
In Zuid-Limburg krijg je een vakantiegevoel zodra je 
van de snelweg komt. Langs de Mergellandroute is 
het net alsof je door drie verschillende landen reist. 

En ergens is dat natuurlijk ook zo.

STEEN
GOED 

Over de Mergellandroute langs 
 het mooiste van Zuid-Limburg
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HOU JE AAN DE REGELS
Bij het ter perse gaan van deze Kampioen is niet zeker welke coronamaat-
regelen na 19 november en in december precies zullen gelden. Sommige 
beschreven uitjes zijn misschien tijdelijk niet mogelijk. Bewaar ze dan als 
idee voor als het weer wel kan!
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VAKANTIE – ZUID-LIMBURG

aat mijn vrouw het maar niet horen!’ Servé 

Sleijpen kijkt verschrikt om zich heen om 

te zien of zijn echtgenote heeft meegekre-

gen wat ik er zojuist uitflapte. We staan 

op het binnenplein van een monumentale 

hoeve in het Limburgse dorpje Bocholtz en ik bestem-

pelde de ezels waarmee het echtpaar in deze streek 

wandelingen verzorgt als koppig. ‘Mijn vrouw spreekt 

liever van bedachtzaam.’

Hoe je het ook noemen wilt, ik krijg het driejarige 

mannetje Pip met geen mogelijkheid in beweging. 

Het beest doet zich onverstoorbaar tegoed aan wat 

helmgras, terwijl ik vergeefs probeer mijn gewicht 

in de strijd te gooien. Als Pip uiteindelijk toegeeft, 

is dat omdat hij op die manier beter bij het onkruid 

kan dat tussen de tegels groeit. ‘Tsja’, lacht Mariëlle 

Sleijpen-Colen. ‘Ezels kunnen je lelijk een spiegel 

voorhouden. Ze nemen niet zomaar van iedereen or-

ders aan …’ Mooi is dat! Maar echt deren doet het me 

niet. Dit stukje Zuid-Limburg is prachtig en een stuk 

minder toeristisch dan het gedeelte rond Valkenburg. 

De Mergellandroute dankt zijn naam aan de zachte 

steensoort mergel, die hier in de middeleeuwen werd 

gewonnen. Maar het is niet het enige bouwmateriaal 

dat in deze regio – soms letterlijk – aan de oppervlakte 

komt: tussen Bocholtz en Voerendaal vind je Kun-

radersteen, dat weliswaar op mergel lijkt, maar veel 

harder van structuur is. Kunradersteen is een rijke 

voedingsbodem voor fruitbomen en wijngaarden, dus 

je kunt je hier laven aan allerhande proeverijen. Maar 

ook voor de kinderen zijn er tal van activiteiten, van 

fossielen zoeken tot koeien knuffelen.

Mergelrijk
Hoewel je misschien zou denken dat in Valkenburg 

alleen vader en moeder aan hun trekken komen, is 

ook in het bourgondisch centrum van de regio aan de 

kleintjes gedacht. In Mergelrijk wordt op een speelse 

manier de geschiedenis van de streek belicht. Als je 

niet uitkijkt, loop je in de grotten zelfs een dinosaurus 

tegen het lijf! Het winnen van de steensoort was een 

intensieve klus: mijnbouwers hadden alleen een beitel 

en een zaag tot hun beschikking en moesten daarmee 

vaak boven hun macht werken, soms tot wel 3,5 me-

ter diep. In het atelier van het museum ligt de mergel 

gelukkig al voor je klaar: je kunt daar zelf ervaren hoe 

zacht de steensoort is.

Sjees je liever op een mountainbike door zo’n mer-

gelgrot, dan kan dat ook. Tenzij je lang van stuk bent 

LINKS Wandelen 
met ezel Pip 
vergt wat geduld 
en overredings-
kracht.
RECHTS  Het 
veer over de 
Maas bij Eijsden.

De Mergellandroute 
In de jaren 60 zette de ANWB door heel het land toeristische autoroutes uit. De 
Mergellandroute groeide uit tot een publieksfavoriet. Geen wonder, gezien de uit-
eenlopende bezienswaardigheden onderweg. Bij de lokale VVV kun je terecht voor 
een kaart waarop je precies kunt zien wat er waar te doen is. Om de route te rijden, 
kun je nog altijd terugvallen op de zeskantige routebordjes die hier al zes decennia 
langs de kant van de weg staan. Een trouwe groep vrijwilligers zorgt dat er nooit een 
aanwijzing ontbreekt. Meer info: anwb.nl/mergellandroute.

of last hebt van claustrofobie: een ondergrondse 

fietstocht door de Sibbergroeve is weliswaar specta-

culair, maar weinig comfortabel. ‘Waarom denk je dat 

Limburgers hooguit 1.60 meter zijn?’, grapt onze gids 

wanneer we weer eens met onze fietshelm langs het 

plafond schrapen. ‘Dat is genetisch zo bepaald!’

Publiekslieveling
Tijd om de weg op te gaan. Want dat is in wezen waar 

het bij de Mergellandroute om draait: het is een van 

de laatst overgebleven, door de ANWB bewegwijzer-

de autoroutes. Na zes decennia is het nog altijd een 

publiekslieveling. Vandaar dat je een groot deel van 

het 110 kilometer lange traject deelt met amateurwiel-

renners en recreatieve fietsers. In principe bevindt 

het startpunt zich voor het centraal station van 

Maastricht, maar omdat het in feite een groot rondje 

betreft, kun je ‘opstappen’ waar je maar wilt. 

Vanwege de landelijke ligging kiezen wij voor Eijsden: 

al bij de snelwegafrit bekruipt je op die manier een 

vakantiegevoel. Het is verleidelijk om daar de rest van 

de middag bij eetcafé Aon ’t Bat te blijven zitten; de 

enige uitspanning pal aan de Maas. Het is daar heer-

lijk mensen kijken, want het pontje naar het Vlaamse 

Ternaaien legt voor de deur aan en zorgt voor een 

constante stroom nieuwe gezichten (al gaan die op het 

moment van ons bezoek grotendeels schuil achter een 

mondkapje).

Aan de lijn doen is iets voor later wanneer je deze 

streek bezoekt. Want onderweg van de ene pittoreske 

dorpskern naar de andere, vind je langs de Mergel-

landroute altijd wel een plek om iets te eten of drin-

ken. En stuit je niet op een geschikt terras, dan creëer 

je toch jouw eigen stekkie? Bij Amuseer in Wylre kun 

je voor een mand vol lekkers terecht, waarvan je de 
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  MEER TIPS EN ROUTES ZUID-LIMBURG: 
ANWB.NL/ZUID-LIMBURG

inhoud op kunt peuzelen bij een van de vele picknick-

plaatsen in de regio.

Zoervleisj
Een bezoek aan Zuid-Limburg is niet compleet zon-

der een bord ‘zoervleisj’ (of zuurvlees). Het beroemde 

streekgerecht is beschikbaar in meerdere varianten: 

oorspronkelijk werd het bereid met paardenvlees, 

maar inmiddels wordt er vaker rundvlees gebruikt. 

Er bestaan ook vegetarische en veganistische versies 

van. Wat veel mensen niet weten, is wat er verder 

nog in de pan gaat. Ontbijtkoek (!) bijvoorbeeld, en pe-

renstroop. Gecombineerd met een paar honderd mil-

liliter azijn geeft dit het gerecht zijn typerende smaak, 

die eerder zoet als zuur aandoet.

Wij bestellen onze portie bij Bistro bie Jeanneke in 

Schin op Geul: ooit het gemeentehuis, toen een school 

en inmiddels een sfeervol restaurant. Hoewel Schin 

op Geul ongeveer aan Valkenburg vastligt, verschil-

len de plaatsen als dag en nacht. Wij wanen ons er 

in een slaperig Frans dorpje. Terwijl de avond valt, 

kijken we vanaf het terras uit over een lommerrijke 

kruising, waar de mensen elkaar nog groeten op 

straat. Een stukje buitenland in eigen land, en dat op 

dik twee uur rijden vanaf Utrecht. Met de auto al-

thans; op een ezel duurt het aanmerkelijk langer.

Vierlandenpunt
Vaals staat bekend om het Drielandenpunt, waar Nederland, België en Duitsland slechts een 
voetstap van elkaar verwijderd zijn. Maar wist je dat het eigenlijk een Vierlandenpunt betreft? In de 
omgeving zijn de oorspronkelijke grenspalen van de vrijstaat Neutraal-Moresnet nog te vinden. Die 
natie heeft ruim 100 jaar bestaan. Wie er meer over weten wil, kan bij de uitbater van de Boude-
wijntoren voor de nodige leestips terecht.

              LEDEN
AANBIEDING

3 dagen Vaalsbroek v.a. € 129,- p.p.

LEKKER LIMBURG
Ontdek de Limburgse gastvrijheid langs de Mergellandroute, een publieksfavoriet.

Je bent omgeven door glooiende heuvels, wijngaarden, mergelgrotten en pittoreske dor-
pen. Beleef deze prachtige streek met de auto, op de fiets of te voet en geniet!

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer extra’s je krijgt.

Wat krijg je?
Je bent 2 nachten te gast in het vierster-
ren Bilderberg Hotel Kasteel Vaalsbroek. 
Het hotel is een perfecte uitvalsbasis om 
prachtige wandelingen te maken en de 
Mergellandroute te rijden. Voor Zuid-Lim-
burgse heerlijkheden kun je terecht in ho-
tel restaurant In de Oude Watermolen. Toe 
aan ontspanning? Ga er dan even tussen-
uit en geniet in het Spa & Wellness Centre, 
gratis toegankelijk voor hotelgasten. Het 
hotel beschikt verder over fietsverhuur, 
overdekte fietsenstalling, oplaadpunten 
voor e-bikes, gratis wifi en parkeergele-
genheid.

BLAUW
• 2 nachten in Bilderberg Hotel Kasteel 
  Vaalsbroek
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• wandelkaart van de omgeving
• livetips ter plaatse (via WhatsApp)
+ gebruik van badjassen en slippers
BRONS
+ koffie of thee met lokale lekkernij 
  bij aankomst
ZILVER
+ een fles wijn op de kamer (1 per kamer)
GOUD
+ late check out om 14.00 uur 
  (op basis van beschikbaarheid)
PLATINA
+ portie bitterballen (1 per kamer) met een 
  glas frisdrank, wijn of bier 

Wat kost het?
t/m 31 mrt    € 129,-
1 apr. t/m 30 jun. € 139,-
Toeslag bij aankomst op vrijdag/zaterdag 
€ 20,- p.p.. Check de website voor de com-
plete informatie, prijzen 1-pers.kamer en 
kinderkortingen. 

Ga je mee? 
Boek op anwb.nl/K12vaalsbroek of bel 
ANWB Ledenreizen op 088-269 0269, 
keuzenr. 5. Nog meer fijne vakanties in 
Nederland vind je op anwb.nl/12nl.

Bovenstaande vanafprijs is p.p. o.b.v. beschikbaarheid  
in een 2-pers.kamer. Inclusief CO2-compensatie.
Exclusief: toeristenbelasting ca. € 2,- p.p.p.n., service-
charge € 2,20 p.p.p.n. (ter plaatse te betalen) en 
reserveringskosten € 25,- per boeking.

BOEK MET ZEKERHEID!
Tot 30 dagen voor vertrek  

gratis annuleren.
Check anwb.nl/zekerheden.

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds
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