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Nuth nodigt u uit om de vele wandel- en fietspaden te ontdekken. Nuth is genieten en tot rust 
komen. Neem uw fiets of een paar stevige wandelschoenen mee en trek erop uit. Kronkelende 
paden laten u kennismaken met wisselende uitzichten en de vele banken dagen u uit om de 
natuur in u op te nemen. De dorpen met hun authentieke kernen dagen ook uit om Nuth te 
paard te verkennen. De vele maneges maken de keuze niet moeilijk om er te paard op uit te 
trekken. Op de flanken van het ros ervaart u waarom de vroege heerboeren en adel verknocht 
raakten aan deze streek. 

De gemeente Nuth is ervan overtuigd dat als uw wandelschoenen thuis aan de haak hangen of 
uw fiets weer op zijn vertrouwde plekje staat, u met veel plezier aan Nuth zult terugdenken. 

Wij heten u van harte welkom in een wandel- en fietsgemeente die mensen bindt.

Nuth 
heeft het!

De gemeente Nuth is geliefd bij fietsers en wandelaars en zorgt voor een warm 

welkom. De optimale bereikbaarheid en de centrale ligging in Zuid-Limburg, 

maken van Nuth een prima plek om er te vertoeven. 

De gemeente Nuth bestaat uit vijf kernen met elk een eigen geschiedenis en 

specifiek karakter: Hulsberg, Nuth, Schimmert, Vaesrade en Wijnandsrade. In de 

ene kern zijn het grote boerderijen, die van het belang van de landbouw en de 

heerboer getuigen, op andere plaatsen zijn het kastelen, die duidelijk maken wie 

in vervlogen tijden belangrijk waren. Overigens dateren de oudste sporen van 

bewoning op het grondgebied van de huidige gemeente al uit de periode rond 

3000 vóór Christus. 

Nuth heeft het!

Deze brochure geeft u een goed beeld 

wat u in de gemeente Nuth allemaal 

kunt beleven en zien. Wilt u meer 

ontdekken over de gemeente Nuth? 

Bezoek dan onze website!

www.nuthheefthet.nl
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1. Nuth
heeft Kunst 

Binnen de gemeente Nuth kunt u een 26-tal kunstwerken in de openbare ruimte bewonderen. 
Gebruik hiervoor de kunstroute ‘Beeldig Nuth’. In de gelijknamige brochure worden alle kunst-
werken nader toegelicht door middel van foto’s en korte teksten. Via een plattegrond kan men 
zelf een route langs de kunstwerken uitstippelen. ‘Beeldig Nuth’ kunt u gratis ophalen bij o.a. 
de bibliotheken, het gemeentehuis, en meerdere horeca gelegenheden in de gemeente Nuth, 
alsmede bij de kantoren van VVV Zuid-Limburg. Het VVV Servicepunt in Nuth is gevestigd bij 
Frans Rade Vakfotografie (stationsstraat 282), de VVV folderpost vindt u bij Chateau Gilbert 
gevestigd in het Kasteel Wijnandsrade (Opfergeltstraat 2c).

Op verkenningstocht door de gemeente Nuth komt u langs vele prachtige 

kunstwerken. Klassiek, spiritueel of modern, Nuth heeft het allemaal. Laat u 

inspireren door de veelheid aan kleur, materiaalgebruik en vormen bij verschil-

lende galerieën. Bewonder bijvoorbeeld de ‘Santons’ in La Maison des Santons. 

Santons zijn kleine Frans Provençaalse figuren gemaakt rond het jaar 1800. 

Liever zelf kunst maken? Ga dan naar Atelier Creatuurtje waar u zelf aan de 

slag kunt met onder andere keramiek, mergel en speksteen. 

Voorsterstraat 90b, 6361 EW Nuth

T. 045-4052254 / M. 06 55555326

I. www.creatuurtje.nl  / E. deure034@planet.nl 

Beelden in brons en keramiek en nog veel meer.

Zelf iets moois maken of kopen? Dan bent u hier aan 

het juiste adres. Voor jong en oud zijn er vele mogelijk-

heden: beelden in keramiek, brons, speksteen, mergel of 

gemaakt met textielversteviging, vilten, sierraden, glasfu-

sen. Onze locatie is bovendien rolstoeltoegankelijk.

Vauwerhofweg 6, 6333 CB Schimmert

T. 045-4041506 / I. www.santons.nl

E. info@santons.nl

De Santons zijn kleine Provençaalse figuren gemaakt 

door kunstenaars in Frankrijk en ontstaan rond het 

jaar 1800 als teken van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Modellen voor de figuren waren de eigen dorpsbewo-

ners. In dit privé museum zijn een 1800 tal figuren te 

bewonderen waarbij het leven op het platteland in wis-

selende thema’s een grote rol speelt. Zaterdag geopend 

van 11.00 uur tot 17.00 uur. Volgens afspraak (groepen).

Atelier Creatuurtje

Museum Maison des Santons

Dat kunstenaars zich prettig voelen in Nuth is te 

zien aan de vele bijzondere ateliertjes. Bovendien 

worden jaarlijks meerdere ‘kunst-events’ geor-

ganiseerd. Meer informatie over evenementen 

in Nuth vindt u op www.evenementennuth.nl.

Nut(h)tige 

Tip!

De Harpspeelster, bij Kasteel Wijnandsrade (Door Fons Bemelmans)
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2. Nuth 
heeft Cultuur
Nuth loopt over van cultuur mede door zijn rijke en roemruchte historie. 

Deze historie is in de verschillende kernen nog steeds erg zichtbaar. Wilt u zich 

wanen in vervlogen tijden bezoekt u dan het Boerderij Museum Schimmert.

Verscholen in Nuth is het gehucht Terstraten. Terstraten is in 1969 aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht. Vanwege de vele goed bewaarde vakwerkboerderijen en spekhuizen uit de 18e 
eeuw staat het gehucht bekend als een schildersparadijs. In 1952 werd een van de schuren 
in het gehucht gesloopt, om later weer opgebouwd te worden in het Nederlands Openlucht-
museum in Arnhem. Ontdek eveneens het imposante Kasteel Wijnandsrade in het hartje van 
het kerkdorp Wijnandsrade. Het huidige kasteel, dateert uit 1544 en is tussen 1771 en 1780 in 
belangrijke mate vernieuwd en verfraaid. Het kasteel is een ideaal startpunt voor wandel- en 
fietstochten. Ook bijzonder is de ‘De Reus van Schimmert’. Deze 38 meter hoge watertoren 
ligt in het Schimmertse gehucht Klein Haasdal. De toren dateert uit 1927 en werd ontworpen 
door architect Jos Wielders. Boven in de toren bevond zich tot de Tweede Wereldoorlog een 
restaurant: “Oranje Restaurant”. De toren is in de jaren 70 en 90 van de 20e eeuw en recen-
telijk eind 2008 opgeknapt. Momenteel heeft de toren de status rijksmonument. Een ander 
bijzonder gebouw is de St. Remigiuskerk van Schimmert. De kerk, die in neogotische stijl door 
de inwoners van Schimmert werd gebouwd en gefinancierd, is gebouwd naar een ontwerp van 
de bekende architecten Jos en Pierre Cuypers. Hoofdstraat 36, 6333 BJ Schimmert

T. 045-404 1550 

I. www.boerderijmuseumschimmert.nl 

E. info@boerderijmuseumschimmert.nl

Het museum geeft u een uitgebreide blik in de Limburg-

se landbouwhistorie. Van eenvoudige werktuigen uit 

de 19e eeuw tot de zelfrijdende maaidorsmachine uit 

1960. Het gehele jaar geopend op zondag tot en met 

vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Boerderij- en heemkundemuseum Schimmert

Opfergeltstraat 2,  6363 BW Wijnandsrade

T. 045-5243160 / M. 0610880679

I. www.kasteelwijnandsrade.nl / 

E. gervleugels@kpnmail.nl

In een rustig dal tussen Nuth en Valkenburg spiegelen 

zich in eeuwenoude slotvijvers een sierlijk kerkje en 

een monumentaal kasteel. Waar je ook vandaan komt, 

het is altijd thuiskomen in Wijnandsrade. Een stichting 

beheert het kasteel en verhuurt momenteel 7 apparte-

menten en 5 bedrijfsgebouwen. Het kasteel staat open 

voor het publiek en op afspraak kunnen er rondleidin-

gen georganiseerd worden. 

Kasteel Wijnandsrade

Wist u dat de oudste sporen van bewoning op het grondgebied van de huidige gemeente stamt uit de periode rond 3000 vóór Christus. De Romeinen waren ‘kind aan huis’ in Nuth, getuige de aangetroffen Romeinse villa ‘Urbana’ (300 V.C.) in Vaesrade. Verwijzingen en informatie over de Romeinse bouwwerken vindt u op het archeologisch rustpunt Steenland (hoek Diepe-straat/Provinciale weg Arensgenhout/Schimmert).

Nut(h)tige 

Tip!

Vakwerkwoning in beschermd dorpsgezicht Terstraten
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3. Nuth heeft 
Overnachtingen
Nuth heeft zoveel te bieden dat we ons heel goed kunnen voorstellen dat het 

teveel is om in een dag te kunnen ontdekken. Dan blijft u toch gewoon wat 

langer! In de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden om te overnachten, 

of u nu alleen komt of met een hele groep. 

Zo kunt u heerlijk met uw gezin kamperen bij Camping en recreatiepark ’t Hemelke, een cam-
ping waar van alles te beleven valt. Liever overnachten in een gezellig hotel? Dan bent u bij 
Le Petit Pension aan het juiste adres. Zij brengen u bovendien gratis van en naar het treinstation 
in Nuth. Of wat dacht u van het uit 1840 familiehotel Hof van Hulsberg, direct gelegen aan de 
bekende Mergellandroute.

Rustig wakker worden in een prachtige carré boerderij uit 1792 kunt u in het luxe bed & 
breakfast ‘De Pingerhoeve’. Zoekt u het liever wat kleinschaliger, kom dan tot rust in het kleine 
gezellige Scheltema’s bed & breakfast. Waar u ook overnacht in Nuth, u verblijft altijd in een 
perfecte uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten.

Klimmenerweg 10, 6336 AV Hulsberg

T. 045-4051386 / F. 045-4054088

E. info@hemelke.nl / I. www.hemelke.nl

Camping en recreatiepark  ’t Hemelke weet haar gasten 

reeds sinds vele jaren op eigen wijze gastvrijheid te 

verlenen voor een top vakantie!! 

Een echte gezinscamping met veel kwaliteit en vertier, 

centraal gelegen in het heuvelland. Een bezoek meer 

dan de moeite waard!!! 

Camping ‘t Hemelke

Wist u dat de gemeente Nuth de ideale startplek is voor 

het verkennen van Zuid-Limburg en de Euregio? Naast de 

vele mooie wandel- en fietstochten in de kernen van Nuth, 

bent u via de autosnelweg of trein zo in steden als Maas-

tricht, Heerlen, Sittard, maar ook Aken en Luik.

Nut(h)tige 

Tip!
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Keelkampstraat 64, 6361XG Nuth / T. 045-524 1093

E. scheltema@scheltema-benb.nl

I. www.scheltema-benb.nl

U bent van harte welkom in onze kleine Bed & Break-

fast in het centrum van Nuth. 5 min van het station, 

bushalte en winkels. Nuth is een goede uitvalsbasis voor 

wandelaars en fietsers. Pelgrimspaden en Pieterpad lig-

gen vlakbij. Een bezoek aan Valkenburg, Maastricht en 

Aken mag natuurlijk niet ontbreken. 

Wij staan voor hartelijkheid, betrouwbaarheid en 

flexibiliteit. 

Pingerweg 11, 6361 AL Nuth / T. 045-5778517 

E. info@pingerhoeve.nl / I. www.pingerhoeve.nl

Nagenoeg het gehele jaar geopend. In een prachtige 

care boerderij/herberg uit 1792 zijn een vijftal prachtige 

2 persoonskamers te boeken, ieder met een eigen 

uitstraling. Voor de wandelaar, fietser, paardenliefhebber 

of de zakenman/vrouw is er zeker een kamer naar wens 

bij. Een van de kamers is compleet rolstoeltoegankelijk.

In de ochtend staat er een heerlijk ontbijt voor u klaar. 

Klimmenerweg 8, 6336 AV Hulsberg

T. 045-4052620 / E. info@hotelzuidlimburg.nl

I. www.hofvanhulsberg.nl

Aan de rand van het mooie Limburgse dorpje Hulsberg, 

gelegen aan de Mergellandroute en het Limburgse 

heuvellandschap, ligt Hotel Hof van Hulsberg. 

Een gezellig familiehotel in Zuid Limburg, gehuisvest in 

een monumentale Limburgse carrehoeve uit het jaar 

1840. Door de centrale ligging zijn alle attracties en 

bezienswaardigheden in Zuid Limburg op korte afstand 

van het hotel gelegen.

Raadhuisstraat 15, 6336 VH Hulsberg 

T. 045-405 4109 / E. info@hotelzuidlimburg.nl

I. www.le-petit-pension.nl

Welkom in Le Petit Pension een gezellig, klein familie 

pension op twee kilometer van Valkenburg aan de 

Geul. Perfectie uitgangspunt voor een heerlijke wandel 

en/of fietsvakantie of gewoon genieten van het mooie 

Limburgs land. Klein hondje in overleg toegestaan, gratis 

vervoer van en naar het treinstation in Nuth.

Scheltema’s Bed & Breakfast

Bed & Breakfast de Pingerhoeve

Hotel Hof van Hulsberg

Le Petit pension
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4. Nuth heeft 
Wandel & fietsplezier
Nuth biedt in elk jaargetijde de mogelijkheid voor een lekkere actieve wandel- 

of fietsvakantie. De groene omgeving van de gemeente Nuth is bij uitstek het 

decor voor recreatie, ontspanning en sport. Neem uw fiets of een paar stevige 

wandelschoenen mee en trek erop uit. Kronkelende paden laten u kennismaken 

met wisselende uitzichten en de vele banken dagen u uit om de natuur rustig in 

u op te nemen. 

Een wandeling door het Platsbeekdal is een overweldigende ervaring. Er zijn schitterende uit-
zichten vanaf het plateau en fijne wandelingen te maken door de velden. Er zijn tientallen holle 
wegen met dassenburchten en als u goed kijkt ziet u misschien het Zeggekorfslakje (Kathager 
beemden), dat uniek is in Nederland. 

In Nuth vindt u vele mooie wandelroutes. Zo zijn veel wandelroutes voorzien van gekleurde 
paaltjes en is er een boekje met tientallen wandelroutes langs de gehuchten van Nuth. Ook 
fietsers kunnen hier hun hart ophalen, dankzij het handige knooppuntensysteem zijn de routes 
eenvoudig te volgen. Voor de sportieveling is er zelfs een mountainbike route en voor de heu-
vels (op) hoeft u niet te vrezen als u een ‘foetelfiets’ heeft (elektrisch aangedreven fiets).

Opfergeltstraat 2,  6363 BW Wijnandsrade

T. 045-5243160 / M. 0610880679

I. www.kasteelwijnandsrade.nl / 

E. gervleugels@kpnmail.nl

In een rustig dal tussen Nuth en Valkenburg spiegelen 

zich in eeuwenoude slotvijvers een sierlijk kerkje en 

een monumentaal kasteel. Waar je ook vandaan komt, 

het is altijd thuiskomen in Wijnandsrade. Een stichting 

beheert het kasteel en verhuurt momenteel 7 apparte-

menten en 5 bedrijfsgebouwen. Het kasteel staat open 

voor het publiek en op afspraak kunnen er rondleidin-

gen georganiseerd worden. 

Kasteel Wijnandsrade

In Nuth zijn meerdere wandelroutes uitgezet middels 

gekleurde houten paaltjes in het veld. De routes variëren 

van 5 tot 11,5 km. Een overzicht van deze routes vindt u 

op de wandelkaart Parkstad-Limburg. Deze wandelkaart 

is te koop bij alle VVV Limburg Winkels. Meer informatie 

op www.limburgwinkel.nl. 

Nut(h)tige 

Tip!
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Kornerstraat 26, 6363 BX Wijnandsrade

T. 045-5243405 / E. cafeigendorp@ziggo.nl

I. www.cafeigendorp.nl

In het oudste straatje van Wijnandsrade tussen de kerk 

met zijn vijvers en de oude pastorie, vindt u Cafe i gen 

dorp. Bij uitstek een mooi vertrek of rustpunt voor al uw 

wandelingen. Zomers kunt op het terras genieten van 

een lekker kopje koffie met verse vlaai, of van een van 

de vele overheerlijke speciaal bieren van het vat.

Opfergeltstraat 2c, 6363 BW Wijnandsrade

T. +31(0)6-2723 6913, I. www.chateaugilbert.nl

Bij deze wijnboer kunt u niet alleen zijn wijnmakerij 

bezoeken. Een rondleiding door de Oenotheek van de 

‘Confrérie van de Limburgse wijn’ eindigt altijd met een 

proeverij van bekroonde Limburgse wijnen. In ons res-

taurant of op het terras verwennen we u verder! Diverse 

wandelroutes in de omgeving en fietsroutes langs de 

Limburgse wijngaarden maken uw bezoek compleet.

Cafe i gen dorp

Chateau Gilbert

Een perfecte startplaats van een wandel- en fietstocht is Kasteel Wijnandsrade. Hier kunt u uw 
wandeling vooraf starten, of juist eindigen, met een heerlijk glas wijn bij Chateau Gilbert. Een 
andere plek om uw wandeling te starten of om te rusten en voor het nuttigen van een hapje en 
drankje, is Café I gen Dorp, gelegen in het oudste straatje van Wijnandsrade. ‘s Zomers kunt u 
op het terras genieten van vele overheerlijke speciaal bieren van het vat.

Bij het VVV servicepunt in Nuth (Stationstraat 282) kunt u terecht voor verschillende routekaar-
ten om te voet, per fiets of te paard de gemeente Nuth te verkennen. 

Nuth heeft Wandel & fietsplezier

Wist u dat Nuth een molen heeft? De Molen van Hunnecum is gele-

gen aan de Bergerweg in Nuth. Het is een ronde bakstenen beltmolen 

uit 1882. De molen werd door een niet omschreven oorzaak al in het-

zelfde jaar vernield en is daarna herbouwd. In 1956/57 werd de molen 

gerestaureerd. Na het overlijden van de molenaar in 1971 raakte de 

molen in verval. In 1996 werd de molen wederom gerestaureerd en 

is nu in beheer van de Stichting Kasteel Wijnandsrade. De molen is 

iedere 1e en 3e zaterdag van de maand te bezoeken.

Nut(h)tige 

Tip!



1716 Nuth heeft heerlijke Cafés en restaurants

5. Nuth heeft heerlijke
Cafés en restaurants
De geuren van de Bourgondische keuken uit het ‘diepe zuiden’ zullen u zeker 

verleiden. Menig topkok verwendt de papillen van zijn gasten in Nuth. Tafelen 

in Nuth is voor elk wat wils; van typisch Limburgse streekgerechten tot de 

welbekende internationale gerechten. 

Wilt u heerlijk dineren en nagenieten, van al het moois in Nuth, met een kopje koffie terwijl uw 
kinderen lekker aan het ravotten zijn, ga dan naar Mareveld. Aangrenzend aan het buitenter-
ras vindt u hier een uitgebreide speeltuin met speelweide. Café I gen Dorp biedt u betaalbare 
kwaliteit en ruime keuze aan gerechten. Betaalbaar en vers genieten kunt u eveneens bij Freya’s 
Mangerie aan de rand van ons kleinste dorpje Vaesrade en De Druppel te Schimmert waar het 
ook heerlijk toeven is op het terras. Eten in de sfeer van de 18e eeuw kunt u bij de Pinger-
hoeve. Deze 300 jaar oude carréboerderij met prachtig vakwerk, vertelt haar historie zodra je 
de binnenplaats binnenstapt. Het is ook een ideaal startpunt voor wandel- en fietsroutes. Niet 
veel verder in Hulsberg vindt u Hof van Hulsberg, gehuisvest in een monumentale Limburgse 
carréhoeve, uit het jaar 1840. Ook hier proeft u zowel binnen als buiten de sfeer van weleer.
 
De echte Bourgondische smaak vindt u bij Chateau Gilbert gelegen in Kas teel Wijnandsrade. 
Hier vindt u de streekproductenwinkel ‘Sjöpke’ en restaurant ‘De Preuverie’, waar u in een sfeer-
volle ambiance schaamteloos kunt genieten van ’Lapas’ oftewel Limburgse Tapas. Kornerstraat 26, 6363 BX Wijnandsrade

T. 045-5243405 / E. cafeigendorp@ziggo.nl

I. www.cafeigendorp.nl

In het oudste straatje van Wijnandsrade tussen de 

kerk met zijn vijvers en de oude pastorie, vindt u 

Cafe i gen dorp. Een plek waar jong en oud zich treffen 

en waar een ieder zich bij binnenkomst meteen thuis 

voelt en waar gezelligheid en betaalbare kwaliteit de 

boventoon voeren. Eveneens een mooie locatie voor 

feesten/partijen, vergaderingen en meer.

Mareweg 23, 6333 BR  Schimmert / T. 045-4041269  

I. www.mareveld.nl / E. info@mareveld.nl

Mareveld, gelegen aan de rand van ’t  landelijke Schim-

mert, geeft u het gevoel van thuiskomen. Gezelligheid 

in ’n nostalgische sfeer met een kindvriendelijk karakter. 

Lunchen, smaakvol dineren of gewoon borrelen. 

Aangrenzend aan het buitenterras is een  uitgebreide 

speeltuin met speelweide. Ook binnen is  er volop 

vertier voor de kids in ons speelhol. 

Cafe i gen dorp

Mareveld

Doe eens een workshop ‘Wecken’ bij de Auw Stoof in Schimmert. 
Wecken is het conserveren van levensmiddelen, ook wel inmaken 
genoemd. De workshop bestaat o.a. uit uitleg over het ontstaan 
en de herkomst van het wecken en een actieve workshop waarbij 
een eigen lekkernij gemaakt wordt in authentiek weckglas. 

Nut(h)tige 

Tip!
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Opfergeltstraat 2c, 6363 BW Wijnandsrade

T. +31(0)6-2723 6913 / I. www.chateaugilbert.nl

Bij Chateau Gilbert vindt u al het lekkere uit Limburg.

In het restaurant en op het terras worden de mooiste

Limburgse gerechtjes en Limburgse Wijnen geserveerd. 

Dit voor groepen tot maximaal 200 personen in het 

sfeervolle Kasteel in Wijnandsrade. Ook kunt u al het 

lekkers vinden in onze streekwinkel. 

Ongedwongen en schaamteloos genieten?

Natuurlijk naar Chateau Gilbert!

De Steeg 13b, 6333 AT Schimmert

T. 045-205 0783 / M. 06 2411 7630

E. info@auwstoof.nl / I. www.auwstoof.nl

Een ambachtelijk bedrijf waarin op kleine schaal 

regionale lekkernijen worden bereid met respect voor 

product en natuur! We gunnen u een kijkje in onze 

’weck’ potten en u heeft nu de gelegenheid om deze 

authentieke methode van het inmaken ‘wecken’ zelf te 

ervaren! Geef uw teambuilding een duurzame boost. 

Pingerweg 11, 6361 AL Nuth / T. 045-5778517

E. info@pingerhoeve.nl / I. www.pingerhoeve.nl

Nagenoeg het gehele jaar geopend. Waar zou je nog 

gezelliger kunnen eten dan in een oude boerderij/

herberg uit 1792! In ons restaurant is binnen plaats 

voor een circa 25 personen. Bij mooi weer kunt u uw 

lunch of diner ook buiten nuttigen op onze intieme bin-

nenplaats. Er is een uitgebreide lunchkaart en dinerkaart 

waar voor ieder wat wils is te vinden. En natuurlijk 

houden we rekening met ieders wensen.

Oranjeplein 9, 6333BD Schimmert

T. 045-4040506 / I. www.dendruppel.nl

Aan de enige rotonde die Schimmert rijk is, ligt Brasserie 

‘Den Druppel’. Gastheer Ruud Coenen staat bekend 

om zijn liefde voor huiselijke kwaliteit. Eenvoudige 

passievolle (lunch)gerechten al dan niet met bijpassende 

wijnen, geven de gast een goed en vertrouwd gevoel. 

Gasten kunnen van woensdag tot en met zondag vanaf 

11.00 uur terecht. 

Klimmenerweg 8, 6336 AV Hulsberg 

T. 045-4052620 / E. info@hotelzuidlimburg.nl

I. www.hofvanhulsberg.nl

In ons sfeervolle restaurant is het heerlijk genieten van 

de Limburgse Bourgondische keuken! Onze koks berei-

den dagelijks met veel plezier een smakelijk (driegan-

gen) keuzemenu voor u. Dagverse en veelal regionale 

seizoensproducten spelen hierbij een erg belangrijke rol. 

Op mooie zomerse dagen kunt u genieten op een van 

onze zonrijke terrassen. Wij zijn dagelijks geopend.

Hommert 24, 6361 HN Nuth / T. 046-4421934, E. 

freyasmangerie@gmail.com / I. www.freyasmangerie.nl

Dineren in restaurant Freya’s Mangerie is genieten en 

smullen in een intieme sfeer. Geniet van vele heerlijke  

gevarieerde gerechten, allen bereid met verse produc-

ten. Freyas Mangerie is bovendien niet alleen Bourgon-

disch maar eveneens  betaalbaar en gezellig.

Chateau Gilbert

Auw Stoof Confits

Restaurant Café de Pingerhoeve

Brasserie Den druppel Hotel Hof van Hulsberg 

Restaurant Freya’s Mangerie

Nuth heeft heerlijke Cafés en restaurants
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6. Nuth heeft Alles voor 
de paardenliefhebber 
Gemeente Nuth is dé gemeente voor ruiter- en men liefhebbers. De dorpen 

met hun authentieke kernen en vele maneges dagen uit om Nuth te paard te 

verkennen. Als ruiter of als menner kunt u ervaren waarom de vroegere heer-

boeren en adel hielden van deze streek. De gemeente Nuth heeft een uitgebreid 

ruiter- en menroutenetwerk, dat zelfs buiten de gemeentegrenzen strekt. 

De vele maneges en activiteiten rondom paardrijden maken Nuth tot een echte Ruitergemeen-
te.  Ieder jaar wordt er op een andere manege in Nuth de Open Manegedag georganiseerd, 
wat inmiddels door het grote publiek erg gewaardeerd wordt. Op de jaarlijkse Paardenmarkt 
kunt u zelf ervaren hoe de in- en verkoop van paarden, pony’s en paardgerelateerde producten 
verloopt. De handelaren doen goede zaken terwijl het publiek wordt vermaakt met een grote 
jaarmarkt, clinics, entertainment en live muziek. 

Nog nooit paard gereden? Bezoek dan manege de Blauwe Steen waar u onder deskundige 
begeleiding met een paard door de prachtige landwegen kunt rijden. Een andere leuke manier 
op het gebied te verkenen is met de authentieke paardentram van Herberg in den Haversack. 
Hier kunt u eveneens terecht voor leuke thematische feestjes en partijen zoals een westernfeest. 
Voor jong en oud. 

Vraag ook eens naar de speciaal voor Nuth ontwikkelde ruiter- en menroute knooppuntenkaart. 
Deze kunt u verkrijgen bij alle managehouders en VVV Servicepunt in Nuth.

Blauwe Steen 11A, 6363 CB Wijnandsrade

T. 045-5241811 / I. www.manege-blauwe-steen.nl

E. wilma@manege-blauwe-steen.nl  

Wilt u eens wat anders! Onze manege organiseert op 

afspraak buitenritten voor 1 tot 8 personen. Onder 

deskundige begeleiding stapt U met een paard door 

prachtige landwegen gelegen rondom onze manege. 

Daarna kunt u, helemaal  voldaan, nog genieten van 

een hapje en drankje op ons terras. Ook voor (privé-)

lessen, stalling van paarden, teambuilding en ponykam-

pen kunt u bij ons terecht.

Manege de Blauwe Steen
Ieder jaar vindt er in Nuth het ‘Dag van het Paard’ plaats. 

Enkele onderdelen deze dag zijn springen en dressuur, men-

nen, fokkerij, educatie, western, voltige, shows en clinics, 

kortom zo breed mogelijk. 2e Pinksterdag vindt jaarlijks 

een cross-event plaats waarbij het uithoudingsvermogen en 

kracht van het paard flink wordt getest. Meer informatie over 

‘Dag van het Paard’ en andere evenementen die de maneges 

organiseren vindt u op www.evenementennuth.nl. 

Nut(h)tige 

Tip!
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7. Nuth heeft Groene 
vingers en buitenleven
De gemeente Nuth ligt in het gebied van de Geleenbeek. De dalen van de 

Geleenbeek in het oosten en de Platsbeek in het westen, samen met de hierop 

aansluitende plateaus, zijn in grote mate kenmerkend voor het landschap.

De oorsprong van dit landschap is voornamelijk te vinden in het begin van het quartair dat be-
gon met de ijstijd, toen de Maas in de vlakte van de Ardennen van het tegenwoordige Eijsden 
door het midden en tenslotte langs het westen van Zuid-Limburg naar het noorden stroomde. 
Fraai uitgeholde wegen, graften, populieren en kleine bossages, bronnen en poelen afgewisseld 
met weidse agrarische gebieden vormen samen een natuurlijke omlijsting voor de diversiteit aan 
bebouwingen.

Wilt u niet alleen genieten van het prachtige groen om u heen maar heeft u zelf ook groene 
vingers, dan biedt Nuth ook hier volop mogelijkheden. Laat u inspireren bij de verschillende 
kwekerijen en tuincentra zoals Lupa Outdoors Vijvercentrum Limburg en Marnis Kwekerij. 
Hier kunt u o.a. terecht voor een keur aan rozen in allerlei kleuren en maten, planten, hees-
ters en bomen, vijvermateriaal, outdoor kleding, maar ook creatief aan de slag bij een geheel 
verzorgde groenworkshop.

Op de Bies 70A, 6333 BZ Schimmert / T. 045-404 1872

E. info@marnis.nl / I. www.marnis.nl

Aan de rand van Schimmert, omzoomd door groen ligt 

Marnis Kwekerij. Hier kunt u terecht voor al uw rozen, 

clematissen, heesters en vaste planten. Geniet van de 

gratis toegankelijke showtuin met vijver. Vanaf het uit-

zichtpunt kunt u het hele gebied tussen Schimmert en 

Heerlen in één keer overzien! Openingtijden woe. t/m 

vrij. van 10 tot 18 uur en op zat. van 10 tot 17 uur. 

Op de Bies 70, 2e poort Schimmert

T. 045-4042333 / I. www.vijvercentrumlimburg.nl

E. info@vijvercentrumlimburg.nl 

Aan de rand van het landelijk gelegen Schimmert ligt 

Lupa Outdoors, uw speciaalzaak waar u alles vindt voor 

in en om uw vijver, aangevuld met deskundig advies. 

Speciale outdoor kleding maakt ook deel uit van het 

aanbod, maar ook een uitgebreide afdeling decoratie 

voor binnen en buiten, om tuin en woning van een 

bijzondere en eigen sfeer te voorzien. Laat u inspireren 

door Lupa Outdoors, Vijvercentrum Limburg! 

Marnis Kwekerij

Lupa Outdoors Vijvercentrum Limburg 

Op zoek naar nieuwe goede wandellaarzen?
Bij Outdoors Vijvercentrum Limburg vindt u o.a. het juiste materiaal om actief erop uit te gaan. Uw vriend/ vriendin verrassen met een prachtige plant? Bij Marnis Kwekerij ziet de ruime keuze er altijd rooskleurig uit.

Nut(h)tige 

Tip!
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8. Nuth heeft 
Evenementen

Cultuur en folklore snuift u tijdens het gelijknamige festival in Wijnandsrade. Jaarlijks trekt 
het festival zo’n 5000 bezoekers en heeft dan ook een nationale en euregionale bekendheid. 
Tijdens de Open Monumenten Dag kunt u meerdere bijzondere gebouwen in de gemeente 
Nuth bezoeken, hiervoor wordt ieder jaar een speciaal programma opgesteld. Een leuk bedrijfs-
uitje, familie- en themafeest viert u het best bij Herberg in den Haversack. Zij maken van uw 
feest een heus evenement. Plezier, recreatie, kwaliteit en service staan hier hoog in het vaandel.
 
In Nuth zijn er door het jaar heen nog meerdere evenementen, zoals ‘Natuurlijk Nuth’, ‘Rondje 
Watertoren’ en ‘De tent sjteit’. Voor een overzicht van alle evenementen verwijzen wij u naar 
de website van Stichting Evenementen Nuth (SEN).

De gemeente Nuth biedt voor elk wat wils. Dit wordt ondermeer bewezen 

door de vele jaarlijkse evenementen. Zo is er de welbekende Paardenmarkt, een 

dorpsfeest waar bovenal handel gedreven wordt in de paarden en de ‘Dag van 

het Paard’ een dag vol vertier voor jong en oud in de vorm van westernshows, 

springdemonstraties en meer. Een bezoek aan de gemeente Nuth is een must 

voor de liefhebber van deze edele dieren. E. info@evenementennuth.nl

I. www.evenementennuth.nl

SEN heeft tot doel om het organiseren van evenemen-

ten in Nuth te stimuleren, ondersteunen en adviseren. 

Bezoek www.evenementennuth.nl en bekijk wat er 

binnenkort allemaal te doen is. Heeft u een idee voor 

een nieuw evenement in Nuth, of wilt u zelf een nieuw 

evenement organiseren in Nuth? Neem dan contact 

met ons op, wij helpen u graag op weg.

Stichting Evenementen Nuth

Wilt u zelf een evenement binnen de gemeente Nuth 

organiseren? Of heeft u een goed idee voor een nieuw

top evenement in Nuth? Wacht niet langer en laat het 

weten aan Stichting Evenementen Nuth en wellicht 

wordt uw evenement werkelijkheid. Meer informatie op 

www.evenementennuth.nl.

Nut(h)tige 

Tip!

STICHTING EVENEMENTEN NUTH

Putstraat 58, Nuth / T. 045-524 5671 

I. www.haversack.nl

‘Waar recreatie en horeca elkaar ontmoeten!’ Herberg 

‘In den Haversack’ is een familiebedrijf waar plezier, 

recreatie, kwaliteit en service hoog in het vaandel staan.

U kunt bij ons o.a. terecht voor kinderfeesten, thema-

feesten, kinderpony-verhuur, old-timer verhuur en meer. 

Wij passen arrangementen altijd aan naar uw wens.

Herberg in den Haversack
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Colofon

Deze brochure is een uitgave van de Gemeente Nuth 

en VVV Zuid-Limburg. Wij hebben deze brochure 

met de meeste zorg samengesteld. VVV Zuid-Limburg 

en gemeente Nuth staan er niet voor in dat de ver-

strekte informatie juist, volledig en actueel is. 

VVV Zuid-Limburg en gemeente Nuth aanvaarden 

geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, 

direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of 

voortvloeit uit het gebruik van de brochure of

daarin verstrekte informatie.

© VVV Zuid-Limburg 2013 / 1e druk.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van VVV 

Zuid-Limburg.

Coördinatie & algemene tekst: Gemeente Nuth; 

Colla Bemelmans; VVV Zuid-Limburg. 

Fotografie: Gemeente Nuth; Paradog Webdesign 

Opmaak: Het Vormlab Cartografie: Anyway Producti-

ons, Hansweert Druk KONTINU, Sittard.

Informatie

Telefonische informatie tijdens kantooruren:

0900-555 9798 (€ 1,- p.g.)

I. www.vvvzuidlimburg.nl

E. info@vvvzuidlimburg.nl

Of bezoek één van onze VVV Zuid-Limburg 

vestigingen > VVV Servicepunt: Frans Rade vakfo-

tografie, Stationstraat 282 Nuth > VVV Folderpost: 

Chateau Gilbert, Opfergeltstraat 2c Wijnandsrade

Adressen van alle VVV Zuid-Limburg informatievesti-

gingen vindt u op www.vvvzuidlimburg.nl en in

de gratis brochure ‘Wegwijzer Zuid-Limburg’.

Meer informatie over de gemeente Nuth vindt u op:

www.nuth.nl & www.nuthheefthet.nl


