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TOERISME

Wandelen of fietsen?
Shoppen of
kasteelhoppen?
Zoer vleisj of kruisbessenvlaai? Joh, kiezen
hoeft niet. Limburg
heeft het allemaal.
TEKST ELLEKE VAN DUIN

Het onnige

Zuiden
TOEREN DOOR LIMBURG OP DE FIETS
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HET LIJKT HIER GROENER, ZONNIGER
EN VRIENDELIJKER DAN BOVEN DE RIVIEREN

GROTSCÈNES
Zonder een grotbezoek is een tripje
naar Valkenburg niet af. Er zijn er
genoeg, zoals de ondergrondse
Fluweelengrot (kasteelvalkenburg.nl).
Sprookjesachtig mooi is Mergelrijk,
met mergelbeelden en zandsculpturen (mergelrijk.nl). Of doe de cave
experience (cave-experience.nl)
in de Gemeentegrot, waarbij je
onder leiding van een gids per trein
of lopend afdaalt langs muurschilderingen, beeldhouwkunst en
schuilkelders. Inclusief lichtshow,
dus g
 egarandeerd open m
 onden
bij het jongere publiek. Ook de
Romeinse Katakomben zijn een
aanrader: een gangenstelsel dat
je door Rome uit lang vervlogen
tijden voert, compleet met
grafkelders van vooraanstaande
Romeinen (katakomben.nl).
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Kastelen spotten

Gauw de tassen in het hotel droppen
en naar buiten. Het wemelt hier van de
prachtige wandelroutes. Maar wandelen
kan altijd nog, deze vakantie hebben we
onze zinnen op de e-bike gezet. Voor het
hotel moeten we even proeftrappen.
Of nou ja, trappen hoeft nauwelijks: het
is eerder een fietsbeweging maken terwijl je al rijdt. Wat een luxe. Omdat we

Rond Valkenburg
wemelt het van
de wandelroutes
nu toch al op chic zijn, kiezen we voor
de kastelenroute. Startpunt is kasteel
Schaloen, even verderop. Reusachtig en
elegant is het, met prachtige punttorens in neogotische stijl. Het is een ontwerp van de beroemde architect Pierre
Cuypers, die in 1894 de opdracht kreeg
het vervallen kasteel grootscheeps te
restaureren. Resultaat: een klassiek
sprookjeskasteel, met bijpassende
feeërieke kasteeltuin. Binnen huist een
gerenommeerde brasserie, maar daar
hebben we geen tijd voor: we moeten
door naar het volgende kasteel.
Oude kunst, nieuwe kunst

Kasteel Genhoes, uit de vijftiende
eeuw, is een totaal ander verhaal. Dit
rijksmonument is veel robuuster en
L-vormig gebouwd, met een gigantisch dikke hoektoren en een serieuze
slotgracht. Menig ridder zal hier een
schietgebedje hebben gedaan alvorens
het te bestormen. We trappen door naar
Wijlre en passeren de Brand-brouwerij
(straks een drankje, nu eerst cultuur).
Kasteel Wijlre is vermaard vanwege de

VOLG DE BLOEMEN
Wandelen moet in Valkenburg, punt.
Natuurgebied ’t Ingendael wisselt
plateau- en hellingbossen af met
graslanden terwijl de Geul er zachtjes doorheen slingert. Beeldschoon!
Minstens zo mooi is een wandeling
door het Gerendal van Schin op Geul
naar het plateau van Margraten.
Tussen de kalkhellingen bloeien in
het voorjaar de orchideeën.

diverse kunstverzamelingen en
exposities en dat begint buiten al. Het
kasteelpark bestaat uit meerdere tuinen: een gazon met bijzondere bomen,
een paddenpoel, een rozentuin en een
aantal kleinere tuinen omringd door
hagen. Elke tuin heeft een eigen kleur
beplanting: wit, geel, blauw en roze.
Er staan diverse vaste kunstwerken,
waaronder een bronzen boom. Geen
wonder dat dit kasteel in 2014 de prestigieuze European Garden Award in de
wacht sleepte. In het koetshuis zijn
wisselende exposities te zien met werk
van vermaarde kunstenaars (Marlene
Dumas exposeerde hier al eens) en
het kunstpaviljoen Hedge House, een
hypermodern bijgebouw, toont tot en
met 18 november Traces, met werken
van tien internationale kunstenaars
over de relatie tussen kunst en natuur.
Bijzonder is ook de bovengelegen orchideeënkas. Prachtig is het hier: licht,
ruim van opzet, inspirerend en rustgevend. Intrigerend hoe goed zo’n stuk
historie moeiteloos combineert met
een moderne touch.
▼

Je voelt het zodra je de brug bij
Zaltbommel oversteekt. De glinsterende Waal aan weerszijden onder je, de
Bommelse toren in de verte. Ha, nu zijn
we bijna in het zuiden van Nederland en
mogen we ontspannen. Dat feestelijke
zuiden, waar de woorden zo zacht
vloeien en het landschap altijd glooit.
Het lijkt er groener, zonniger en vriendelijker dan boven de rivieren. Een vijfsterrenlandschap, zo omschrijft het
VVV de omgeving. Treffend verwoord.
Met Valkenburg als pittoresk middelpunt, waar de gloed van de gele, mergelstenen huizen voor een warme sfeer
zorgen. Er zijn kerken, cafés en overal
gezellige t errassen, en in de omgeving
barst het van de kastelen. Grandeur
à la campagne.

TOERISME

LEKKER SLINGEREN
Geen zin in fietsen? Pak de auto
en rijdt de Mergelroute, de
110 kilometer lange route die dwars
door de Limburgse heuvels slingert.
Elke keer als je een haarspeldbocht
neemt, ontvouwt zich een ander
idyllisch vergezicht. Je passeert
dorpen als Vijlen, Epen en Gulpen:
stuk voor stuk schattig en
onbedorven. Het leuke aan de
Mergelroute is ook dat het niet
uitmaakt op welke plek je start:
het is een lus.
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EN DAN IS HET TIJD OM UIT TE RUSTEN AAN
DE BAR. MET EEN STUKSKE VLAAI NATUURLIJK

Spaanse invloeden

Door gaan we weer, op onze zoemende
vrienden. Wat een heerlijkheid dat het
door die supersnelle fietsen niet zo hard
werken is over al die heuvels. Na het
dorpje Scheulder stuiven we langs Sibbe,
naar het Sibberhuuske. Wat allesbehalve
een huuske is. In deze kasteelboerderij
uit de zeventiende eeuw woonden vele
edellieden en legerhelden. Tijdens de

Dankzij onze snelle
fietsen zijn de heuvels
hier prima te doen
Tachtigjarige Oorlog bezette de Hertog
van Alva, die vanuit Spanje was gestuurd
om de opstandige Nederlanders in het
gareel te houden, hoogstpersoonlijk het
Huuske. Inmiddels zijn de schietgaten
en de ophaalbrug verdwenen en kun je er
koninklijk logeren. Onthouden we voor
een volgende keer.
De legende leeft voort

Na al dit cultuurgeweld ruikt ons elektrische paard de stal. Via Kasteel Oost (nee,

S TA D M E T A L LU R E
Even klaar met fietsen, rijden of
wandelen? Zet koers naar Maastricht voor een portie bourgondisch
genot. Winkelen, lunchen, borrelen
of naar een galerie: alles is hier op
niveau. Neem een drankje in het
chique Kruisherenhotel (oostwegelcollection.nl) of scoor een designerstuk in de outlet Kiki2 (kikiniesten.nl),
waar grote namen hangen voor
sympathieke prijzen.
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O M S T I L VA N T E W O R D E N
Een bezoek aan Monument
Margraten, net onder Valkenburg,
is absoluut indrukwekkend. Hier
liggen 8301 Amerikaanse oorlogsslachtoffers begraven, gemarkeerd
door een zee van witte kruisen.
De begraafplaats is in 1944 aangelegd voor de soldaten, vliegeniers,
officieren en andere bevrijders die
omkwamen bij de opmars naar
Berlijn, om te voorkomen dat zij op
vijandelijk gebied werden begraven.

we hoeven er hier niet af) koersen we op
De Drie Beeldjes af, met in het midden
onder een afdakje Jezus aan het kruis,
links een nis met Maria en rechts een nis
met Johannes. Volgens de legende wilden
de paarden van de kasteelheer van Schaloen de brug over de Geul niet oversteken.
Oorzaak was de boze geest Ruprecht. Op
advies van de kluizenaar op de Schaelsberg zijn toen De Drie Beeldjes neergezet.
Sindsdien steken mens en dier hier veilig
over. En inderdaad: ook wij zijn veilig
terug bij ons hotel, waar we een plekje
zoeken aan de bar voor een drankje. Mét
een stukske vlaai natuurlijk.
De volgende dag staat er rust op de
planning, dus op naar Thermae 2000.
De b
 uitensauna van het kuuroord, gelegen op de Cauberg, is de grote favoriet:
lekker ruim en bijna om het uur vindt
hier een opgieting plaats. Een ayurvedische m
 assage maakt de vertroeteling
compleet. Rozig staan we vijf uur later
weer buiten. De zon hangt al een stuk
lager en zet het glooiende dal in een gouden licht. Limburg forever.
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VA N A F

€ 1 3 9 ,P. P.

Trappen door Limburg
3-DAAGS E-BIKE-ARRANGEMENT
Ook toeren door het glooiende landschap? Met dit
driedaagse e-bike-arrangement in samenwerking met

Verblijf
U verblijft in hotel Atlanta**** in
Valkenburg, vlak bij het centrum, maar
toch midden in de natuur. Het hotel
heeft o.a. een bar en goed restaurant.

Inclusief
2x overnachting incl. ontbijtbuffet
• 2x viergangendiner • 1x welkomstaperitief • 1x entree tot Holland
Casino • 1x VIP-entree outletcentrum
Maasmechelen Village • fietsroutes
en fietsknooppuntenkaart • 2 dagen
huur e-bikes van A-merken verzorgd
door Cycle Center Valkenburg t.w.v.
€ 20,- p.p.p.d. • gratis fietspechhulp
onderweg • leuk waterflesje
• 25% korting op dagentree Thermae
2000, van € 34,50 voor € 26,- • 50%
korting op verwenpakket: prosecco,
bonbons en late checkout (op basis

van beschikbaarheid), van
€ 37,50 voor € 18,75.

Exclusief
Reserveringskosten € 19,50 per
boeking • toeristenbelasting ca. € 2,50
p.p.p.n.

Info en boekingen
Boekingsperiode: t/m 31 oktober 2018.
Reisperiode: 15 september 2018 t/m
30 maart 2019. Aankomst: dagelijks.
Ga voor meer info naar
libelle.nl/limburg of bel met Kras:
088-088 58 86 (lokaal tarief) o.v.v.
de code LR55150.
Op deze reis zijn ANVR- en SGRvoorwaarden van toepassing.
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Kras komen alle hoogtepunten van Zuid-Limburg aan bod.
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