoomtrein)

Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

Koeknuffelen bij Het Loeigoed

Ezeltjeswandeling Hof Kricheleberg 

Buitenplaats Kasteel Wijlre

Kasteel Puth

Escooterverhuur Heuvelland

Romeins Kwartier

Thermenmuseum

Photography Limburg (workshops)

Wandelen, Fietsen en Safari’s in het  
Land van Kalk (pagina 8)

Eten/drinken
Pauls IJs + Spijs

Eyserhalte

Wijngoed Fromberg

Herberg de Bernardushoeve

Auberge de Rousch

Lunchroom de Koffiemuuèle

D’r Aowe Kino

Kersenbedrijf Schaepkens

Next Cuisine (kookstudio)

Hoeve Scholtissenhof

Brasserie Villare

Wijngaard Kunradervallei

Wijngoed Overst Voerendaal

De IJsput

Grandcafé Klumme

Brasserie Amuseer

Restaurant ’t Freuleshoes

Slapen
Hof Kricheleberg

Herberg de Bernardushoeve

Hotel de Rousch 

B&B Villare

Camping La Dolce Vita

Buitenverblijf Huiskenshof

B&B In het Land van Kalk

Alkenrode Logies

B&B Dalauro Next

Lavender Cottage

Hoeve Crijns

B&B Bocholtz

Gillishof

Huisje Min Borg

Camping Hitjesvijver

Camping ‘Op gen Beukelskoel’

B&B Eigenheimer

Vakantiewoning de Bonte Koe
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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 65 à 100 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.
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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 van het gebied 

helpt mee om veel zonuren te krijgen.  

Tijdens de Wijn Safari (zie pagina 14) leer 

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 Fiets Safari 

(p.12) kom je langs enkele van de mooiste gebouwen van Kunradersteen. 

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 
kunrader.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 te downloaden via visitzuidlimburg.nl

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

landgoed Overst met haar hoogstam-

boomgaard en wijngaard en de  

nog actieve Kunradersteengroeve.

Gratis te downloaden via 

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 te downloaden via 

landvankalk.com

zien & doen
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Route des Vins (8 km) 
De Route des Vins laat je in vier prachtige 

lussen kennismaken met verschillende 

Zuid-Limburgse wijngaarden.. De adem-

benemende route rond Winthagen brengt  

je naar drie wijngaarden, waaronder  

Landgoed Overst. Hier groeien sinds 2003 

speciaal geselecteerde druiven die tot prijs-

winnende wijnen hebben geleid. 

Gratis te downloaden via visitzuidlimburg.nl

Kastelen & 
Landgoederen Route, 
Voerendaal (8,3 km) 
Voerendaal telt maar liefst vier kastelen, 

waarvan je er twee kunt ontdekken 

tijdens deze wandeling door het mooie 

buitengebied. Je ziet het imposante  

kasteel Rivieren en het robuuste kasteel 

Puth, afgewisseld met prachtig uitzicht 

over de Limburgse heuvels.

Gratis te downloaden via 

visitzuidlimburg.nl

Het perfecte startpunt voor 
een mooie wandeling!

Bij de Kunradersteengroeve (Bergseweg 30, 
Voerendaal) is een Natuurtransferium met een 

ruime parkeerplaats en het perfecte startpunt voor 
verschillende wandelroutes door het gebied. Ook 

kun je hier vanuit het uitzichtpunt mooi de 
groeve inkijken.

F
ot

o:
 K

le
m

en
t R

en
tm

ee
st

er
s

9

http://www.visitzuidlimburg.nl
http://www.visitzuidlimburg.nl


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

indrukwekkende vergezichten.

Gratis te downloaden via 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 te downloaden via 

visitzuidlimburg.nl

Middeleeuwse avonturen in 
Voerendaal (8,4 km)
Wandel over spannende paadjes en bewonder de 

prachtige Voerendaalse kastelen tijdens een mooie 

wandeltocht van 8,4 km. Onderweg duik je met een 

avontuurlijke audiotour en speurtocht dieper in het 

Middeleeuws verleden. Voor het hele gezin!

Gratis route (download) of koop het routeboekje  

in de webshop via: visitzuidlimburg.nl

Miljoenenlijn route 
Simpelveld (8,2 km)
De Miljoenenlijn route is een feest voor 

treinliefhebbers. Je ziet het station en 

het erfgoedpark van De Miljoenenlijn:  

de historische spoorlijn door de heuvels 

en dalen van Zuid-Limburg, waar nog 

regelmatig een authentieke stoomtrein 

overheen tuft.

Gratis te downloaden via 

landvankalk.com
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ESCOOTER VERHUUR 
HEUVELLAND
Valkenburgerweg 10, Wijlre
Ben je het wandelen of fietsen een beetje 

moe? En zin in om een keertje lekker  

lui erop uit te trekken in het Land van 

Kalk? Dan is de geruisloze en natuur-

vriendelijke, elektrische e-scooter  

wellicht een mooi alternatief.

escooterverhuurheuvelland.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.

rogerflucken.nl

TIP
Meer steengoede routes

ontdekken in Zuid-Limburg?
visitzuidlimburg.nl/krijt

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

FIETS SAFARI
Ontdek het unieke gebied met een lokale 
ranger per e-bike

De ranger, een lokale inwoner met veel kennis van 

de omgeving, vertelt van alles over de geschiedenis 

van het gebied, de natuur, het landschap, de streek-

producten en geeft tips voor andere leuke activiteiten.

De Fiets Safari is het hele jaar mogelijk op aanvraag 

voor groepen vanaf 4 personen. 

Meer weten? landvankalk.com/safari

KIDS SAFARI
Verken met het hele gezin de natuur in het Land van Kalk

Een ontdekkingstocht langs sporen, insecten en Kunradersteen  

speciaal voor kids t/m 12 jaar. Onze enthousiaste ranger vertelt alles 

over de ‘beestjes’ die hier miljoenen jaren geleden leefden toen het 

Land van Kalk nog een tropische zee was. Maar ook dieren van nu, 

zoals dassen en padden, laten overal hun sporen achter. Ook speuren 

we naar vlinders, libelles en roofvogels. Natuurlijk is er nog veel 

meer te zien en beleven, dus laat je verrassen!

De Kids Safari’s vinden plaats op vaste 

datums in de schoolvakanties en zijn  

ook mogelijk op aanvraag voor groepen 

vanaf 4 personen, erg leuk voor school-

uitjes en kinderfeestjes! 

Meer info en tickets:  

landvankalk.com/safari
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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/safari

e-MTB 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-mountainbike 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 de bodem tegenkomt.  

Ook zorgt de ranger voor een lekkere picknick om weer op krachten te komen.

De MTB Safari is het hele jaar mogelijk op aanvraag voor groepen vanaf 4 personen. 

Meer weten? landvankalk.com/safari
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WIJN SAFARI
Te voet langs het beste en het  
lekkerste van het land

Tijdens de Wijn Safari van circa 8 kilo-

meter, wandelen we door het zo ken-

merkende Zuid-Limburgse landschap: 

heuvelachtig, groen en zeer afwisselend. 

We passeren fruit- en wijngaarden,  

zien prachtige vergezichten en komen 

langs de Kunradersteengroeve en de 

wijngaard van Landgoed Overst Voeren-

daal. Onderweg laat de ranger een glaasje 

proeven van de lokale wijnen van Overst 

Voerendaal en wijngoed Kunrader 

Vallei. We eindigen met een mini proe-

verij bij het Proeflokaal van Wijngoed 

Fromberg.

Meer info en tickets:  

landvankalk.com/safari

Foto Safari 
Zie het Land van Kalk zoals je het nog 
nooit gezien hebt 

Ga op pad met Jörgen, onze lokale en ervaren 

fotograaf, om het gebied te ontdekken met 

andere ogen. Tijdens de Foto Safari bezoek je 

een aantal unieke en uitermate fotogenieke 

locaties, waar je ruim de tijd krijgt om deze  

te foto graferen. Je krijgt alle tips en tricks om 

de beste foto’s te maken op plekjes die niet 

iedereen weet te vinden. Ervaring is geen  

vereiste, enthousiasme wel!

Meer info en tickets: photographylimburg.nl
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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  

hartverwarmend. 

Het zijn net 

levende  

knuffeldieren!

Meer info: 

hofkricheleberg.nl

YOGA
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 yoga! 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 maan-

meditatie. Bij mooi weer worden de lessen  

in de kloostertuin of op bij zondere plekken 

rondom het klooster gehouden. 

Meer info: yoga-body-mind.nl

MUSEUM DE SCHAT VAN SIMPELVELD
Ontdek het kloosterverleden en haar rijkdom

Wie naar Simpelveld komt, kan niet om het kloos-

terverleden heen. Het museum vertelt het verhaal 

van een congregatie die hier in de negentiende  

eeuw terechtkwam 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 lesgegeven. In de Zuid- 

Limburgse ateliers werden de mooiste paramenten 

(priesterkleding) en wassen beelden gemaakt en  

jij kunt ze nu bewonderen. 

Meer info en tickets: deschatvansimpelveld.nl
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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

My Home & Garden
Sfeervolle woonwinkel vol bijzondere items

Monique en Jarka gaan al sinds 2000 op zoek naar 

juweeltjes in binnen- en buitenland en presenteren 

deze in hun op en top sfeervolle woonwinkel in 

Klimmen. Ook worden er flower workshops  

georganiseerd waarbij gezelligheid gegarandeerd  

is. My Home & Garden is gespecialiseerd in het 

handgemaakte Bunzlau Castle servies, tuin-

decoraties, linnengoed uit Frankrijk, rusty flowers, 

hoog waardige zijden bloemen en meer unieke 

woon decoraties.

Neem gauw een kijkje via: myhomeandgarden.nl
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Wijngaarden in het Land van Kalk 

Wijngoed Fromberg
Het proeflokaal met wijnterras biedt van de lente  

tot de herfst alle gelegenheid om te genieten van 

heerlijke hoogwaardige wijnen van Fromberg. Ook 

zijn er (voor groepen) wekelijks rondleidingen door 

de wijngaard mogelijk op aanvraag. Carmen en 

Marcel Soomers heten je van harte welkom.

Voor alle info ga naar: fromberg.nl

Landgoed Overst Voerendaal
Landgoed Overst Voerendaal is gelegen 

tussen Voerendaal en Ubachsberg, daar 

waar de grillige heuvels zich uitstrekken. 

Sinds 2003 wordt dit landgoed bebouwd 

met druiven die speciaal voor de kalkrijke 

bodem geselecteerd zijn. Wijnmaker 

Ruud Verstegen verzorgt voor groepen 

rondleidingen op aanvraag.

Meer info: overst.nl

Wijngoed Kunrader Vallei
Deze wijngaard is in 2009 aangelegd 

door de familie Wimmers en in 2020 

overgenomen door de familie Stassen.  

De wijngaard telt ongeveer 3000 wijn-

stokken. De zonovergoten hellingen  

van wijngaard Kunrader Vallei zorgen 

gegarandeerd voor een fris fruitige  

Limburgse wijn.

Zie ook: kunradervallei.nl

TIP
Ga mee op Wijn Safari  
en proef de wijnen van 
deze drie wijngoeden, 

check: landvankalk.com/
safari
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Voor alle info, datums & tickets, check: 

www.landvankalk.com/safari

Ga je mee op Safari in 
het Land van Kalk?

TIP
Op eigen houtje het 

Land van Kalk ontdekken 
met kids? Koop dan de 
Doe-het-zelf Safari via: 

landvankalk.com/safari
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Sint Laurentiuskerk Voerendaal

In het centrum van Voerendaal prijkt het rijksmonu-

ment de Sint-Laurentiuskerk. Het oorspronkelijke 

kerkgebouw was, net als de hiervan resterende toren, 

uitgevoerd in Kunradersteen. De toren is elke dag van 

9.00 tot 18.00 uur via de Mariakapel via het ijzeren 

hekwerk te bewonderen, ook kan er op die tijden een 

kaarsje opgestoken worden.

Meer info: parochie-voerendaal.nl

Excursie in de 
Kunradersteengroeve
Vanaf 10 personen

Ga kijken hoe de unieke Kunradersteen  

gedolven en bewerkt wordt. Ook mogelijk met 

een lekkere kop koffie en stuk vlaai na afloop. 

Interesse om met een gezelschap een excursie 

bij de Kunradersteengroeve te volgen? 

Vanaf 10 personen wordt er een programma 

van ongeveer 1,5 uur aangeboden.

Meer info: kunrader.nl

TIP
Ontrafel zelf het 

vergeten wonder van 
zuster Clara Fey, ga 

naar landvankalk.com/
wonder

https://parochie-voerendaal.nl/
https://kunrader.nl/
https://www.landvankalk.com/zien-doen/wonder/
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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

20

http://www.kasteelwijlre.nl
http://www.hetloeigoed.nl


VAN LAND NAAR STAD: 

Ontdek Heerlen
Ontdek meer over de Zuid-Limburgse geschiedenis  

én haar toekomst tijdens een dagje Heerlen!  

Romeins Kwartier
Het oudste deel van Heerlen wordt een heel nieuwe ervaring 
Op het kruispunt van de Via Belgica en de Via Traiana ontstond Coriovallum, het  

vroegere Heerlen. Militairen, markt kooplui en bewoners bezochten hier het badhuis, 

dreven handel en bakten ontzettend veel aardewerk. Dat was tweeduizend jaar geleden.  

In het Romeins Kwartier ontdek je Coriovallum anno nu. In tweeduizend jaar is er  

veel veranderd, maar van wandelen, winkelen, kunst en architectuur geniet je als  

vanouds in het Romeins Kwartier.

romeinskwartier.nl

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.

Meer Heerlen: 
vvvheerlen.nl

heerlenmijnstad.nl

TIP
Ga op voettocht door 

het Romeins Kwartier! 
De route is te koop online 

of in de winkels van 
Visit Zuid-Limburg.
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Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17, Heerlen
Deze voormalige kloosterhoeve heeft een 

restaurant en terras met uitzicht op de vij  ver, 

een gezellige brasserie en een binnen hof.  

Het ontbijt hier is ook echt een aanrader.

Pauls IJs + 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, 

panoramaterras, speeltuin en diverse 

streekproducten op de kaart.

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!

EyserHalte
Wittemerweg 2, Eys
Hier worden toplunches van seizoens-

producten met een mediterrane twist 

geserveerd. Struin daarna zeker nog even 

door de delicatessenwinkel voor een potje 

huisgemaakte stroop, jam of ander lekkers.
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HOEVE SCHOLTISSENHOF
Heiweg 1, Bocholtz
Prachige hoeve van Kunradersteen met 

een ruim terras op het binnenplein. 

Huisgemaakt ijs is hier de specialiteit, 

maar het ontbijt en de lunch zijn ook om 

je vingers bij af te likken. 

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

tioneel dorpscafé. Zo’n fijne plek waar het 

altijd gezellig is. Gelegen aan de Romeinse 

‘Via Belgica’ was het vroeger al een goede 

locatie om vermoeide reizigers op te van-

gen. Ook nu is het een fijne plek, waar 

het bier koud staat.

Wijngoed Fromberg
Breedenweg 1, Ubachsberg
Op het terras en in het proeflokaal kun je 

genieten van de wijnen van Wijngoed 

Fromberg met een bourgondische borrel-

plank. De winkel heeft naast wijn ook 

een ruime selectie streekproducten.

De IJsput
Retersbekerweg 53a, Klimmen
Bij de IJsput worden de ijshoorntjes zelf 

gebakken. Samen met het ambachtelijke 

ijs van de Helenahoeve in Slenaken  

zorgt dit voor de authentieke smaak  

van ouderwets hoeve-ijs.  

Het ijsseizoen loopt van eind april t/m 

eind september.
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De Koffiemuuèle
Furenthela 13, Voerendaal
Lunchroom en Restaurant ‘De Koffie-

muuèle’ ligt in de dorpskern van Voeren-

daal en heeft een gemoedelijke sfeer 

waar je kunt genieten van koffie met 

Limburgse vlaai, een heerlijke lunch of 

een goed diner. Mooie extra: het uitzicht 

op het park met vijver en fontein!

NEXT CUISINE
Hogeweg 27, Voerendaal
De inspirerende en professionele keuken 

van Next Cuisine biedt groepen van 8 tot 

maximaal 45 personen de mogelijkheid 

om kookworkshops op maat te volgen. 

Maar ook voor culinaire cateringklussen, 

private dining en afhaalmaaltijden ben  

je hier absoluut aan het juiste adres.

Grandcafé Klumme
Klimmenderstraat 8, Klimmen
Een (speciaal)biertje, een glaasje wijn  

of een cocktail op het terras; van een 

locatie voor een feestelijk jubileum tot 

een (groeps) diner of koffietafel; het kan 

allemaal. Met een heerlijk terras aan de 

voorzijde en een intieme binnentuin is 

het genieten met een grote G in Klimmen!

BRASSERIE VILLARE 
Wielderdorpstraat 18, Wijlre
Het uitzicht vanaf het terras is onverge-

telijk, maar ook binnen heeft de familie 

Heuts een toffe sfeer weten te creëren. 

Naast bekende brasseriegerechten vind 

je hier ook Limburgse klassiekers zoals 

zoervleisj en een kippenpasteitje.



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.

Brasserie Amuseer
Marchierstraat 11, Wijlre
Brasserie Amuseer is gevestigd in een 

voormalige hoeve in hartje Wijlre. Een 

mooie uitvalsbasis voor talloze fiets- en 

wandelroutes door het Heuvelland.  

Hier is het bourgondisch genieten in  

een hippe ambiance. Op zonnige dagen 

wachten twee gezellige terrassen op je.

Restaurant 
’t Freuleshoes
Kerkplein 37, Voerendaal
Restaurant ’t Freuleshoes is een volledig 

gerestaureerd pand uit Kunradersteen, 

gelegen aan het Kerkplein in Voerendaal 

en kent een rijke geschiedenis. Het  

restaurant richt zich op de Italiaanse 

keuken met oog voor bourgondische 

gezelligheid en samenwerking met 

lokale leveranciers.

Meer weten: 
landvankalk.com/eten-drinken
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Van kamperen bij Marianne in Ransdaal, luxe logeren bij  
Hanneke en Ralph in Elkenrade , een heerlijk hotel in Benzen-
rade tot een oude hoeve van Kunradersteen in Simpelveld. 
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. 

Huisje Min Borg
Mingersborg 11, Ubachsberg
Een verscholen vakantiehuisje in het 

gehucht Mingersborg bij Ubachsberg. 

Met uitzicht op de karakteristieke molen 

gelegen aan de Vrouwenheide is het  

hier goed toeven.

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!

slapen
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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.

B&B VILLARE
Wielderdorpstraat 18, Wijlre
Villare heeft 6 ruime, sfeervolle kamers. Iedere 

kamer heeft zijn eigen unieke uitstraling waar-

bij de authentieke elementen bewaard zijn 

gebleven. Iedere kamer is vernoemd naar een 

buurtschap van Wijlre, een mooie inspiratie-

bron om de omgeving te verkennen.

HOTEL DE ROUSCH
Henri Dunantstraat 1, Heerlen
Hotel de Rousch beschikt over 21 suites, met een 

uniek concept wat het mogelijk maakt om suites of 

zelfs hele verdie pingen te delen met vrienden, familie 

of zakenrelaties. Door de ligging en hoogte is een 

mooi uitzicht vanuit de hotelkamer gegarandeerd.

Hoeve Crijns
St.Nicolaasstraat 31a, Simpelveld
Deze authentiek hoeve van Kunradersteen biedt 

twee ruime appartementen in hartje Simpelveld. 

Ideaal voor gezinnen of een groepje vrienden. De 

twee appartementen kunnen samen ook gebruikt 

worden als groepsaccommodatie.

27



Alkenrode logies
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.

B&B Dalauro Next
Eyserheide 27, Eys
Nathalie en Rob, geïnspireerd door hun 

verre reizen, raakten bevangen door dit 

mooie plekje in Eys en willen het graag 

met je delen! Gastvrijheid staat voorop in 

deze B&B met drie kamertypes. Of je nu 

kiest voor comfortabel, extra comforta-

bel of luxe, er is altijd veel aandacht voor 

de details.

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.

buitenverblijf 
Huiskenshof
Putweg 45, Klimmen
Een monumentaal buitenverblijf met  

4 hippe en stijlvolle vakantiewoningen. 

Per woning kunnen 2,4 of 6 gasten 

terecht. Iedere woning heeft een privé-

terras met buiten-barbecue en kinderen 

hebben alle ruimte op de speelweides. 



Herberg  
de Bernardushoeve
Mingersborg 20, Voerendaal
Deze monumentale hoeve heeft 19 

vakantie appartementen met 2 of 3 slaap-

kamers, een eigen buitenterras en een 

schitterend uitzicht op het Limburgse 

Heuvelland. En het restaurant naast  

de deur!

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- 

Limburgs vakwerk en een bedstee:  

dit is ouderwets ontspannen! 

camping hitjesvijver
Willem Barentszweg 101, Heerlen
De gezelligste stadscamping in het groen. 

Dat is de Hitjesvijver in Heerlen. Slaap  

in je eigen tent, caravan of camper of 

maak het je gemakkelijk in een van de 

chalets, trekkershutten of safaritenten. 

Op en rond de camping is altijd van alles 

te doen.

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 

Ubachsberg. Het beste van twee 

werelden!
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Met onze Doe-het-zelf Safari kunnen 

kids en volwassenen op eigen 

gelegenheid volop speuren in het 

Land van Kalk. Je moet de hele tijd 

‘aan’ staan, want er moet goed 

gekeken, geteld en geraden worden. 

Een uitdagende manier om meer te 

leren over het Land van Kalk: de 

Kunradersteen, het landschap en een 

stukje geschiedenis van dit gebied. 

Voor alle info ga naar: landvankalk.com/safari

Mystery Game 
‘Het vergeten wonder 

van Clara Fey’

Terwijl je mooie plekjes tegenkomt, 

laat je je hersens kraken bij de  

puzzels én ontmoet je personages die 

vroeger in Simpelveld leefden.  

Reis terug naar de negentiende eeuw 

om het mysterie te ontrafelen!  

Je kunt het spel alleen of samen  

met andere puzzelaars spelen. 

Voor alle info ga naar: 

landvankalk.com/wonder

Volg ons! 
We delen doorlopend  

de leukste tips en beste activiteiten 
uit het Land van Kalk.

 @landvankalk en  
check zeker ook: 

landvankalk.com/agenda

https://www.landvankalk.com/safari/
https://www.landvankalk.com/zien-doen/wonder/


Camping  
‘Op gen Beukelskoel’
Ransdalerstraat 114, Ransdaal
Camping ‘Op gen Beukelskoel’ ligt in het 

dorpje Ransdaal achter de boerderij van de 

familie Eussen, midden in het Land van 

Kalk. Vanaf de camping deels gelegen 

onder hoogstam fruitbomen, kun je 

genieten van een weids uitzicht over de 

akkers en weilanden in het Ransdaler-

veld en het Heuvelland.

Vakantiewoning 
de Bonte Koe
Karstraat 4, Voerendaal
De Bonte Koe is een ruime vakantie-

woning gelegen op een Zuid-Lim-

burgse heuvel, op een boerderij met 

melkkoeien, in het mooie landelijke 

buitengebied van Voerendaal. Deze 

grote accommodatie biedt ruimte 

aan 14 personen (+ 2 baby’s).

B&B Eigenheimer
Stationstraat 41-43, Simpelveld
In een prachtig historisch pand in  

het hart van Simpelveld heet Eigen-

heimer Bed & Breakfast je hartelijk 

welkom. Eigenheimer Bed & Break-

fast is gevestigd op een unieke histo-

rische locatie. Hier overnacht je in 

alle luxe in een prachtig gerestaureerd 

pand uit de negentiende eeuw.

Meer weten: 
landvankalk.com/slapen
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Het gele goud is dichterbij dan ooit, ontdek het zelf!

landvankalk.com
visitzuidlimburg.nl/krijt

https://www.landvankalk.com/
https://www.landvankalk.com/
https://www.visitzuidlimburg.nl/ontdek/krijt-mergel-en-kalk/?utm_source=verkorteurl&utm_campaign=Thema-Krijt&utm_medium=internalforward
https://www.facebook.com/landvankalk
https://www.instagram.com/landvankalk/

