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Welkom voor een heerlijk verblijf op de 

top van de Cauberg. Hier is het leven op 

zijn mooist. Dat ervaar ik nog altijd zo. Ik 

kwam hier 17 jaar geleden uit Amers-

foort en nog elke dag geniet ik van de 

entourage binnen en buiten het park. In 

deze omgeving ben je echt even  hele-

maal weg…. weg van de drukte. Hier gaat 

het leven nog een stuk langzamer en 

krijg je het ‘buitenlandgevoel’ zonder dat 

je daarvoor ver hebt hoeven rijden.  

Het ons omringende heuvellandschap 

nodigt uit tot ontspanning. In dit met vijf 

sterren bekroonde landschap liggen nos-

talgische dorpjes en authentieke stadjes 

verscholen tussen groene weides en 

kleurrijke hoogstamboomgaarden. De 

Geul en Gulp, die eeuwen geleden het 

landschap vormden, kabbelen nu rustig 

voort. Geniet van de prachtige panora-

ma’s, zie de Geuldal-lammeren grazen 

en rust uit op één van de vele terrasjes. 

Van hieruit, of sterker nog, vanaf onze 

voordeur starten vele wandel-,fiets-, en 

autoroutes. Deze omgeving verveelt 

Gert Veenhuizen
General manager van Landal Kasteeldomein De Cauberg

nooit: wandelen, fietsen, golfen, kuren, 

steden bezoeken, lekker eten: in de schit-

terende omgeving kan het allemaal. 

Het landschap draagt elk seizoen een an-

der jasje: mooie bloesem in het voorjaar 

en de intense kleuren van de herfst. Kom 

zeker ook eens tijdens de kerstperiode 

die hier gelukkig heel lang duurt: van 

half november tot na nieuwjaar. Het hele 

park is dan prachtig verlicht en dat geldt 

ook voor heel Valkenburg en omgeving. 

Bezoek de kerstmarkten in de grotten, de 

Christmas Parade of een van de andere 

kerstactiviteiten. 

In het voorjaar en de zomer treffen we 

hier veel fietsers, uiteraard op de kop 

van bekendste klim van Nederland: de 

Cauberg. Deze was het decor van vele 

bekende wielerevenementen waaron-

der de Amstel Gold Race, het WK en EK 

Wielrennen en de Tour de France. Het 

spreekt daarmee voor zich je vanuit ons 

park prachtige fietstochten kunt maken, 

alleen of met een groep vrienden of door 

deelname aan één van de vele toertoch-

ten. Maar altijd hebben we hier die prach-

tige, omgeving  met de gezelligheid van 

Valkenburg op loopafstand, Maastricht 

op maar 10 minuten rijden van ons af, 

en Aken, Luik en Hasselt in de nabijheid.  

Wie gezellig en goed uit eten wil, komt 

naar restaurant-schenkerij De Zoete 

Zoen. Een aperitief in de gezellige bar, 

een uitstekend glas wijn bij het voortref-

felijke diner of een heerlijk speciaalbier 

op het terras: hier is het altijd genieten. 

Met het hele team streven wij er samen 

naar om elke dag vol passie en enthousi-

asme in een ongedwongen sfeer de Lim-

burgse gastvrijheid met je te delen.

WELKOM OP ONS PARK!

EIGENLIJK RAAK JE HIER NOOIT UITGENOTEN. 
KORTOM: TOT GAUW WEER!



4 5

Colofon
UITGEVERIJ 
Hubmedia - www.hubmedia.nl

UITGEVER: Peter Paul Mulkens

REDACTIE: Caroline Stienen, Visit Zuid-Limburg,
Peggy Janssen, Tanya Reinards, Toerisme Hasselt

EINDREDACTIE: Brian van Hunssel

VORMGEVING/ONTWERP
Martine Adegeest - www.ontwerpzandvoort.nl

FOTOGRAFIE 
VVV Zuid Limburg, ADFoto’s, Bob Luijks,
Alfons Philippi, Kim Fotografeert
Wim van der Ende

BRONNEN: Stichting Pieterpad

ACQUISITIE: Kasper Bodde, Maikel Moelker

TRAFFIC
Caroline Stienen, Brian van Hunsel

CONTACTINFO
info@hubmedia.nl

Inhoud
Welkom 3

Meet the Team 7

Valkenburg 9

Wist u dat? 11

Het Pieterpad 12

#Fun 14

MTB-paradijs Zuid-Limburg 19

#Food 24

Leuke kerstmarkten 25

Limburgse Streekproducten 26

Evenementen uitgelicht 29

Dagje toeren 30

Wandelroute uitgelicht 32

Recept 'zoervleis' 33

Plaatselijke verleidingen 34

Wandelend genieten 36

#Culture 38

Wandelroutes uitgelicht 39

Ontdek Maastricht 42

Burgemeester aan het woord 47

18 12

29

44

9

2

12

11

8

1

3

14

22

UITGELEZEN? 
Geef mij gerust aan je familie, 

vrienden of buren of lever mij

weer in bij de receptie of gooi

mij in de oud papier container

nr.  blz.

1. Bakkerij Geurten 25

2. Botaxi Valkenburg 38

3. Centrummanagement Sittard 41

4. GaiaZOO 16 

5. Gemeente Valkenburg 8

6. Joy Flowers 40

7. Juwelier Haesen 40

8. Kasteel Hoensbroek 23

INDEX

9. Kasteelruïne Fluweelengrot 2

10. Labyrint Drielandenpunt 39

11. MergelRijk 21

12. Miljoenenlijn 41

13. Museum De Schat van Simpelveld 15

14. Mystery House Valkenburg 22

15. Nigel Otermans 10

16. Openluchttheater Valkenburg 46

17. Plus Kaumanns 28

18. Rederij Stiphout 15

19. Restaurant Lignanos 29

20. Roger Pinckers Huis Dier en Tuin 32

21. SHIMANO EUROPE B.V. 20

22. Stichting Museumplein Limburg 22

23. Thermenmuseum 23

24. Wij zijn Valkenburg 21

4

7

6

17
18

9

23

5

13

14

19

15
16

20

21

10

24



Deel jouw mooiste vakantiemoment 
op Landal Kasteeldomein De Cauberg

 met #OntdekLandal

Volg ons op Facebook en Instagram

@LandalCauberg
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Meet the team!

Met plezier vertellen we jullie graag een leuke route per auto, fiets of te voet. Mooie plekjes om een stop te maken en te 

genieten van een Limburgs biertje met “Poetes” of te smullen van een goede kop koffie met Limburgse  

“Pletskeskook” en zeker niet tevergeten de uitzichten over het schitterende Limburgse Heuvellandschap.  

We ontvangen jullie graag weer bij onze receptie, want we gaan ervan uit dat jullie deze ervaringen niet willen missen.

Graag tot Ziens!
7

KIM BISCHOFF | SHIFTLEADER RECEPTIE | 2 JAAR CAUBERG
Sinds een half jaar mag ik deel uitmaken van dit leuke, gezellige team van Landal de Cauberg.

Na mijn opleiding aan de NHTV in Breda ben ik in Amsterdam gaan wonen om ervaring op te doen in de  

hotellerie. Toch bleef het Limburgse aan me trekken en heb ik samen met mijn gezin anderhalf jaar geleden  

het besluit genomen om terug te keren naar “os sjoene Limburgse land”. Tijdens mijn studie heb ik al enige  

tijd bij Landal Hoog Vaals gewerkt en dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Ik vind het dan ook geweldig om weer 

deel uit te mogen maken van de Landalfamilie.

Er is niks leukers dan gasten een mooie vakantie bezorgen! Het is voor mij een uitdaging om net dat stapje extra te doen of net die leuke tip te 

geven om gasten met een wow-gevoel naar huis te laten gaan. Breng ook zeker eens een bezoekje aan Boscafé ’t Hijgend Hert in het Vijlenerbos. 

Hier kunt u na een stevige wandeling genieten van een panoramisch uitzicht en een van de 50 heerlijke bieren.

PEGGY JANSSEN | RECEPTIE MEDEWERKSTER | 4 JAAR CAUBERG
Bij deze wil ik me graag voorstellen als medewerker receptie van Landal Kasteeldomein De Cauberg. 

Ik moet toegeven, dit doe ik met trots. Het is een geweldig mooie plek in ons Limburgse landschap ... Maar nu 

eerst vertel ik iets over mezelf, zoals me gevraagd is. Ik ben vijfenveertig jaar terug op deze wereld gekomen

als Peggy Janssen, dochter van twee rasechte Limburgers die mij het gevoel van de warme Limburgse gastvrijheid 

met de paplepel hebben ingegeven. Vandaar ook mijn passie om dit gevoel over te brengen op onze gasten, 

zodat zij net zo enthousiast worden over de bourgondische Limburgse leefstijl zoals ik die nog dagelijks ervaar. 

Na diverse ervaringen in het toerisme, kwam de mogelijkheid voorbij om tijdelijk op de Cauberg te gaan werken. 

Gelukkig kreeg ik de mogelijkheid om te blijven, waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Elke dag met plezier naar je werk gaan ... 

Wat wil je nog meer? Gasten met een lach begroeten en hun een warm welkom heten, dat is gastvrijheid. En als ze mijn Limburgse accent 

kunnen waarderen en ik hierdoor het vakantiegevoel in hen wakker kan maken, dan is mijn dag geslaagd!

EVELIEN REULEAUX | RECEPTIE MEDEWERKSTER | 16 JAAR CAUBERG
Vakantiegangers meenemen “op reis” door ons mooie Zuid-Limburg was ooit mijn drijfveer om aan de 

opleiding Toerisme en Recreatie te beginnen. Na het behalen van mijn diploma in 2004 ben ik hier bij 

Landal terecht gekomen. De perfecte plek om bovenstaande in de praktijk te brengen! Het fijne van 

langere tijd op dezelfde plek werken is dat je niet alleen de omgeving op je duimpje leert kennen, maar 

ook je gasten. Iemand het gevoel geven thuis te komen op vakantie, geeft voor mij een extra dimensie 

aan mijn werk. Het is elke keer weer een feestje om trouwe gasten te mogen begroeten en deel uit te 

mogen maken van hun leven. En doen wat je leuk vindt, elke dag weer, is toch het mooiste wat er is? 

Naast mijn werk heb ik vele interesses, maar paarden staan toch met stip bovenaan. Daarnaast ben ik besmet geraakt met het 

“hardloopvirus”. De afgelopen jaren zijn er hier in onze omgeving verschillende evenementen als paddenstoelen uit de grond 

geschoten waarin je hardlopen kunt combineren met kracht en behendigheid. Meedoen aan de Cavemanrun in Valkenburg is daar-

door onderhand een traditie geworden. 
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Valkenburg aan de Geul is al meer dan 125 jaar een grote trek pleister. 

Verscholen tussen de mosgroene heuvels, in het hart van het  

beschermde natuurgebied Heuvelland, flonkert het mergelstadje met 

haar rijke toeristische traditie. Ontdek wat er allemaal in Valkenburg 

te doen is. Welkom in Valkenburg!

Centraal gelegen in Zuid-Limburg, geldt 

Valkenburg aan de Geul al sinds 1852 

als toeristenplaats. Hier werd ook de 

eerste VVV van Nederland opgericht. 

Valkenburg wordt ook wel ‘Bad’ Valken-

burg of ‘Mergelstad’ genoemd. 

City of History
De warme, gouden gloed van de mer-

gelstad is een weer spiegeling van de 

gastvrijheid waar Valkenburg om wordt 

geroemd. Het is de enige voormalige 

vestingstad in Nederland met hoogte-

burcht. De laatste jaren is hard gewerkt 

om de historische gebouwen nog beter 

tot hun recht te doen komen, zoals de 

middeleeuwse stadspoorten, de stads-

wallen en de sfeervolle Geulkades. 

City of Natural Beauty
Valkenburg ligt in het Geuldal, een zee 

van rust en ruimte met rijke flora en fau-

na. Het is een gebied waaraan het predi-

caat ‘vijfsterrenlandschap’ is toegekend 

voor de ecologische, cultuurhistorische 

en belevingswaarde, de mogelijkheden 

tot recreatie en de uniciteit. Het is de ide-

ale omgeving om te wandelen en fiet-

sen, een internationale trekpleister voor 

wielerliefhebbers, met de beruchte Val-

HET GLOOIENDE LAND VAN

VALKENBURG

kenburgse Cauberg als fysieke en men-

tale uitdaging. Dankzij een uitgebreid 

netwerk van fiets- en wandelroutes kan 

ieder zijn eigen route en afstand bepa-

len. Het glooiende land van Valkenburg 

kent schitterende vergezichten, holle 

wegen, imposante kastelen, authen-

tieke vakwerkboerderijen en pittores-

ke dorpjes te midden van uitgestrekte 

bossen en gra zige weiden, doorsneden 

door een immer voortkab belende, me-

anderende Geul.

City of Leisure & Wellness
Musea, een top casino, mergelgrotten, 

attracties, gezellige terrasjes en winkel-

tjes, prachtige kastelen en tuinen, top 

accommodaties en fijne familiehotels. 

Valkenburg heeft het allemaal en meer. 

Voor sfeervol genieten in een hoogwaar-

dig saunalandschap kan men terecht bij 

Thermae 2OOO, het eerste kuuroord van 

Nederland, gesitueerd op de top van de 

Valkenburgse Cauberg. Het is één van 

de weinige plekken in Nederland waar 

het warme, oergezonde thermaal water 

rechtstreeks wordt opgepompt.



WIST U AL DAT...

…u bij ons ook een heerlijke Limburgse 
vlaai kunt bestellen?

...wij 146 villa’s en 51 appartementen hebben?

…wij in de ochtend verse broodjes en een krantje bij u kunnen bezorgen? Bestellen kan tot een dag van tevoren.

…we voor de kleinste kinderen een leuke Bollo Speurtocht 
hebben? Voor de grotere kids is er de Landal Adventure app.

…bij de receptie verschillende wandelingen 
liggen die vanuit ons park vertrekken?

…boven de receptie zich onze mini-shop bevindt: een 
kleine winkel met levensmiddelen en streekproducten.

…er dagelijks leuke weetjes en foto’s te vinden zijn 
op onze Instagram en Facebookpagina? Deel ook 
uw eigen foto’s met ons met #landalcauberg!

…we diverse knutselpakketjes 
voor jong en oud verkopen?

…wij onlangs onze receptie helemaal gerenoveerd 
hebben? We zijn er ontzettend blij mee!

…u de Landal App kunt downloaden met 
informatie over het park, de openingstijden 

en leuke tips over de omgeving?

…er over ons park een hele gave uitdagende 
MTB-route loopt, genaamd de Cauberg-route?

…wij diverse entreekaarten 
verkopen 

met leuke kortingen?

…u een gave MTB-route met lokale gids kunt boeken! 
Voor informatie kunt u langs de receptie komen.

…we altijd openstaan voor nieuwe ideeën en tips?

…met de kerst ons park altijd helemaal versierd is? Al van verre zijn de duizenden lampjes te bewonderen.

…het in september 2021 precies 15 jaar geleden 

is dat ons park officieel geopend werd?

…ons parkrestaurant de Zoete Zoen een 
uitgebreide menukaart heeft, en u er ook heerlijke 

maaltijden kunt afhalen?
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GESCHIEDENIS
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 

tot stand gebracht naar een idee van  

de Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma, 

samen met de Groningse Bertje Jens, 

goede vriendinnen die vaak lange wan-

delroutes liepen in het buitenland.Om-

dat het in eigen land aan dat soort wan-

delroutes ontbrak, besloten ze daar dan 

zelf maar iets aan te doen. Aanvankelijk 

was het idee om met een wandelpad 

hun woonplaatsen te verbinden, maar 

dat werd al snel veranderd naar een 

noord-zuidtocht dwars door Nederland.

EEN UNIEKE ERVARING
Doordat het Pieterpad het hele land van 

noord naar zuid doorsnijdt, kom je als 

wandelaar met een enorme verschei-

denheid aan cultuur en landschap in 

aanraking. Hoewel je bijna overal over-

duidelijk in Nederland bent, is de om-

geving steeds subtiel anders. Al wan-

delend zie je het landschap veranderen; 

soms langzaam zoals het verstrijken 

van de tijd, dan weer plotseling. De be-

bouwing verandert, het karakter van de 

bossen, de velden, weiden en akkers. 

Zelfs de taal van de Nederlanders om je 

heen. Na een dag ben je soms al in een 

heel andere omgeving dan waar je bent 

begonnen. Voor je het weet waan je je 

in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in het alge-

meen, en een langeafstandswande-

ling in het bijzonder, is hoe persoonlijk 

je de omgeving ervaart. Je jaagt er niet 

snel voorbij zoals in auto of trein, maar 

je voelt elke meter onder je schoenen 

voorbijgaan. Doordat je de tijd hebt 

om te zien, te ruiken, te horen en te 

voelen, ervaar je meer en intenser. 

Het is alsof je het land in hoge 

resolutie onder een microscoop 

bekijkt en zijn intiemste details 

leert kennen. En die zere voeten 

bij een heel lange wandeling? Zie 

het als pittige kruiden door je eten; 

als je het niet te gek maakt, wordt 

het er alleen maar lekkerder van.

DE ROUTES
De etappes van het Pieterpad zijn een-

voudig te volgen. In de eerste plaats 

zijn de wegen en paden uitstekend 

bewegwijzerd (de wit-rode markering). 

Daarnaast zijn er via de officiële website 

GPX-bestanden te downloaden die je op 

je telefoon of GPS-apparaat kunt laden 

en volgen. Tenslotte zijn er nog de route-

boekjes. Naast heldere routebeschrijvin-

gen en kaartjes bieden deze een grote 

rijkdom aan wetenswaardigheden over 

cultuurhistorie, landschap en beziens-

waardigheden langs de route. Zeker 

als je van plan bent meerdere etappes 

van het Pieterpad te lopen, is het aan te 

raden deze aan te schaffen; met de op-

brengsten wordt het pad onderhouden.

De etappes in dit artikel en in de rou-

teboekjes zijn natuurlijk maar een sug-

gestie. Hoe lang en hoe ver je loopt, 

bepaal je helemaal zelf. Er is geen goe-

de of foute manier om het Pieterpad te 

lopen. En wie weet krijg je na een etap-

pe de smaak te pakken, en wil je de rest 

ook eens doen. De weg kwijtraken kun 

je namelijk niet, maar je hart verliezen is 

doodeenvoudig.

Het Pieterpad 
VERBINDT MEER 
DAN ALLEEN DORPEN

 Sittard – Valkenburg 
(22 km)
Vanaf de Middeleeuwse Markt in Sittard 

begint het Pieterpad te stijgen. Voorbij 

de ringweg beginnen op de klim naar 

de Kollenberg zeven voetvallen tot aan 

de Sint Rosakapel. Bovenop het plateau 

is er mooi uitzicht over Duitse heuvels. 

Dan gaat het flink naar beneden en 

weer pittig omhoog naar Windraak. Dan 

liggen de steiltes van de Wanenberg en 

de Puthberg voor je. Het zijn geen lan-

ge klimmen, en op elk hoog gelegen 

punt zijn er mooie vergezichten. Dit is 

Zuid-Limburg! Voorbij Spaubeek, buurt-

schap Hegge, wacht een grubbe, eigen-

lijk een droge bergbeek, naar het plateau 

bij Schimmert. Weer dalend loop je door 

Terstraten, het meest geschilderde vak-

werkdorp van Limburg, en vervolgens 

over een bijzonder pad langs de dieplig-

gende Platsbeek en een weilandpad van 

de ‘Boze Moeders’. De watertoren van 

Schimmert is als een baken. Langs de 

indrukwekkende hoeve Bockhof daal je 

af in het dal van de Ravensbeek naast 

een hellingbos tot Strabeek, een deel 

van Valkenburg; daar is genoeg te doen.

 Valkenburg – Sint-Pietersberg 
(17 km)
Vanaf Strabeek en Valkenburg volgt het 

Pieterpad de Geul langs een heel mooi 

‘wild’ stuk. De rivier kan er zijn gang 

gaan; oevers storten in, bomen vallen 

om in het water. Het wandelpad langs de 

rivier is op een plek hoger gelegd met de 

stroom ver beneden je. Dan weer loop je 

laag, naast het water, gevolgd door een  

klim naar boven, Berg. Even voor Terblijt 

is een opengestelde verlaten diepe mer-

gelgroeve te zien, groeve Blom; wat een 

gat!  De lange afdaling door de Beme-

lergrubbe voert je langs kleine mergel-

grotten en langs de voet van de Beme-

lerberg. Van bovenaf  heb je uitzicht over 

het Maasdal en Maastricht.

Al spoedig loop je door straten van bui-

tenwijken van Maastricht. De oude stad 

begint voorbij het station en de Middel-

eeuwse stad ligt over de oude brug op 

de westoever van de Maas.

Nog maar een paar kilometer, de laatste 

berg op langs Fort Sint-Pieter naar de 

top! Dáár  is het eindpunt van het Pie-

terpad; proficiat! Dit is toch een mooie 

prestatie: je eigen land te voet doorlo-

pen! De beloning is naast de prestatie 

ook het indrukwekkende beeld van de 

groeve en de GR5 die er doorheen gaat. 

Wie weet ontstond al eerder of ontstaat 

hier het verlangen door te gaan, verder 

te gaan, die wijde wandelwereld in.

Kijk op www.pieterpad.nl/etappes voor 

GPX-bestanden en meer informatie 

over deze en andere etappes.

Gedeeltelijk met toestemming overgenomen 

van www.pieterpad.nl.

Sittard - Valkenburg

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandeling van 

Nederland. Met een kleine vijfhonderd kilometer verdeeld over 

zesentwintig etappes, is het ook een van de langste en meest ge-

varieerde. Het pad dankt zijn naam aan het begin- en eindpunt: 

Pieterburen in Groningen, en de Sint-Pietersberg bij Maastricht.

©Stichting Pieterpad/Wim van der Ende 
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REDERIJ STIPHOUT

De 5 passagiersschepen van Rederij Stiphout bevaren dagelijks  de Maas en het Albertkanaal en tonen u de mooiste plekjes van  onze streek. Er is een ruime keuze uit diverse boottochten,  van een ca. 1 uur durende Rondvaart op de Maas tot een complete dagtocht naar Luik. 

Het schutten door de sluizen tijdens de historische vaarroute  door de binnenhaven ’t Bassin of de 4-sluizentocht is een ware  belevenis.Of laat u eens verwennen aan boord tijdens een  brunchboottocht of een sfeervolle Saturday Night Dinner Cruise.  Het verkennen van de binnenstad doet u natuurlijk met onze stoere Amerikaanse schoolbussen tijdens een 45 minuten durende  rondrit door het oude en nieuwe Maastricht.

www.stiphout.nl

fun
Duik in een ludieke wereld en ga samen naar de leukste activiteiten. 

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, beleef prinsheerlijke 

avonturen in een kasteel of krijg een adrenalinekick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  Wat je ook kiest, het zorgt 

geheid voor onvergetelijke belevenissen en mooie herinneringen.

fun
Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in Valkenburg met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.

#fun

MUSEUM DE SCHAT 
VAN SIMPELVELD

Ontdek de schitterende collectie 
kunstschatten in Museum de 
Schat van Simpelveld. 
Het museum is gehuisvest in een monu-

mentaal kloostergebouw. De verzameling 

zeer verfijnd borduurwerk uit de negen-

tiende en twintigste eeuw behoort tot de 

absolute top van de wereld. Daarnaast 

toont het museum een schitterende  

collectie schilderijen, gouden kelken, was-

sen beelden en middeleeuwse sculpturen 

en krijgt u een kijkje in het kloosterleven 

van begin twintigste eeuw. 

Voor de jongere schatzoekers hebben  

wij een speurtocht die ze langs de  

prachtigste parels van de collectie leidt!  

Ook worden er regelmatig extra activiteiten 

georganiseerd. Houd voor het actuele 

aanbod onze website in de gaten. 

Kinderen tot 18 jaar 
krijgen gratis entree! 

www.deschatvansimpelveld.nl
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#fun

In het zuidelijkste puntje van Nederland ligt één van de 
mooiste dierentuinen van Europa: GaiaZOO. Ervaar er met 
ál je zintuigen hoe bijzonder onze aarde is. Het uitgestrekte 
landschap, middenin een prachtig bosrijk en heuvelachtig 
gebied in Zuid-Limburg, zal je ongetwijfeld verwonderen.

Het wandelpad voert je vanaf de ingang van de dierentuin naar het Hoge 

Noorden van de Taiga, waar  je oog in oog staat met de lynxen en een 

roedel grijze wolven je nauwlettend in de gaten houdt. 

Luister goed…misschien hoor je dit machtige roofdier zelfs huilen! 

Reis verder naar Savanna in Afrika voor een bezoek aan de witte neushoorns, 

de Afrikaanse leeuwen en de giraffen en leer meer over de kwetsbare positie 

die hun soortgenoten in het wild innemen. De unieke Flamingo|Volière, waar 

meer dan 400 grote flamingo’s samenleven met verschillende andere bijzon-

dere Afrikaanse vogels, is bij uitstek een bezoekje waard. Proost op het goede 

leven met een goed glas Afrikaanse wijn vanuit de sfeervolle SavannaLodge.

Geniet van de Zuid-Amerikaanse sfeer en lekkernijen bij de nieuwe PampaLodge 

met zijn drie indrukwekkende terrassen terwijl je uitkijkt over de subtropische pampa. 

Speur aandachtig om je heen en ontdek de TreeTopTour: het nieuwe klim-en 

klauterpad voor de kids.

In het onherbergzame Patagonië leeft de vicuña, een lama-achtige bekend om zijn

 buitengewoon zachte vacht. De vicuña voelt zich thuis tussen de ruige rotspartijen, 

die dit op Argentinië geïnspireerde landschap omgeven.

Vervolg je weg richting Rainforest, waar je naast de doodshoofd- en 

brulapen in het apenbos een gloednieuw gebied tegenkomt: 

Pampa & Patagonië. Proef de magie van Zuid-Amerika en kom 

tot rust bij de nieuwe PampaLodge. Zie je de slingerapen en de 

geelborst capucijnapen tussen de boomtoppen van het 

Amazone-regenwoud? 

Spannende touwbruggen en hoge torens! 
De kleinste bezoekers zullen zich niet vervelen tijdens een bezoek 

aan GaiaZOO. Ieder gebied heeft een eigen speelgelegenheid waar 

kids zich uren zullen vermaken. De kers op de taart is de DinoDome: 

het grootste indoor dino-speelparadijs van Europa.

GAIAZOO
NIEUW IN 2021: 

Gaiaboulevard 1, Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl • Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

www.GaiaZOO.nl

UNIEK: ontmoet de meer dan 400 flamingo’s, de grootste 

flamingo kolonie binnen een Europese dierentuin!

TIP: 
Bestel je e-tickets 

met korting bij de 

receptie van Landal!

IN GAIAZOO ERVAAR JE HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

In een prachtig nieuw gebied kun je vanaf de zomer van 2021 
genieten van een ruig landschap met rotsen, stromende 
beekjes en pampagrassen. Én van de dieren die daar leven. 
Hier voelen de vicuña’s, tapirs en nandoes zich in hun element. 
Tijdens een wandeling door Pampa & Patagonië ervaar je de 
immense diversiteit aan landschappen en diersoorten van 
Zuid-Amerika. Van het Amazone-regenwoud tot de uitgestrekte 
vlaktes van Patagonië.

Reserveer je bezoek aan GaiaZOO altijd vooraf met een e-ticket via GaiaZOO.nl of de Landal receptie voor een veilig bezoek aan de ZOO

DE MAGIE VAN ZUID-AMERIKA



Een netwerk van meer dan 500 kilome-

ter mountainbikeroutes ligt voor je klaar 

in Zuid-Limburg. De paden en bikeparks 

zijn met kennis uitgezet en worden met 

liefde onderhouden, zodat jij je hele-

maal kunt uitleven op jouw mountain-

bike. Ga op pad!

 

MOZL, stichting Mountainbike Ontwik-

keling Zuid-Limburg, bracht samen met 

haar leden en vrijwilligers een classifica-

tie aan binnen de verschillende moun-

tainbikeroutes. Zo is het makkelijker een 

route te kiezen die bij jou past. Er zijn vier 

zwaartes, aangeduid met verschillende 

kleuren.

• •   Groen: MTB-route
Geschikt voor beginnende moun-

tainbikers en voor gravelers.

• •   Blauw: MTB-route
Route bestemd voor ervaren 

mountainbikers en ervaren gra-

velers.

••    Rood: MTB route
Technische route bestemd voor 

geoefende mountainbikers

••    Zwart: XC-route
Zeer technische routes, bestemd 

voor technisch geoefende moun-

tainbikers.

 

Vanaf ons park kun je de Landal 

Cauberg MTB route nemen. De 

lengte van deze route is 31,5 ki-

lometer, met classificatie rood. 

De route is gratis te downloaden 

via routeyou.com Omdat deze 

mountainbikeroute deel uitmaakt van 

een weids knooppunt van routes door 

heel Zuid-Limburg, is het eenvoudig om 

de route vanuit Valkenburg naar je eigen 

smaak uit te breiden.

 

  

Mountainbiken met lokale gids

Op zoek naar een sportief uitje? Ga dan 

samen mountainbiken in de omgeving 

van ons park onder begeleiding van een 

lokale ervaren gids. Hij neemt je graag 

mee voor een uitdagende mountain-

biketocht. Je begint de dag met een kop-

je koffie en dan zal de gids enige uitleg 

1918

Voeten in de pedalen,Hoofd in de wolken
geven.  Je trotseert pittige heuvels, span-

nende afdalingen en bochtige bospa-

den met schitterende uitzichten in ons 

mooie heuvellandschap. De gids kiest 

voor een uitdagende route van 3 uur 

passend bij het niveau van de deelne-

mers. (Eventueel met pauze voor eigen 

rekening).

De gids begeleidt maximaal 12 deelne-

mers. Je kunt natuurlijk deelnemen met 

jouw eigen mountainbike, maar je kunt 

ook kiezen om een top-mountainbike 

met high-end groepsets te huren via het 

Shimano Experience Center. Dit kunnen 

wij voor je regelen. Deelname is volledig 

op eigen risico en enkel toegestaan bij 

een goede gezondheid. 

Voor meer informatie en inschrijving:

www.kasteeldomeincauberg.nl 

-> arrangementen 

-> mountainbiken met een lokale gids

Voor een pittige mountainbiketocht door een prachtig gebied ben je in Valkenburg op  

de juiste plek. Het gebied is groen, schilderachtig en vol steile hellingen en sportieve  

beklimmingen, die leiden tot een ongeëvenaard uitzicht over de prachtige dalen in het  

Zuid-Limburgse heuvelland en over de pittoreske dorpjes Sibbe en Schin op Geul. 

ZUID - L IMBURG:
MTB-paradijs voor thrillseekers, profs en rookies
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MERGELRIJK

Wandel op je eigen tempo door het  

unieke grottenstelsel in Valkenburg dat 

vele historische en educatieve verhalen 

waarborgt. Deze verhalen worden door 

miniaturen, mergel- en zandsculpturen  

tot leven gebracht. Één van de hoogte-

punten is een levensgrote replica uit 

mergel van De Nachtwacht.

Kinderen gaan met een speurtochtboekje 

op pad en ontdekken spelenderwijs  

de grot. In de fossielengroeve gaan ze  

op zoek naar fossielen en haaientanden  

en in het grottenatelier maken ze gratis  

hun eigen mergelsouvenir.  

Durf jij ook de donkere Thomas Didden 

groeve te bezoeken?

www.mergelrijk.nl

MergelRijk neemt je 
mee terug in de tijd!

EENVOUDIG EN VOORDELIG 

WEGWIJS IN VALKENBURG

Evenementen

Dingen om te doen

Nuttige plaatsen

Ticketshop

APP.WIJZIJNVALKENBURG.NL

DOWNLOAD ONZE APP

OF BEKIJK HET AANBOD ONLINE:

De Leeuwhof 2 | 6301 KZ Valkenburg | 043-744 0171
info@shimano-ec.com | www.shimano-ec.com | #shimanoEC

Bezoek gratis het Shimano Experience Center en geniet van 
alles wat de mooie natuur van Zuid-Limburg te bieden heeft.

Ben je samen met je partner, kinderen, familie of vrienden op zoek naar een perfecte verkenning van ons 

mooie Heuvellandschap? Dat kan bij het Shimano Experience Center! Een prachtige en unieke locatie waar 

de mens en de natuur centraal staan. Het Shimano Experience Center biedt je de mogelijkheid om in deze 

omgeving de allernieuwste fi etsen en hengels te proberen. Geniet van een dagje vissen aan onze Shimano 

visvijver of ga erop uit met één van onze nieuwste e-bikes, (e-)gravelbikes, (e-)mountainbikes of 

racefi etsen. Ook wanneer de weersomstandigheden niet helemaal mee zitten laten wij je op onze 

indoor fi etssimulatoren ervaren hoe het is om de heuvels te bedwingen. 

Reserveer jouw fi ets, vishengel en/of een plekje 

aan onze visvijver via shimano-ec.com

EEN PERFECTE BELEVING!EEN PERFECTE BELEVING!

See you 
@Shimano_EC

Reserveer jouw fi ets, vishengel en/of een plekje 

Wanneer je 
de actiecode 

TOESCAUBERG21

gebruikt ontvang je 
ook nog eens 

10% korting!

Dagje vissen:
vanaf €7,50

Tochtje met een, racefi ets, e-bike, 
(e-)gravelbike of (e-)mountainbike:

€25,00 per dag.
(inclusief koffi e/thee 
& Limburgse vlaai)
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Duik in de Romeinse tijd: bezoek het oudste 

stenen gebouw van Nederland. 

De ultra-realistische expositie ‘400 jaar 

baden’ brengt je 2000 jaar terug in  

de tijd. ‘Ster van de show’ is het recen-

telijk volledig gerestaureerde Romeinse 

badhuis, volgens velen de Nachtwacht 

van de Nederlandse archeologie.  

Dankzij 360 graden videobeelden heb je 

het idee dat je live in het badhuis staat. 

Een uniek looppad brengt je dichter bij de 

opgravingen dan ooit.

Nieuw! Lucius & Amaka en het verloren 

fresco van Coriovallum; de Romeinse  

Ontdektocht voor families met kinderen 

vanaf 7 jaar. In deze tocht vragen we 

onze jongste bezoekers te helpen om 

het fresco, de muurschildering, weer in 

elkaar te zetten. Het Romeins en archeo-

logisch museum biedt verder een vaste 

expositie met een gevarieerde collectie 

gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, 

wisselende exposities en een audiotour. 

Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

Tel: 045-5605100

 www.thermenmuseum.nl 

THERMENMUSEUM
              HEERLEN

KASTEEL HOENSBROEK

Klinkertstraat 118 • 6433 PB Hoensbroek 
Tel: 045-5227272
www.kasteelhoensbroek.nl

Piepende deuren, krakende vloeren en 

eeuwenoude kamers: in dit enorme slot 

waan je je als een echte prins of prinses. 

Hier herleven oude tijden en ga je terug  

in de geschiedenis. Maak een dansje in  

de prachtige balzaal. Beklim de Middel-

eeuwse toren. Zoek de geheime kamer  

en bibber in de eeuwenoude kerker. 

Volg de route uit het rondleidingsboekje  

of kies een spannende kasteelspeurtocht. 

Ga op avontuur met de KaSpeelTocht en 

zoek het verloren dagboek van graaf  

Lothar Frans. Of ga voor de Ontdek-het- 

Kasteeltocht en ontdek de meest  

bijzondere plekken van het kasteel.  

Bezoek Kasteel Hoensbroek: 
meest familievriendelijke kasteel van Nederland

Kun je niet wachten? Bezoek het kasteel alvast virtueel 
en ga op schatjacht: www.virtueelkasteel.nl.

Op het binnenplein en in de gewelfde  

kelders speel je samen de spellen uit 

de tijd van ridder Hoen. 

 

Kasteel Hoensbroek is bijna iedere  

dag geopend. En weer of geen weer:  

een bezoek aan een van de mooiste,  

best bewaarde en best toegankelijke  

kastelen van Europa valt bij iedereen in  

de smaak. Zeker als je je bezoek afsluit  

in onze sfeervolle kelderkeuken voor  

een kop koffie met Limburgse vlaai,  

een overheerlijke pannenkoek of een 

knapperig broodje. En schijnt buiten  

het zonnetje? Dan geniet je heerlijk op  

het terras op het plein.   

Verwacht vanaf oktober 2021: 

een NIEUWE EXPO waarin beleving en 

ontmoeting centraal staan!
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Zoveel lekkers in Valkenburg..  

Genieten met hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten  

en typische streekgerechten. Van de biologische boer tot  

bourgondisch restaurant. Als Foodie kunt u hier zeker terecht!

 

#food

BAKKERIJ GEURTEN

Bij Bakkerij Geurten werken 
lokale bakkers 7 dagen per 
week goed door om iedereen 
van kwalitatief brood en ban-
ket te voorzien. En dat proef je!

U bestelt bij de receptie en zij gaan 

aan de slag. Harde en zachte  

broodjes, witten en bruine broden, 

verse croissantjes en vele Limburgse 

vlaaien: niets is onmogelijk!

Bezoekt u de komende dagen het  

centrum van Valkenburg? Laat u  

dan zeker verleiden door de heerlijke  

bakkerswaren in onze winkel.  

Beleef ons bourgondisch Limburg…

Ook thuis genieten van de  

bakkunsten van Geurten? Bestel via de 

receptie of bezoek de bakkerswinkel

Bakkerij Geurten

Passage 13 Valkenburg 

Tel. 043 - 601 45 84

DE LEUKSTE KERSTMARKTEN
 

Kerststad Valkenburg
Ze zijn inmiddels wereldberoemd, Eu-

ropa's unieke Kerststad met grootste 

ondergrondse kerstmarkten. Vanaf half 

november verandert Valkenburg in dé 

Kerststad van Nederland. Ook boven-

gronds bruist het van de kerstactiviteiten. 

Magisch Maastricht
Een bezoekje aan kerstmarkt Maas-

tricht is een magische beleving. Uiter-

aard vind je er ontelbare kraampjes 

met prachtige kerstwaren en wordt ook 

de innerlijke mens niet vergeten. Hallo 

Limburgse lekkernijen en gezelligheid! 

Met het betoverende uitzicht op het 

Vrijthof vanuit het reuzenrad het kerst-

gevoel compleet.

Kerstmarkt Aken
Net over de grens in Duitsland vind je 

vanaf half november rondom het stad-

huis de sfeervolle kerstmarkt van Aken. 

Het is altijd gezellig druk rondom de 

STEDEN OMGETOVERD... 

mooi verlichte  kerststalletjes met leu-

ke spulletjes voor in huis. Geniet van 

de heerlijke geuren van typisch Duitse 

currywurst, ‘reibekuchen’ en kruidige 

Glühwein. 

Kleinschalige kerstevents
Verkies je het kleinschalige boven de 

drukte? Ook dan valt er genoeg te bele-

ven in Zuid-Limburg.

Kijk op www.visitzuidlimburg.nl voor 

verdere  informatie en alle kerstactivi-

teiten.

Bron: www.visitzuidlimburg.nl

Naast alle kerstmarkten in bovenge-

noemde steden zijn er nog diverse 

kerstactiviteiten in Zuid-Limburg. Hier-

onder hebben we de leukste nog even 

voor u opgesomd.

Kribkesroute
Verdeeld over verschillende dorpen in 

het Heuvelland en De Voerstreek (B), 

zijn tijdens de Advent- en kersttijd aller-

lei schitterende korte en lange wandel-

routes uitgezet. Langs deze routes zijn 

diverse Kribkes (kerststallen), wegkrui-

zen en kappelletjes te bewonderen.Op 

veel locaties is het ook mogelijk om ge-

bruik te maken van een hapje of drank-

je to go.

Tuincentra
De tuincentra in Maastricht en Geleen 

worden tijdens de kerstperiode omge-

toverd tot heuse kerstwalhalla’s. Bui-

ten de diverse leuke kerstitems die er 

te koop zijn is er ook een kerstshow te 

bewonderen. 

Wandelroutes
Elk jaar worden er weer verschillende 

amuse-wandelingen met hapjes en 

drankjes to go georganiseerd. De leuk-

ste routes hebben we uiteraard voor u 

klaarliggen bij de receptie. 

lijstje!
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del poort maar tevens verkrijgbaar bij Ro-

ger Pinckers. Het is te verkrijgen in twee 

varianten: DE GRINGEL - een blond on-

gefilterd biertje met de kleur van Valken-

burgse mergelsteen. 7 à 7,5% alcohol, dus 

behoorlijk zwaar maar niet TE heftig! Licht 

zuurtje, subtiel zoetje en een behoorlijk 

bittertje in de afdronk.

DUUSTERE GRINGEL - een donkere versie 

van de Gringel.

ROUSSEAU CHOCOLADE 
GULPEN
Dit gouden familiebe-

drijf maakt al meer dan 

50 jaar de allerlekkerste 

chocolade in Limburg. 

Het is chocolade volgens 

het geheime familie-

recept, gemaakt in de 

eigen chocoladefabriek, 

ambachtelijk en duurzaam. Proef voor-

al eens de inmiddels beruchte en over-

heerlijke pindarotsjes!

Winkel geopend op:

* dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur

* zaterdag 10.00-17.00 uur

ASPERGES, HET WITTE GOUD
Rechtstreeks van de zandgronden in Kes-

sel en verkrijgbaar bij o.a. Roger Pinckers

Voor een lekker recept zie blz. 35.  

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze 

streekproducten, dan kunt u voor deskun-

dig advies en een breed assortiment naar 

Roger Pinckers in Sibbe en Bakkerij Ver-

meeren in Slenaken.

Bron o.a.: Roger Pinckers, Bakkerij 

Vermeeren en visitzuidlimburg.nl

#food

mer kunt u genieten van iedere dag verse 

aardbeien, frambozen, bramen, bessen, 

pruimen, zoete en zure kersen en nog 

veel meer lekkere Limburgse producten.

KAAS EN ZUIVEL
van zuivelboerderij Mergelland

Unieke zuivel- en kaasboerderij in Zuid- 

Limburg in het hartje van Reijmerstok. 

Het is een melkveebedrijf met een eigen 

ambachtelijke zuivelverwerking. Zuivel-

producten gemaakt van natuurlijke grond-

stoffen uit het Mergelland vind je alleen 

op deze boerderij. Aan diversiteit is geen 

gebrek:  in de boerderijwinkel is er boe-

renkaas van jong tot oud te koop en een 

tal aan kruidenkazen. Verder kunt u er ook 

karnemelk, diverse soorten vla, halfvolle 

naturel yoghurt en met diverse vruch-

tensmaken, rijstepap en echte Limburgse 

flötkiës. 

De openingstijden van de winkel zijn:

• Dinsdag: 14.00 – 18.00 uur

• Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur

Mergellandse rijstepap en andere zuivel-

producten zijn tevens verkrijgbaar bij Bak-

kerij Vermeeren in Slenaken.

LIMBURGS ZUURVLEES
“Zoervleisj” is een eeuwenoud Limburgs 

streekgerecht, dat lijkt op stoofvlees en 

hachee. Laat je echter niet misleiden door 

de naam; zuurvlees is namelijk zoet van 

smaak! De naam komt van het vooraf 

marineren van het vlees in azijn. Het zuur 

van de azijn wordt namelijk ruimschoots 

gecompenseerd door de toevoeging van 

peperkoek en stroop. Het wordt in zowel 

Nederlands als Bel-

gisch Limburg en in 

het Duitse Rijnland 

gegeten, vaak naast 

frieten of aardap-

pelpuree. In Lim-

burg is zuurvlees 

te verkrijgen bij de 

meeste restaurants 

DE WAARDE VAN 

ONZE LIMBURGSE 

STREEKPRODUCTEN 

SPELTBROOD 
van de Bisschopsmolen

De Bisschopsmolen met zijn eigen bakke-

rij in hartje Maastricht maakt op ambach-

telijke wijze het bijzondere speltbrood. 

De molen is de oudste nog werkende 

watermolen van Nederland en levert 

naast speltbrood ook vlaaien en het Ge-

rardusbierbroodje. Bij het bakken van dit 

broodje gebruikt men geen water, maar 

Gerardus Bier van Gulpener.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 

09.00-18.00 uur en zondag van 10.00-

17.00 uur.

VERS FRUIT EN SAP 
van Boerderij Bemelerhof 

Boerderij Bemelerhof ligt aan de rand 

van Maastricht, midden in het natuurrij-

ke Bemelen. Hier wordt fruit geteeld dat 

verwerkt wordt in o.a. fruitsappen die 

100% uit vruchtensap bestaan. Er wordt 

geen water, suiker of conserveermiddel 

toegevoegd. Het sap wordt uitvoerig ge-

filterd en gepasteuriseerd voor een mooie 

heldere drank. Iedere fruitsap wordt per 

ras geperst: Boskoop, Jonagold, Elstar of 

Karmijn, maar ook puur perensap en di-

verse fruitwijnen. Uniek is de port van de 

sleedoorn. Deze port wordt gemaakt van 

de bes van wilde sleedoornstruiken. De 

unieke producten van Bemelerhof zijn 

verkrijgbaar bij Roger Pinckers (Sibbe) 

Bakkerij Vermeeren (Slenaken), in de win-

kels van Visit Zuid-Limburg, en natuurlijk 

bij de boerderij zelf!

Boerderijwinkel Bemelerhof. De boerde-

rijwinkel is het hele jaar open. In de zo-

Streekproducten worden steeds populairder, en niet zonder reden. Volgens voedingsdeskundigen is 

eten dat hier in de grond wordt gekweekt het gezondst. Bovendien is het minder lang onderweg dan 

voedsel dat geïmporteerd moet worden, zoals exotisch fruit, waardoor de kwaliteit beter behouden 

blijft. Er zijn al ontzettend veel streekproductmakers in ons mooie Zuid-Limburg; let er maar eens 

op! Vooral in het Heuvelland zie je onderweg overal uithangborden met streekfruit, eieren, honing, 

streekgroenten en ander lekkers. Als je eenmaal bent besmet met ‘een bezoekje aan de boer’ voor je 

boodschappen, wíl je niet meer anders.

en brasseries. Limburgs Stoofpotje (Ritt’s) 

is gemaakt volgens traditioneel recept en 

kant en klaar verkrijgbaar bij Roger Pinc-

kers in Sibbe.

STROOP
Wist u dat het ambachtelijk stoken van 

Limburgse stroop een officiële erkenning 

heeft gekregen? Het behoort sinds april 

2017 tot het nationaal cultureel immate-

rieel erfgoed. Al eeuwenlang is het ver-

werken van appels en peren tot stroop 

een ware cultuur in Zuid-Limburg. Op am-

bachtelijke en traditionele wijze worden 

op diverse plaatsen in het Zuid-Limburg-

se de appels en peren zonder toevoeging 

van kleur-, geur- en smaakstoffen gekookt 

tot de meest heerlijke stropen. Limburg 

kent vier ambachtelijke stroopstokerijen 

waarvan Puurvandewall In Eckelrade en 

Koulen 12 Sjroap in Klimmen.

Puurvandewall  

Ambachtelijke stroopstokerij en biolo-

gische groeten en fruit. Iedere zaterdag 

van 9.00-15.00 uur is de boerderijwinkel 

open voor vrije verkoop. Verse groenten, 

hard en zacht fruit, ambachtelijke stroop 

en aanverwante producten als fruitsappen 

en huisgemaakte jam.

Dorpsstraat 140 | 6251 ND Eckelrade 

Koulen 12 Sjroap 

Onze stroop wordt op ambachtelijke wij-

ze vervaardigd. We stoken op hout en 

gebruiken uitsluitend onbespoten hoog-

stamfruit uit Zuid-Limburg.

Koulen 12, 6343 CJ Klimmen

Verkoop aan huis, iedere zaterdag van 

9.00 tot 12.00 uur (zolang de voorraad 

strekt)

GRINGEL
“Wie niet van de Gringel ge-

dronken heeft is geen echte 

Valkenburger.”

Ook voor een lekker bier-

tje kun je in Valkenburg 

terecht. Er is namelijk 

een heus Valkenburgs 

bier vervaardigd. Exclu-

sief van café De Gren-
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RISTORANTE 
LIGNANOS

Onze menukaart bestaat 
uit een breed scala van 
Italiaanse gerechten.

Van de klassieke pizza Margherita tot 

een zelf samen te stellen tapas plank. 

U kunt bij ons uiteraard een van de 

oude, vertrouwde Italiaanse gerechten 

bestellen. Maar ook als u eens wat 

anders wilt proeven, bent u bij ons 

aan het goede adres. Sfeervolle zaak 

met een mooi groot terras.

Tevens is het mogelijk om uw 

gerechten af te halen! 

(Bekijk ons menu via de website)

Maak nu kennis met de 

échte Italiaanse keuken!

RISTORANTE LIGNANOS

Grotestraat Centrum 35

T 043 - 601 48 79

www.lignanosristorante.nl

Lignanosvalkenburg@gmail.com

Voor info en nog veel meer evenementen check

www.visitzuidlimburg.nl/agenda/evenementen/alle-evenementen

17 en 18 april
Amstel Gold Race 

13 t/m 16 mei
Food Truck Festival TREK

1 - 4 juni
Heuvelland fiets4 daagse

24 - 27 juni
Interclassics Maastricht

1 t/m 4, 8  t/m 11, 
11 t/m 18, 23 en 24 juli

André Rieu concerten

17 en 18 juli

Volta Limburg Classic

23/24/25 juli
Ladies Cycling Event Shimano

28 juli
4, 11, 18, 25 augustus 
1 september

MAGIC NIGHTS VALKENBURG

1 augustus

IronMan Maastricht

lijstje!Evenementen

4 september
Wielerevent Eroica 

12 t/m 15 augustus
Heuvelland 4 daagse

12 t/m 22 augustus
Orlando Festival

26 t/m 29 augustus
Preuvenemint Maastricht

11 - 19 september
TEFAF Maastricht

11 t/m 26 september 
Kiv Inside- Outside

18 en 19 september
Mergelheuvelland 2- daagse

1 t/m 31 oktober
Valkenburgse Bokkenweken

22 t/m 27 oktober
Oktoberfest Sittard

12 november 2021
 t/m 2 januari 2022
Kerststad Valkenburg

Alle events zijn onder voorbehoud. Kijk voor de actuele situatie op de website van het event.

Deze bon is alleen inwisselbaar bij PLUS Kaumanns. Geldig t/m zondag 31 januari 2021.

• Streekproducten
• Bergse Lekkernij
• Geschenkverpakkingen
•  Uitgebreid tapas-assortiment
• Slijterij
• Postagentschap
• BezorgserviceU mág het zelf snijden in 

de dikte van uw keuze.

Het lekkerste brood 
van Nederland

Wij zijn iedere zondag
geopend van
9.00 - 18.00 uur

Het lekkerste brood 

Waardebon Waardebon
Brood zoals 
Vroeger
Tegen inlevering van
deze waardebon 
ontvangt u 50% korting 
op Brood zoals Vroeger. 50%

KORTING
50%
KORTING

La
nd

al

La
nd

al

PLUS 
Versgeperst 
Sinaasappelsap
Tegen inlevering van
deze waardebon 
ontvangt u 50% korting 
op versgeperst sinaasap-
pelsap 

Kaumanns�Ralph & Veronique

in Berg en Terblijt

Ralph & VeroniqueKaumanns

2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Landal
Kasteeldomein
Cauberg

Kaumanns�/�Valkenburgerstraat 25 B // Berg en Terblijt // T: 043 6089000

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00

PLUS14600_603_Kaumanns_adv welkom terblijt.indd   1 07-11-19   13:20

7.30-20.00
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Hallo lieve mensen,

Ik wil me graag voorstellen als medewerker receptie van Landal  

Kasteeldomein De Cauberg. Ze hebben me bij mijn geboorte de  

naam Peggy Janssen gegeven. Ik ben nu 46 lentes jong en een  

geboren en getogen Limburgse meid, iets waar ik supertrots op ben!

Graag ga ik in het mooie Limburgse land 

op pad, met de auto, de fiets (ik raad een 

elektrische fiets zeker aan hier in ons 

heuvellandschap) of wandelend. Elke 

manier heeft wel zijn voordelen. Gas-

ten vragen vaker aan de balie of ik geen 

leuke routes weet, en die zijn mij zeker 

bekend. Aangezien ik zelf erg van het 

Bourgondische leven houd, is het niet 

zo moeilijk onze gasten te adviseren en 

informeren over leuke plekjes waar men 

kan genieten van een heerlijk drankje en 

lekker hapje!

Eén van deze routes waar ik zelf altijd 

van geniet is de volgende:

Beginnend bij de entree van de Cauberg 

gaan we linksaf richting Maastricht. De 

eerste weg slaat u links in, en volgt de 

bordjes richting Sibbe. Bij de eerste 

rotonde gaat u rechtdoor. Vervolgens 

kruist u achtereenvolgens de bordjes IJ-

zeren, Scheulder, Ingber en Margraten. 

Bij de kruising op de Rijksweg tussen 

Gulpen en Maastricht slaat u linksaf naar 

Gulpen/Reijmerstok.

 

Wilt u echter even een stop maken voor 

een lekker kopje koffie met iets hartigs, 

dan kunt u rechts afslaan waarna u iets 

verder aan de rechterkant Loods 81 

vindt. Hier wordt u op een hartelijke, 

Limburgse manier ontvangen en kunt 

u genieten van een kop koffie met iets 

hartigs of zoets. En het leuke is, u kunt 

hier ook nog lekkere dingetjes meene-

men voor in de bungalow: twee vliegen 

in één klap!

Als u deze tussenstop heeft gemaakt 

slaat u linksaf vanuit de voorkant van 

Loods 81 richting Gulpen/Reijmerstok. 

Vervolgens slaat u rechtsaf, en volgt 

het bordje Reijmerstok. Hierop volgen 

Hoogcruts, de Planck, en Teuven. U 

bevindt zich nu in het Belgische land! 

Teuven ligt in de Voerstreek, net over de 

grens. Hier vindt u gezellige eetgelegen-

heden en cafeetjes waar een pauze of 

kleine wandeling zeker aan te raden is. 

Leuke plekjes zijn Café Modern of Moe-

der De Gans. Geniet van een heerlijk 

Belgisch speciaalbiertje in één van deze 

etablissementen.

Vervolgens gaat u richting Slenaken, Eu-

verem, Gulpen.

In Gulpen kunt u gezellig winkelen. U 

kunt ook een bezoekje brengen aan het 

Gulpener Brouwlokaal, waar u meer 

komt te weten over hoe die heerlijke ver-

antwoorde biertjes worden gebrouwen. 

Wilt u in een echte Limburgse Herberg 

neerstrijken, dan kan dit bij de Zwarte 

Ruijter in Gulpen op de markt.

 

Bij vertrek vanuit de Markt in Gulpen 

kunt u weer via Ingber, IJzeren, Sib-

be terug naar de Cauberg. Een ande-

re mogelijkheid is via Wijlre (met de 

Brand bierbrouwerij), Schin op Geul en 

Oud-Valkenburg. Eenmaal terug op de 

Cauberg kunt u als afsluiting een lekker 

biertje met Limburgse lekkernij nemen 

in ons restaurant de Zoete Zoen.

Een kortere maar even leuke versie 
van de route is de volgende:
Cauberg, Schin op Geul, Wijlre, Gulpen, 

Wittem, Partij, Mechelen, Epen. In Epen 

kunt u een heerlijke kop koffie drinken 

met Limburgse vlaai bij Herberg De Smid-

se. Vervolgens kunt u binnendoor de 

grens over naar het Belgische Sippenae-

ken waar u bij Le Barbeau kunt genieten 

van een echt Belgisch speciaalbiertje. 

U vervolgt de weg in België naar Hom-

bourg waar de zelfgemaakte gehakt-

ballen bij Pub Grain d’Orge zeker aan 

te bevelen zijn. Vanuit Hombourg kunt 

u via Teuven, Reijmerstok, Gulpen, Mar-

graten de weg terug vinden naar ons 

mooie park waar u moe en voldaan de 

dag kunt afsluiten. Ook is het mogelijk 

deze route vanuit Teuven met de eerste 

route te combineren.

 

Ik heb enkele van mijn favoriete tips met 

u gedeeld, als u meer van deze tips wilt 

kunt u mij altijd opzoeken bij onze re-

ceptie. Ik laat u graag meegenieten van 

mijn verborgen adresjes en plekjes in 

Zuid- Limburg.

Peggy Janssen,

Landal Kasteeldomein De Cauberg

DAGJE TOEREN
de bourgondische route 

3130
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Vlakbij Kasteeldomein De Cauberg ligt 

de bijzondere winkel van Roger Pinckers, 

in Sibbe. Het is een waar trefpunt van aan-

gename streekproducten. Een bezoek aan 

deze boeiende locatie hoort gewoon bij 

uw verkenning van het heuvelland.  

Roger Pinckers startte zijn bedrijf in 1996 

in de voormalige schuur van het loon-

bedrijf van zijn vader. U ontmoet er de 

regio in lekkernijen: Limburgse wijnen / 

ROGER PINCKERS

Dorpstraat 73 (hoek Bemelerweg, aan de rotonde), Sibbe-Valkenburg | Tel.: 043 - 601 55 95 | www.rogerpinckers.nl 

verse fruitsappen (appels, peren, kersen, 

blauwe bessen) / confituren, chutneys, 

geleien uit de streek/ Limburgse bieren 

Ingendael streeklikeuren / Limburgse 

stroop Limburgse stoof potten / verse 

eieren/ honing uit Zuid- Limburg / Livar 

varkensvlees uit Abdissenbosch en meer.  

Een bijzonder cadeau nodig? Pinckers 

beschikt over een cadeautafel vol verras-

singen. Ingepakt en wel. Handig en altijd 

bijzonder! U vindt er altijd veel van uw 

gading. Vanwege de centrale ligging is  

er ook een postagentschap. En niet te 

vergeten: in het seizoen zijn er dagverse 

asperges uit Hingen en mooie zoete 

kersen uit Vilt.”

Pinckers is bovenregionaal befaamd  

als leverancier van het betere terras-  

en tuinmeubilair van 4 Seasons outdoor.  

U kunt er uiteraard thuis ook van  

genieten. Stap binnen en geniet!

HANDIG 
EN ALTIJD BIJZONDER!

Deze wandelroute voert je net zuidelijk van het prachtige 

mergelstadje zelf. Je wandelt als het ware in 3 kilometer om 

de Wilhelminatoren heen. Je stapt langs de Sibbergrubbe, 

een beklimming in de vorm van een holle weg — geen 

steile, maar juist een mooie helling voor elke wandelaar.  

De Valkenburgse ruïne, een voor Nederland zeldzame 

hoogteburcht met een rijke geschiedenis, ligt ook op de 

weg. In Valkenburg zelf is ontzettend veel te beleven.  

Het prachtig gereno veerde centrum, de Steenkolenmijn  

en MergelRijk zijn slechts een kleine greep uit het aanbod.  

De blauwe paaltjes wijzen je de goede richting op.  

Deze starten aan de achterzijde van het park. Loop op  

het park richting het grote rode pand (het Château) en sla 

ervoor linksaf. Neem de rap naar de achteruitgang naar 

beneden. Ga door de achteruitgang (rood paaltje) de trap  

af en door het draaihekje. Ga rechtdoor naar beneden  

door de boomgaard (blauw/ rood paaltjes). Blijf vanaf  

hier de blauwe paaltjes volgen.

WANDELROUTE VA5 - LANDAL DE CAUBERG
AFSTAND: KM 3,1
AANDUIDING: BLAUWE PAALTJES

www.visitzuidlimburg.nl/LandaldeCaubergRouteVa5  -  www.visitzuidlimburg.nl/LandaldeCauberg

ZuurvleesLIMBURGS ZUURVLEES

Zuurvlees (of ‘zoervleisj’) is een typisch 

Limburgs streekgerecht,  gemaakt van 

paardenvlees, rundvlees, varkensvlees 

of konijn. Het gerecht lijkt op Sauer-

braten dat aan de andere kant van de  

grens in Duitsland wordt gegeten. 

Waarschijnlijk ligt de oorsprong van 

zuurvlees echter in Italië. De Romeinse 

Julius Caesar liet op zijn veroverings-

tocht (rond 50 voor Christus) in azijn en 

wijn ingelegd vlees in kruiken meevoe-

ren naar het noorden. De recepten uit de 

De re coquinaria, een beroemd Romeins 

kookboek uit de 4de eeuw na Christus, 

laten zien dat de Romeinse keuken alle 

ingrediënten en bereidingstechnieken 

al kende die nog steeds gebruikt worden 

om Limburgs zuurvlees of Sauerbraten 

te maken. 

Maar er is een klein verschil: Limbur-

gers binden hun saus met ontbijtkoek, 

in Keulen gebruiken ze Lebkuchen en 

in Aken Aachener Printen. En waar in 

Limburg rinse appelstroop wordt toege-

voegd voor een lichtzure smaak gebrui-

ken de Duitsers rozijnen. Voor de rest is 

Limburgs zoervleisj en Sauerbraten het-

zelfde recept.

In Limburg kun je in elke snackbar friet 

met zuurvlees bestellen. Verrukke-

lijk! Maar zelf maken is nog lekkerder; 

zeker met het onderstaande recept! 

Bovendien: zo kun je ook Limburgs 

genieten in Groningen, Den Helder, 

Middelburg...

Bronnen: Culinairebagage.blogspot 

en www.maroeska.nl

Ken je het Limburgse gerecht ‘zoervleis’ of zuurvlees? Als dat niet 

zo is, dan mis je wat! Dit stoofpotje van mals rundvlees in een dikke, 

diepbruine, kruidig-zoetzure saus is onovertroffen!

Recept

• Snijd het sukadestuk in blokjes en doe deze met de uien, knoflook en de specerijen in een kom
• Voeg de azijn en het water toe, dek het geheel af en laat dit 24 uur staan in de koelkast

• Haal daarna het vlees uit de marinade en bak het mooi goudbruin aan in de boter
• Blus het af met de marinade en laat dit 2 uur rustig op het vuur sudderen of in de oven garen, 
 tot het lekker mals is en uit elkaar valt. 

• Voeg dan de stroop en de ontbijtkoek toe en laat dit nog even 10 minuten rustig op het vuur staan
• Breng het geheel op smaak met peper en zout en bind het zuurvlees eventueel af met nog wat bloem. 

Boodschappenlijstje
(voor circa 5 personen)
2 kg rundvlees sukade 
100 gram boter 
2 uien, gesneden in halve ringen 
2 tenen gesnipperde knoflook 
3 kruidnagels 
3 laurierbladeren 
5 jeneverbessen 
1 liter azijn 

3 liter water 
100 gram Limburgse appelstroop 
100 gram ontbijtkoek 
peper, zout 
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Neem een kijkje in de (bij)keuken  
van imkerij BEEing Pure. Tijdens je  
bezoek neemt imker Kenny je mee 
naar zijn bijen. Proef gelijk de heerlijke 
honing van BEEing Pure! 

Bee-ing Pure
Wiegersweg 1 
6247 NB Gronsveld

Valkenburg is trots op alles wat van 
eigen herkomst is, zo ook Gringelbier. 
Dit speciaalbier smaakt naar honing 
met een bittere afdronk om het biertje 
net wat ronder te maken.

Café de Grendelpoort
Muntstraat 17, 6301 BW Valkenburg

Limburgse vlaai is een belangrijk begrip 
voor alle Limburgers. Deze mag dan ook 
niet ontbreken. In Limburg is het zelfs ook 
niet ongewoon om meer dan 1 stukje 
vlaai te eten.

Bakkerij Geurten
Passage 13, 6301 DW Valkenburg

Wijn drinken is lekker en leuk, wijn  
drinken is een keuze. Maar, welke wijn  
is lekker? De duurste wijn, de mooiste  
fles of de wijn met de meeste alcohol? 
Ontdek uw eigen smaak. Dit doet u, heel 
simpel, door eerst de wijnen te proeven.

Vino Vidi Vici
Daalhemerweg 6, 6301 BK Valkenburg

Geniet u ook van zo'n heerlijke 
verse kop koffie of het nu in de ochtend 
is of in de middag, koffie kan altijd.

Cup & Vino
Theodoor Dorrenplein 10-12,
6301 DV Valkenburg aan de Geul

Aardbeien zijn lekker en wie houdt er niet van? 
De Zeute Aardbei maakt alles van  hun eigen 
geoogste aardbeien. In de winkel verkopen ze 
verse aardbeien en allerlei aardbeiproducten 
zoals jam, stroop, bonbons, sap en natuurlijk de 
overheerlijke aardbeienprosecco. 

De Zeute Aardbei
Provinciale weg 5a, 
6255 NV Terlinden-Noorbeek

Wie houdt er niet van ambachtelijk bereid  
ijs in vele smaken? Om van te smullen!

 IJsmakerij Botterweck
 Grotestraat Centrum 51, Valkenburg

Geniet in het koffiecafé van versgebrande 
koffie, rechtstreeks uit de branderij. 
Onze ervaren barista’s bereiden de filter-
koffie met de hand. In de Branderijwinkel 
zijn versgebrande koffie, thee, zoetwaren  
en accessoires verkrijgbaar. 

Blanche Dael Koffie
Koffiecafé: Aan de Brikkebouw 10, Maastricht
Winkeladres: Wolfstraat 28, Maastricht
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Valkenburg is vanouds een trekpleister voor toeristen. De plaats staat bekend om zijn mooie natuur, in een 

prachtig Zuid-Limburgs heuvelgebied dat uitzonderlijk is voor Nederland. Het is niet voor niets de plaats 

met het oudste VVV-kantoor van ons land. Wandelen is in tegenwoordig en Valkenburg heeft bijzonder 

veel en gevarieerde wandelpaden. Een wandelgids met speciale plekken is dan ook op zijn plaats.

Wandelend genieten door 
de mooiste plekjes van 
Valkenburg aan de Geul 
Schrijver Jo Knubben, geboren en getogen 

Valkenburger en een zeer ervaren wandel-

gids, neemt u mee naar de mooiste plek-

jes van dit toeristenplaatsje.

Aan de hand van dit boekje maakt u kennis 

met de mooiste vergezichten, de meest in-

teressante weidepaden en veldwegen en 

de vele gehuchten in dit prachtige gebied.

Bijna elke wandeling biedt u een gastvrije 

halteplaats aan, een gezellig cafeetje of 

een restaurant.

Wanneer u Valkenburg en omgeving te 

voet wilt verkennen is deze gids ideaal! De 

wandelingen zijn zeer divers en variëren 

ook in lengte. Zo is er een korte historische 

wandeling door Valkenburg zelf, maar ook 

een lange rondwandeling door het prach-

tige Geuldal. Daarbij heeft Jo ook gezorgd 

voor de vele fraaie foto’s, de nodige histori-

sche achtergronden en vele leuke weetjes 

over de dingen die langs de wegen te zien 

zijn. Elke wandeling is op een overzichtelij-

ke kaart te volgen.

Maar liefst 3 wandelingen (de hoogte-

wandeling van Valkenburg aan de Geul, 

de Ingendaelroute, de Polfermolen- en 

Biebosroute) kruisen Landal Kasteeldo-

mein De Cauberg. Omdat alle wandelin-

gen rondwandelingen zijn, kunnen deze 

tochten ook gestart worden van het park: 

zeker een aanrader! 

Titel: Wandelend genieten 

van Valkenburg aan de Geul 

Auteur: Jo Knubben

ISBN: 978-90-78407-13-3

Prijs: € 12,50.

In Valkenburg verkrijgbaar bij:

• Landal Kasteeldomein De Cauberg

• The Readshop

• VVV Limburg

WANDELEND GENIETEN
Vrijwilliger stichting Senehasa 
Senior Home Sri Lanka
Jo Knubben is ook bekend om zijn inzet  

voor kansarme ouderen in Sri Lanka.  

Sinds 2008 is hij actief als secretaris en 

activiteitencoördinator van de stichting 

Senehasa te Valkenburg aan de Geul. 

De doelstellingen van de stichting zijn:

• primair het ondersteunen (financieel en 

beleidsmatig) van de exploitatie van het 

Senehasa Senior Home in Baddegama 

(Zuidwest Sri Lanka),

• het bijdragen aan de ontwikkeling van 

de plaatselijke (ouderen)zorg in bredere 

zin, waarbij het Senior Home als centrum 

fungeert,

• een helpende hand bieden aan veel 

arme mensen die geen werk, geen 

inkomen en geen vangnet hebben in de 

vorm van voedselpakketten, medicijnen 

en studiematerialen.

Om de hiervoor benodigde geldmidde-

len te verzamelen, maakt Jo o.a. vele 

soorten ambachtelijke jam, die op diverse 

plaatsen wordt verkocht. Zo ook in ons 

restaurant De Zoete Zoen, waar onze gas-

ten bij het ontbijt kunnen genieten van dit 

heerlijke product. Op deze manier onder-

steunt Landal Kasteeldomein De Cauberg 

graag een project waarvan vast staat dat 

het geld op de juiste plaats terechtkomt 

en besteed wordt. 

Minimaal tot en met het jaar 2023 heeft 

VAN VALKENBURG AAN DE GEUL

de stichting de verplichting tot exploitatie 

van het Senior Home Senehasa op zich 

genomen. Daarna hopen wij dat de 

verantwoordelijken in Sri Lanka alles 

overnemen. Wij doen een vriendelijk 

beroep op u om ons in ons werk te blijven 

ondersteunen.  Dat kan door het kopen 

van jam, maar vooral ook door een  

financiële bijdrage. Omdat de stichting 

een ANBI-status kent, zijn uw giften 

fiscaal aftrekbaar. 

Overmaken van uw gift kan op  

rekeningnummer:

IBAN: NL68 ABNA 054.41.54.592  

ten name van Stichting Senehasa  

te Valkenburg a/d Geul. 

 

Tenslotte … niet geheel onbelangrijk!  

 

Uw gift komt voor de volle 100% ten goe-

de aan het project. Het bestuur ziet daar 

persoonlijk op toe. Jo gaat regelmatig op 

eigen kosten persoonlijk ogenschouw 

nemen. Ook in Sri Lanka kun je een rupee 

maar één keer uitgeven. 

Meer informatie over dit mooie project 

kunt u terugvinden op de website: 

www.senehasa.nl
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Culture
Aan kunst en cultuur geen 

gebrek in Valkenburg. 

Ontdek de historie of  bewonder 

hedendaagse kunstenaars in de 

vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. 

#Culture

#Culture

Handig!

TAXI NODIG? 
Bel Botaxi 

043 - 601 22 21
Al meer dan 50 jaar een begrip in Valkenburg en omstreken!

Botaxi 
Kon. Julianalaan 13B6301 GT Valkenburg a/d Geulinfo@botaxi.nl

Een leuke wandeling door Val-

kenburg en het mergeldorp 

Sibbe? Dan is de wandeling 

Valkenburg en het mergeldorp 

Sibbe (ca. 8 km.) een aanrader! U komt 

langs de Kasteelruïne, de Sibbergrubbe 

en de kerk van Sibbe. De wandeling be-

gint bij het rode Chateau op ons park. 

Bent u een fanatieke wielren-

ner? Dan is de wielrenrou-

te Amstel Gold Race Route 

(68,6km) misschien wel een 

echte leuke uitdaging! Lim-

burg is de wielerprovincie bij uitstek. 

Pittige beklimmingen, razendsnelle af-

dalingen, holle wegen om doorheen te 

racen en meer dan cameravriendelijke, 

oogstrelende landschappen zo ver je 

kunt kijken. 

Je beleeft de finaleronde van de wielren-

klassieker De Amstel Gold Race zelf door 

de routebordjes van de Amstel Gold 

Race – Lus 3 te volgen.

Van het Drielandenpunt op  

de Vaalserberg tot de beroemd-

ste stadsgezichten van Maas-

tricht: op deze autoroute zie 

je alle hoogtepunten van het 

Zuid-Limburgse heuvelland. De Mer-

gellandroute (112,2km), te volgen via 

de speciale zeshoekige Mergellandrou-

te-bordjes, is met recht een van de be-

kendste auto routes van Nederland.

lijstje!
1. 2.

3.

3 heel verschillende routes rondom de culturele 

stad Valkenburg en zijn prachtige omgeving.

Informatie over o.a. bovenstaande en veel meer bijzondere routes vindt u op www.visitzuidlimburg.nl

LABYRINT DRIELANDENPUNT

voor het leukste, 
gezelligste of actiefste dagje uit 

met familie en/of vrienden

drielandenpunt.nl

dolen door het labyrint
spelen op het waterspeelplein

spelen in de speeltuin
het hoogste punT bezichtigen
wandelen door drie landen
speuren met speurtochten

Taverne de grenssteen
souvenirwinkel 

Herberg
frietkot

ijsboerke
poffertjeshuis

@drielandenpunt Labyrint drielandenpunt
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#Culture

MILJOENENLIJN

De Miljoenenlijn is een prachtige spoorlijn dwars door 

het Zuid-Limburgse Heuvelland. Stap in en beleef een 

onvergetelijke rit met de stoom- of dieseltrein. 

Laat je meevoeren door het betoverende

landschap, de bijzondere evenementen en 

maak een nostalgische reis terug in de tijd.

Beleef de romantiek van het reizen uit lang 

vervlogen tijden en droom weg in het luxe 

pluche van onze 1e klasse rijtuigen... 

Breng ook een bezoekje aan de werkplaats in 

Simpelveld, waar al het rijdend materieel door 

onze vrijwilligers wordt onderhouden. Of geniet 

van een heerlijke kop koffie met Limburgse vlaai 

in de gezellige stationsrestauratie.

Koop je tickets online via www.miljoenenlijn.nl en krijg korting!

Miljoenenlijn | Stationstraat 22 | 6369 VJ Simpelveld (Zuid-Limburg)

www.miljoenenlijn.nl | info@miljoenenlijn.nl | T. +31 (0)45 544 0018

DE MILJOENENLIJN, EEN IJZERSTERKE BELEVING! 

Welkom in Sittard.
Een stad om lief te hebben!

Daar waar vanuit
het noorden de eerste 
Zuid-Limburgse heuvels 
verrijzen, tref je Sittard: een van 
de oudste steden van Nederland.
Sittard is een intieme en knusse stad 
vol cultuurhistorie, authentieke winkels en 
gezellige horeca. Bezoek tal van speciaal-
zaken in de pittoreske binnenstad en kom 
samen genieten op het historische marktplein, 
één van de leukste pareltjes van Limburg! Maak
je unieke beleving in Sittard af met een wandeling 
door de eeuwenoude straten, over de unieke stads-
wallen en bewonder tal van monumenten en ontdek 
verborgen stadstuinen. In Sittard staat genieten voorop! www.sittardgenietenvoorop.nl 

JOY FLOWERS

Wat heerlijk dat jullie op vakantie zijn in ons prachtige Zuid- 

Limburg, welkom! In Valkenburg kunnen jullie naar hartenlust 

wandelen, bourgondisch genieten én… shoppen! 

Bij Joy Flowers slaag je altijd. In onze gezellige winkel  

in hartje Valkenburg vind je een verrassend groot  

assortiment van verse snijbloemen in alle geuren  

en kleuren. Onze enthousiaste en vakbekwame  

bloembinders maken hiermee de mooiste boeketten 

en geven je graag advies over onze andere woon -  

accessoires. Naast alle bloemen pracht verkopen wij  

in onze 400m2 grote winkel namelijk ook prachtige  

woon accessoires en cadeautjes voor thuis zoals  

de mooie merken Des Pots, Maison Berger,  

Baobab geurkaarsen, Jonathan Adler, Fidrio glas,  

handgeschilderde vazen van Doortje Ijpelaar.

Walravenstraat 10-12 | Tel.: 043 609 0440 | 7 dagen per week geopend | Joyflowers.nl | bestellen@joyflowers.nl

Pluk de dag en kom snuffelen bij Joy Flowers

Juwelier Haesen, in de Passage van het bruisende 

Valkenburg, is een eigentijdse juwelierszaak 

met prachtige sieraden voor jong en oud. 

U kunt bij ons terecht voor sieraden en horloges 

voor een leuk feestje of dagelijks gebruik, 

maar ook voor betekenisvolle sieraden voor 

speciale momenten.

JUWELIER HAESEN

Sieraden voor elke herinnering
Juwelier Haesen biedt sieraden voor elke  

gelegenheid. Van de geboorte en communie 

tot het huwelijk en bij overlijden: wij bieden 

sieraden voor alle bijzondere, gedenkwaardige 

momenten in het leven. Zo vindt u bij Juwelier 

Haesen een sieraad voor elke herinnering.

Passage 9a | 6301 DW Valkenburg | Tel: 043-601 22 30www.juwelierhaesen.nl

 JIMI HENDRIX LIMITED EDITION
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Een plek waar Noord en Zuid elkaar ontmoeten, waar de drie landen die samen de Euregio 

vormen, samenkomen en waar je denkt Nederland te hebben verlaten, terwijl je je wel nog op 

Nederlandse bodem bevindt. Precies daar ligt Maastricht…

Maastricht is de meest 
Europese stad van Nederland 

Dat voel je, dat zie je en dat proef je! Het 

is een plek met een geheel eigen en 

authentieke energie en dynamiek, zo-

als je die nergens in Nederland ervaart. 

Waren het ooit de grote Germaanse en 

Latijnse culturen die hier tegen elkaar 

schuurden, de huidige mix van cultu-

ren, talen en smaken maakt dat de stad 

barst van creativiteit, van onderzoekers, 

ondernemers en (smaak)makers. Maas-

tricht anno nu is een stad met het bes-

te van beide. Van Noord en Zuid. Van 

verleden en heden. Je vindt er histori-

sche panden en hippe designwinkels. 

Statige kerken en avontuurlijke grotten.  

Menukaarten vol smaaksensaties en 

terrassen vol gezelligheid. Bruisende 

festivals en spraakmakende exposities. 

Weidse pleinen en uitgestrekte wijn-

gaarden. Dat alles én meer maakt van 

Maastricht een geliefde bestemming 

voor een dagje shoppen, een weekend-

je samen of wereldse vakantie (dicht bij 

huis).

Winkelstad bij uitstek

Kleine boetiekjes en grote merken 

worden afgewisseld met authentieke 

speciaalzaken die unieke musthaves  

presenteren op het gebied van mode, 

lifestyle, accessoires en design. Dat al-

les tegen het sfeervolle decor van de  

historische binnenstad. Het winkelhart 

van de stad is met recht het walhalla 

voor modeliefhebbers en shopaholics 

die hier maar liefst 7 dagen per week 

hun hart kunnen ophalen. 

Beleef Maastricht élk seizoen! 

Verleden en heden wisselen zich af, in 

architectuur, maar zeker ook in het aan-

bod aan cultuur. Kleurrijk, traditioneel 

en typisch Maastrichts, maar ook myste-

rieus, onontdekt, uitdagend en werelds. 

Van ondergrondse cultuurschatten en 

karakteristieke torens, tot levendige en 

bruisende festivals, exposities én adem-

benemende voorstellingen. Maastricht 

staat het hele jaar door bol van activitei-

ten en kent een vier seizoenen kalender 

waarbij elk seizoen eruit springt met een 

eigen cultureel karakter. Ontdek nu, tij-

dens Zomer in Maastricht, de kleurrijke 

activiteiten voor jong en oud. Maar je 

kunt in Maastricht ook het voorjaar be-

leven met het kunstzinnige hoogtepunt 

DURING TEFAF, het gastronomische na-

jaar proeven met La Saison Culinaire en 

van kerstsfeer en winterpret genieten 

tijdens Magisch Maastricht. 

Go local 

Een tour door Maastricht is een echte 

ontdekkingstocht. Gepassioneerde lo-

cals laten je zien wat de stad nu zo speci-

aal maakt. Denk maar aan de (maar liefst 

2!) basilieken, de oude vesting, eeuwen 

aan geschiedenis en traditie achter elke 

deur, maar ook de ontwikkeling van oude 

industriële gebouwen naar culinaire 

hotspots of broedplaatsen voor cultuur,  

duurzaamheid en design/maakindus-

trie. In de zomervakantie zijn er elke dag 

verschillende tours en tochten. Ook op 

cultureel gebied is de Maastrichtse ka-

lender gevuld met spraakmakende even-

ts, traditionele festivals, veelbelovende 

voorstellingen en unieke exposities. Kijk 

hiervoor op www.maastrichtagenda.nl 

en op www.uitagendamaastricht.nl 

Elke wijk zijn eigen karakter

• Trendy authentiek Wyck

Wyck vormt met recht een warm welkom 

voor de rest van de stad. De vele eigen-

tijdse en exclusieve winkels, hippe ho-

tels, trendy horecagelegenheden en cre-

atieve ondernemers die er zich de laatste 

jaren gevestigd hebben, gaan perfect 

samen met de bestaande authentieke 

speciaalzaakjes, kleinschalige delicates-

senwinkels en lokale Wyckenaren.

• Céramique: Architectuurwijk 

van Maastricht

Laat de smalle authentieke straatjes 

met mooie monumentale panden even 

achter je en ontdek dat spannende, dy-

namische en andere Maastricht. Ner-

gens in Maastricht is er een plek waar 

heden en verleden op zo’n bijzondere 

manier samenkomen als in de wijk 

Céramique, waar het industriële verle-

den nog voelbaar is.

• Shopwalhalla in de sfeervolle Binnenstad

‘Shop till you drop’. Dat motto gaat voor 

de binnenstad van Maastricht wel op. 

Maastricht staat bekend als winkelstad 

en aan een kloppend winkelhart ont-

breekt het niet. Gelukkig wordt het ri-

ante winkelaanbod in de binnenstad 

ruimschoots afgewisseld met tal van 

gezellige kroegjes, eetcafés en restau-

rantjes waar je heerlijk kunt nagenieten 

van je shopavontuur.

• Onthaasten in het Jekerkwartier

In het ‘Quartier Latin van Maastricht’ 

wandelen Maastrichtenaren op hun ge-

mak door de straten, liggen studenten te 

lezen in het park en hier kun je de hele 

zondag op een terrasje zitten zonder je 

te vervelen, terwijl je geniet van live jazz 

klanken op de achtergrond. Het Jeker-

kwartier ligt verscholen tussen eeuwen-

oude monumenten en de stadsmuren 

en grenst aan het groene stadspark.

• Stylish shoppen & sfeer proeven in 

het Stokstraatkwartier

De straatjes zijn er smal, de kroegjes 

klein. De boetiekjes stijlvol, het aanbod 

verfijnd. De historie rijk en de sfeer in-

tiem. Het Stokstraatkwartier is die niet te 

missen shop-, slenter- en flaneerbuurt 

in het hart van Maastricht, dat deel waar 

het heerlijk exclusief kopen, kijken en 

culinair genieten is.

• Sphinxkwartier: wijk in wording

Een stadsdeel zoals je dat in Maastricht 

nog nergens vindt. Dit stadsdeel zal zich 

straks voornamelijk richten op creatieve-

lingen, op jonge inwoners en bezoekers 

van de stad, (internationale) studenten 

en expats. Maar niet alles is er nieuw: de 

sfeer in de historische binnenhaven ’t 

Bassin is romantisch, intiem en een tikje 

Mediterraan.

Stad Maastricht
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• Urban en artistieke 

Vrijthofstraatjes

De Vrijthofstraatjes roepen, in tegen-

stelling tot de meer idyllische straatjes 

in het overgrote deel van de stad, meer 

een urban, artistiek en onontdekt gevoel 

op. Hier is het een komen en gaan van 

studenten en locals. Van kunstenaars,  

ontwerpers en ondernemers. Tegelijker-

tijd barst het er van monumentale erf-

stukken en is het nog steeds een geliefd 

thuis voor veel Maastrichtenaren.

• Sint Pieter voelt als 

buitenland in eigen land

Een van de unieke dingen aan Maas-

tricht als stad is dat je vanuit het cen-

trum in ‘no time’ het buitengebied en 

daarmee de heuvels bereikt. Als je niet 

beter weet, zou je denken dat je in het 

buitenland zit. Met de Sint Pietersberg, 

de grotten, wijngaarden, Fort Sint Pieter 

en Château Neercanne, heeft deze wijk 

alle ingrediënten in zich om je een ul-

tiem vakantiegevoel te bezorgen. 

Meer info: visitmaastricht.nl

Maas tricht
MAASTRICHT UNDERGROUND

De culturele erfenis van Maastricht gaat verder dan het oog reikt. Onder de grond bevinden zich minstens evenveel historische schatten. 

Ga terug in de tijd, treed het donker tegemoet en laat je fantasie de vrije loop met de verhalen die Maas tricht Underground je te vertellen 

heeft. Maastricht Under ground is de verzamelnaam voor alles wat er te zien en te beleven is in Fort Sint Pieter, de grotten en de Kazematten.

FORT  SINT PIETER 

Ga terug in de tijd en herbeleef de geschiedenis tijdens een 

rondleiding door Fort Sint Pieter. De enthousiaste gidsen leiden 

je rond langs onder andere de waterput, de schietgaten en de 

kanonnengalerij en ondertussen kun je genieten van prachtige 

verhalen vol anekdotes en weetjes. 

Tussen 1575 en 1825 is aan de Westkant van Maastricht een 

netwerk van 14 km aan gangen of mijngalerijen ontstaan. Deze 

werden gebruikt om tijdens een belegering van de stad de vij-

and ondergronds te benaderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

hebben Maastrichtenaren hier angstige uren doorstaan terwijl zij 

schuilden voor de bombardementen. 

Kijk voor meer informatie en tijdstippen & tickets van  

rondleidingen op www.maastrichtunderground.nl 

Durf je helemaal ondergronds te gaan en ben je 

niet bang in het donker? Ga dan op avontuur in de  

grotten van de Sint Pietersberg; Grotten Noord en Grot-

ten Zonneberg! Door de winning van mergel, is in de 

loop der eeuwen een labyrint ontstaan met meer dan 

20.000 gangen.

KAZE MATTEN

GROTTEN VAN SINT PIETER

www.visitmaastricht.nl
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Wie kiest voor een weekendtrip of een 

langere vakantie in Valkenburg aan de 

Geul kiest voor ontspanning en plezier 

in een natuurrijke omgeving met een 

haast mediterrane sfeer. Met uw verblijf 

in het prachtig gelegen Landal Kasteel-

domein De Cauberg heeft u gekozen 

voor een uitstekende uitvalsbasis om te 

genieten van ons historisch geulstadje, 

het prachtige heuvelland of een tripje 

naar een van de omliggende steden in 

de euregio. Maastricht, Aken (D) en de 

Belgische steden Tongeren en Hasselt 

liggen immers om de hoek. 

Onze inwoners, ondernemers en natuur-

beheerders staan met open armen voor 

u klaar als u ons weer komt bezoeken. 

Veel van onze gasten komen graag terug 

omdat ze zich hier thuis-van-huis voelen. 

‘Je waant je in het buitenland’ is een veel-

gehoorde reactie. En dat klopt natuurlijk! 

 

Burgemeester van Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul geniet internati-

onale bekendheid. Niet alleen vanwege 

haar historische karakter maar ook om 

de vele (wielersport)evenementen, de 

bourgondische levensstijl en adembe-

nemende natuur. Hier ligt het kloppend 

hart van ons fraaie Limburgs heuvel-

land. U bent altijd welkom in ons hart. 

Bij ons raakt u niet snel uitgekeken. In 

onze natuur en het glooiend landschap 

kunt u altijd komen onthaasten, wande-

len, fietsen, rennen en slenteren. Ons 

hart gaat sneller kloppen als wij u zien 

genieten. 

U hebt vast genoten van het gevarieerd 

culinair aanbod met smaakvolle gerech-

ten en streekproducten. Onze onderne-

mers willen u ook blijven verrassen in 

onze winkelstraten met tal van speciaal-

zaken, stijlvolle modezaken, kwaliteit-

sproducten en uitnodigende winkels. 

En dan niet te vergeten onze attracties, 

evenementen en cultuurhistorische plek-

ken voor jong en oud. Uitstapjes die ge-

garandeerd voor de nodige ontspanning 

en plezier hebben gezorgd of leerzaam 

zijn geweest. 

Het is en blijft goed toeven op onze ter-

rasjes waar u hebt kunt genieten van de 

kleuren en geuren van onze prachtige 

vestingstad, flanerende bezoekers en de 

vele mooie uitzichten. 

Ik ben ervan overtuigd dat u hebt ge-

noten van uw verblijf en zie u graag 

terug! 

IK ZIE U GRAAG TERUG!
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IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Gaiaboulevard 1 Kerkrade

Volg ons via

STA OOG IN OOG MET
1500 DIEREN

KLIM EN KLAUTER 
IN DE VERSCHILLENDE 

(OVERDEKTE) SPEELTUINEN

ONTMOET 400 FLAMINGO’S
DE GROOTSTE GROEP VAN EUROPA! 

BELEEF IN 2021 DE MAGIE 
VAN ZUID-AMERIKA 
IN HET VERNIEUWDE PAMPA- & PATAGONIË-GEBIED

GaiaZOO-TICKETS
MET KORTING!

Meer informatie bij de Landal receptie
2020

GaiaZOO adv Landal A4 0321 v1.indd   1GaiaZOO adv Landal A4 0321 v1.indd   1 15-03-21 - wk 11   09:2015-03-21 - wk 11   09:20


