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VALLEI
IN MIJ

OVER DE OEVERS VAN DE GEUL NAAR
HET ZUIDELIJKSTE PUNT VAN NEDERLAND

Het Zuid-Limburgse Heuvelland is het
mooiste stukje buitenland van Nederland,
en de Geul is de ideale gids. Langs de
oevers van de snelstromende rivier vind
je al wat de regio zo bijzonder maakt:
onbelemmerde uitzichten, verscholen
daldorpen en vergeten ambachten. Tijdens
onze fietstocht naar het zuidelijkste punt
van het land gaan we op zoek naar de
essentie van het gebied − en onszelf.
SCHRIJVER TOM AUSSEMS FOTOGRAAF MARIJE VAN DE VLEKKERT
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BIER HIER
Het aantal bierbrouwerijen is vrijwel nergens
zo hoog als in het zuiden
van Limburg. De streek
kent zowel grote merken
als microbrouwerijen.
Het Gulpener BierLokaal
in Gulpen is een fantastische plek om even bij
te tanken. Je kunt er je
dorst lessen met gouwe
ouwe of experimentele
nieuwe smaken. In de
lente en zomer is de
Hoptuin achterom een
zalige plek − een biertuin in een modern jasje.
vorige pagina’s
KAF VAN HET KOREN
Zuid-Limburg is een
walhalla voor wandelaars. Er zijn zoveel
paden dat je door de
bomen soms het bos niet
meer ziet. Het is dan ook
aan te raden om met een
vooropgezet wandelplan
op pad te gaan. Wij
lieten ons door Laura,
gastvrouw van Dalauro,
naar het plateau tussen
Eys en Trintelen leiden.
De Kromhagerweg
(afgebeeld) maakt deel
uit van de Route du Vin.
Tijdens deze wijnwandeling (10 km) rond
Eys en Wahlwiller
passeer je vijf kleinschalige wijngaarden,
visitzuidlimburg.nl
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‘N

iets stoort den eens ingeslagen gedachtengang. Zeven jaar
geleden lag ik op dezelfde plek te droomen; de boomen
schijnen niet gegroeid in dien tijd, de Geul heeft nog
dezelfde kronkels, de bloemen van nu zijn dezelfde van toen. Zal dat
over zeven jaar weer zoo zijn? En over honderd …’
In zijn boek In Ons Krijtland, dat voor het eerst werd uitgegeven
in 1911, mijmert de Joods-Nederlandse onderwijzer en natuurbeschermer Eli Heimans over de onsterfelijke schoonheid van het
Geuldal, een uniek gebied in het uiterste zuiden van Limburg dat
volgens hem ‘het mooiste hoekje van Nederland’ was. Fotografe
Marije en ik treden ruim honderd jaar later in zijn voetsporen.
Om erachter te komen wat er nog resteert van dat betoverende
landschap, volgen we de bovenloop van de Geul, van Valkenburg
aan de Geul naar het zuidelijkste puntje van Nederland.
WARM WELKOM
‘Gare du Valkenburg’ roept de treinstem om als we het station van
Valkenburg binnenrollen. De Franstalige omroep is het eerste
bewijs dat we zijn aangekomen in een stukje Nederland dat in vele
opzichten on-Nederlands is. Station Valkenburg werd gebouwd in
1853 en is daarmee het oudste nog in gebruikte zijnde stationsgebouw van het land. Het neogotische stationsgebouw van mergelsteen vormt onze poort naar het Heuvelland en zorgt voor een verbluffende eerste indruk. Bij de Geulpoort in het centrum van
Valkenburg ontmoeten we de Geul. Het water perst zich door het
stadje en word in bedwang gehouden door zijwanden van mergelsteen.
In de vorige eeuw, kort na Heimans’ liefdesverklaring, werd
besloten om het water te reguleren. Op veel plekken werden muren
geplaatst, waardoor de Geul zich niet meer vrij kon voortbewegen.
Door deze interventie verloor de natuurlijke stroom een aantal van
haar kenmerken. De afkalvende oevers, grindoevers en stroomversnellingen verdwenen en lokale vissoorten stierven uit. Aan het
begin van de 21ste eeuw werd die aanpak herzien; de afbakeningen werden weggehaald en de rivier werd vrijgelaten. Sindsdien
vaart de Geul haar eigen koers. Ze meandert waar ze meanderen
wil, ze versnelt waar ze versnellen wil en ze valt waar ze vallen wil.
Over een lengte van 56 kilometer daalt ze maar liefst 242 meter.
Er is geen rivier in Nederland die sneller stroomt.
BRON VAN LEVEN
De kracht van het water is koren op de molen van Jo Otten. Molen
Otten in Wijlre is een van de vijftien watermolens langs de Geul, en
de enige met twee raden. Nadat we kennis hebben gemaakt nodigt
Jo ons uit in de ‘machinekamer’, een ruime stoffige schuur met een
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hoog puntdak. Het oude gemaal bevindt zich op een tussenverdieping. De enorme ronde stenen staan haaks op elkaar en maalden
eerst lijnzaad en later graan. Vroeger heette dit een banmolen.
Omwonende graanboeren werden verplicht om hun gerst, hop,
koren of andere graansoorten naar de lokale banmolen te brengen.
Het graan werd vervolgens tegen een kleine vergoeding tot bloem
of meel gemalen. Bijna elke hoeve had een bakhuis. Knechten
brachten het meel terug naar hun hoeve, waarna het werd gebruikt
om brood te bakken, zodat alle monden gevoed konden worden.
Vol verwachting kijken we naar Jo. Hoe zal hij het rad gaan aanzwengelen? Met een hendel, vermoed ik. Nee, met die grote rode
knop, knikt Marije. Jo werpt eerst een blik op het bedieningspaneel
en pakt dan zijn mobiel. Hij opent een app, drukt op het touchscreen en het rad komt brakend in beweging.
De Geul is weliswaar knap, maar heeft ook zo haar grillen.
Als het flink heeft geregend treedt de rivier plaatselijk buiten haar
oevers. Het veld achter de molen, waar wij daarnet nog overheen
liepen, heeft al meerdere keren blank gestaan. ‘We kunnen alleen
maar lijdzaam toekijken,’ zegt Jo. ‘Geen sluis is opgewassen tegen
het watergeweld.’ De molen kwam in 1949 in handen van de
familie Otten. De vader van Jo kocht het gebouw op een openbare
veiling. Toentertijd was de molen nog niet geautomatiseerd. Als het
waterpeil te hoog was, ging in de molenaarswoning een bel rinkelen.
Jo’s vader moest regelmatig ’s nachts zijn bed uit. Tot de jaren tachtig hielden de ouders van Jo ook koeien. Maar ze kregen al snel
door dat het lucratiever was om de hoeve op te delen in vakantiewoningen. Tegenwoordig wekt de molen elektriciteit op. De hoeveelheid die wordt opgewekt is méér dan genoeg om het huis en de
vakantiewoningen van stroom te voorzien. Het restant gaat naar de
Brand-brouwerij, een paar deuren verderop. Jo: ‘Ik kan me niet
herinneren wanneer ik voor het laatste een elektriciteitsrekening
heb betaald.’
EMIGREREN IN EIGEN LAND
Na wederom een flinke klim komen we aan op onze bestemming
voor die dag. Eyserheide ligt op een plateau en is typisch zo’n
gehucht dat je tegen hóópt te komen als je op de bonnefooi door
Frankrijk roadtript − één weg, een dertigtal hoeves van lokale
steensoorten en een lieflijke wijngaard. In een van die hoeves
blijven wij slapen.
Gastheer Rob en -vrouw Laura lieten allebei een goede baan
in Maastricht achter zich om een nieuw leven te stichten in de
heuvels. ‘Er was niet per se een reden om iets anders te willen,’
zegt Rob. ‘Maar het kriebelde en het wrong, het kraakte en het
piepte.’ Het bed & breakfastzaadje werd uiteindelijk geplant tijdens

De museumcollectie van Buitenplaats Kasteel Wijlre.

De Geul bij Epen.

Buitenplaats Kasteel Wijlre.

Molenaar Jo Otten.
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OP STOOM
De Miljoenenlijn is een
toeristische spoorweg
tussen Kerkrade en
Schin op Geul. Het
stoom- en dieseltreintje rijdt langs de mooiste plekjes van het
Heuvelland en stopt
ook bij het voormalige
station van Eys-Wittem.
Kijk voor de sporadische dienstregeling op
miljoenenlijn.nl

een vakantie in de Loirestreek. In de tuin van een vakantiehuisje
sloegen ze al liggend op een ligbed en turend naar de strakblauwe
lucht aan het filosoferen over een leven waarin alles kan. ‘Toen
kwam er iets heel simpels naar boven drijven: een klein gastenverblijf. Iets wat veel dichter bij ons ligt dan het corporate leven
dat we leidden.’
Rijkdom heeft een andere betekenis in het Heuvelland. De
inwoners vinden waarde in de kleine dingen. De lokale valuta is
rust en leven. ‘Dit is een van de weinige plekken van Nederland
waar je compleet disconnected bent,’ zegt Laura. Stil betekent hier
nog echt stil. In dit deel van het Heuvelland liggen immers geen
snelwegen, en de snelwegen die verderop liggen zijn niet hoorbaar.
Rob wijst naar de vallei achter ons en zegt: ‘Als je elke dag zo’n uitzicht hebt, worden een riant salaris, exotische zakenreisjes en een
Jaguar ineens van ondergeschikt belang.’
HET TOSCANE VAN LIMBURG
Nog vóór het ontbijt staan we buiten. Op enkele honderden meters
van de accommodatie begint een uitnodigend wandelpaadje. Het
weidegras op de smetteloze helling naast ons is felgroen en doet
denken aan de wereldberoemde Windows Microsoft-screensaver.
Na een half uur komen we aan bij de onderrand van het Eyserbos.
In zuidelijke richting ontvouwt zich een lieflijk tafereel − wilde
bloemetjes op de helling voor ons, met in de verte een fruitgaard,
kronkelend weggetje en witgekalkt stationnetje. Als Vincent van
Gogh van dit zachtaardige en plooiende decor had afgeweten,
was hij waarschijnlijk nooit naar Zuid-Frankrijk afgereisd. Op een
verderop gelegen heuvelkam staat een rij cipressen. De ranke
naaldbomen, die je óók tegenkomt langs de wegen in Toscane,
steken af tegen de lucht erachter. Toeval of niet; inmiddels wordt
het gebied rond Eys aangeduid als ‘het Toscane van Limburg’.
Het uitzicht dat ik zojuist beschreef is op Instagram al duizenden keren geliket, gedeeld en gekopieerd. Bewoners van het gebied
lopen steeds vaker hobbyfotografen en Instagrammers tegen het
lijf. Het toerisme in Zuid-Limburg leidt soms tot interessante spanningen. Meer dan de helft van de inkomsten komt eruit voort.
Toch bevindt de lokale bevolking zich in een spagaat. Uit een
recent onderzoek van de provincie kwam naar voren dat er langzaamaan een grens wordt bereikt. Er treedt verzadiging op. ‘Tijdens
de eerste coronagolf,’ weet Laura, ‘slaakten veel inwoners een zucht
van verlichting. De mensen hier vonden het heerlijk dat er even
geen toeristen waren. Geen fietsers, scooters en auto’s. Ik heb mensen horen zeggen dat ze hún Zuid-Limburg weer terug hadden.’
Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter ook dat de Zuid-Limburgers het belang inzien van het toerisme. Volgens Laura moet er
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samen worden gezocht naar een balans. Als bezoeker kun je door
kleine aanpassingen al een groot verschil teweegbrengen. Laura:
‘Ik geloof dat ik het uitzicht op het witte stationnetje bij Eys al honderd keer op de foto heb gezet. En toch zie ik elke keer iets nieuws.
Omdat ik er op een ander tijdstip of in een ander seizoen ben.’
ALLEEN IN HET HEUVELLAND
De temperatuur is zacht als we ’s ochtends afdalen in de richting
van Partij. Op warme zomerdagen als deze slibben de kronkelende
hoofdwegen in het Heuvelland dicht met dagjesmensen. We kiezen
er dan ook bewust voor om de achterafweggetjes op te zoeken.
Naast het voetbalveld ligt een asfaltpad dat toegang biedt tot de
Weg in de Wegen. Met de rivier aan onze linkerhand fietsen we
naar Mechelen. Er is hier niemand te bekennen. Anderhalve kilometer lang voelen we ons alleen in het Heuvelland.
Zuid-Limburg wordt vaak in één adem genoemd met heuvels,
maar die associatie is niet helemaal juist. In de ijstijd was het
gebied een weidse hoogvlakte en een uitloper van de Ardennen.
Rivieren als de oude Oost-Maas, en later ook de Geul, sleten diepe
groeven uit in het landschap. In tegenstelling tot de Veluwe en de
St. Jansberg, die in de voorlaatste ijstijd ontstonden doordat gigantische gletsjers de grond omhoogstuwden, werd het Zuid-Limburgse landschap gecreëerd door erosie. We spreken daarom van
een dalen- in plaats van een heuvellandschap. De slijtage is ook nu
nog goed te zien in het Geuldal tussen Mechelen en Epen. Aan de
oostzijde lopen hellingen omhoog naar het Plateau van Vijlen en
aan de westzijde naar het Plateau van Crapoel.
Een typisch draaihekje, een sjtegel, biedt toegang tot een wandelpad. Terwijl we over de oever van de Geul lopen houden we de
bodem nauwlettend in de gaten. In en rond de rivier komen tal van
zeldzame plant- en diersoorten voor. De geelbuikvuurpad, vuursalamander, hazelmuis en wilde kat komen alleen hier voor. Hetzelfde geldt voor het zinkviooltje en de zinkboerenkers. De plantjes
behoren tot de zogenaamde zinkflora. Ze gedijen goed op de slib
die achterblijft als de rivier buiten haar oevers treedt. Het slib is rijk
aan lood- en zinkdeeltjes, die door het water werden meegevoerd
vanuit de voormalige mijnen in het Belgische Plombières. Nieuw
leven op vervuilde grond; het toont maar weer eens aan hoe veerkrachtig de natuur kan zijn.
Hoewel het op-en-neergaande landschap algemeen bekend is,
weten slechts weinigen af van de rijkdom aan flora en fauna. Als je
Zuid-Limburg van Nederland af zou knippen, zou het aantal planten diersoorten in ons land met zestig à zeventig procent dalen.
Mede daardoor staat Zuid-Limburg in zijn geheel aangemerkt als
‘nationaal landschap’. Een gebied wordt uitgeroepen tot nationaal
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We laden onze elektrische VW-bus op bij
Hargen aan Zee.
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VAKWERK Vakwerkhuizen werden gemaakt door handige mensen die hun ‘vak’ verstonden en zijn alomtegenwoordig in het Heuvelland.
Een van de fotogeniekste exemplaren staat in Beutenaken, aan het slingerende riviertje de Gulp, en is te huren voor gezinnen en groepen,
vakantiehuiskarsveld.nl

landschap als het een unieke combinatie van natuurlijke en cultuurhistorische elementen bevat. Specifiek gaat het om het gebied
ten zuiden van Sittard, ook wel het Heuvelland.
HET EIND VAN NEDERLAND
‘Beste klant, u bevindt zich in België’ valt te lezen in de sms. Onze
laatste halte, Cottessen, is een van de zuidelijkste gehuchten van
Nederland. De Belgische grens ligt slechts duizend stappen verderop. We bevinden ons zowel geografisch als gevoelsmatig aan
het eind van Nederland. Hoeve ten Bosch is een monumentale vakwerkhoeve uit 1560. Het vakwerk kenmerkt zich door een skelet
van houten balken opgevuld met leem. In het gebied rond de
hoeve heeft nooit landbouw plaatsgevonden. De grensstrook staat
vol met boomgaarden, bossen en wilde grasweides en is nog volledig ongerept.
Op het terrein van Hoeve ten Bosch ontmoeten we Rob. Toen de
oud-leraar tien jaar geleden werd geveld door een burn-out besloot
hij om het roer drastisch om te gooien. Hij ruilde zijn groep leerlingen in voor een kudde schapen en legde zich toe op de kunst
van het schapendrijven. Zijn bordercollie Meg heeft aan slechts zes
commando’s genoeg om de kudde schapen in het gareel te houden.
De bordercollie is een van de twee hondenrassen die een kudde
weg kunnen drijven, in plaats van bijeen. ‘Een hond stamt af van
de wolf en de wolf is het dier dat het langst samenleeft met de
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mens,’ vertelt Rob. ‘Het dier heeft een natuurlijke jachtdrift. Hij is
er van nature niet voor gemaakt om als schoothondje te worden
behandeld.’ Als Rob aan zijn demonstratie begint valt er een korte
stilte, die even snel weer wordt doorbroken door een hoog fluitgeluid. Meg veert op en neemt direct haar positie achter de kudde
in. Weer schalt het fluitgeluid door de lucht. Dit keer drijft Meg de
kudde van ons weg. Het samenspel tussen Rob en Meg berust op
totale gehoorzaamheid en is bijzonder om te zien.
De kudde telt 44 schapen en bestaat uit een kruising van de
Duitse Zwartkop en het Suffolkschaap. Rob herkent ze allemaal, op
basis van het uiterlijk of gedrag. Al snel wordt duidelijk dat de man
ook een speciale band koestert met de schapen. Hij wijst naar een
pasgeboren lam in het midden. ‘Dat is een bijzonder verhaal,’ zegt
hij. ‘Zij was de laatste van een drieling en lag verkeerd in de buik.
Ik heb haar uiteindelijk zelf gedraaid en gehaald.’ Rob vindt het
nog steeds lastig om schapen af te staan voor de slacht. ‘Hier in de
buurt ligt een slachthuis dat goed betaalt. Maar ik krijg het niet
over mijn hart; ik verkoop ze daarom voor minder geld aan een
speciale handelaar uit Brabant.’

SCHAAPJES TELLEN Waarom er zo weinig schapenherders zijn in Nederland? Rob weet het wel: ‘Schapen heb je 24 uur per dag en zeven
dagen per week. Het herder-zijn is geen baan maar een levensstijl’. Samen met bordercollie Meg geeft hij schapendrijfdemonstraties in de
wei naast Hoeve ten Bosch in Cottessen.

Als je Zuid-Limburg van Nederland af
zou knippen, zou het aantal plant- en
diersoorten in ons land met zestig à
zeventig procent dalen

IN DE TIJD VERSTILD
Als de natuur de ruimte krijgt om vrij te zijn kan ze overweldigend
mooi zijn. Het unieke dalenlandschap van Limburg, dat is ontstaan
door rivieren als de Geul, inspireert en spreekt tot de verbeelding.
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Als Vincent van
Gogh van dit
zachtaardige en
plooiende decor
had afgeweten,
was hij
waarschijnlijk
nooit naar
Zuid-Frankrijk
afgereisd

Achter elke heuvel voltrekt zich iets nieuws en juist dit gevoel van
spanning is elders in het land moeilijk te vinden. Je hebt als reiziger continu het gevoel dat je het bekende achter je laat en het
onbekende betreedt. Dichter bij het buitenlandgevoel ga je in
Nederland simpelweg niet komen. Tijdens onze fietstocht langs de
oevers van de Geul zijn we erachter gekomen dat de magie van
Zuid-Limburg nog lang niet is uitgedoofd. Juist in deze tijd,
waarin er minder gereisd kan worden, biedt het Zuid-Limburgse
landschap soelaas.
Aan het eind van de dag zoeken we voor de laatste keer de
Geul op. Dat doen we op enkele honderden meters van het punt
waar de rivier ons land binnenstroomt. Onder de schaduw van
een van de fruitbomen langs de oever heeft Eli Heimans
omstreeks 1911 gezeten toen hij ‘het mooiste hoekje van Neder-

land’ in zich opnam. Het gebied moet er nog net zo uitzien als
toen. Want waar ik ook kijk; aan niets valt te merken dat we ons
in de moderne tijd bevinden. Marije en ik lopen langs een bochtig
stuk van de Geul. Het zweet parelt over onze voorhoofden. In een
van de haarspeldbochten heeft zich een strandje gevormd. Marije
en ik kijken elkaar aan. Het besluit wordt stilzwijgend genomen:
we gaan erin. Eerst doen we onze schoenen uit. Daarna pellen we
onze sokken af en slaan we onze broekspijpen om. Het water is
kraakhelder − en ijskoud.
Na enkele minuten loop ik terug naar het strandje. Uit mijn
rugzak gris ik mijn schrijfblokje. Ik neem plaats op een knoestige
boomwortel op een schaduwrijke plek aan de rand van het water,
en begin met het noteren van mijn gedachten: Het Geuldal is het
mooiste hoekje van Nederland …

VOL ORNAAT Als je van de rand van het Eyserbos naar het zuiden kijkt, zie je het Heuvelland van haar mooiste kant. Links in beeld
ontwaar je de kerktoren van Eys en rechts in beeld zie je het voormalige stationnetje, en dáárachter begint het gelaagde en gedeukte
landschap. Het lijkt zelfs alsof de zon zich hier net wat meer inspant om fotografen van het perfecte licht te voorzien. Picture-perfect.
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DE GEUL IS DE LEVENSADER VAN HET
HEUVELLAND EN DAARDOOR EEN
IDEALE WEGWIJZER

2

De mooiste slaapplekken
1

DALAURO IN EYSERHEIDE
De glooiende omgeving van Eys wordt niet voor niets aangeduid als ‘het Toscane van Limburg’; tijdens een overnachting in Dalauro
ervaar je het Zuid-Limburgse equivalent van la dolce vita. De bed & breakfast is trouwens óók een bed & diner. Op maandag- en vrijdagavond nodigen de gastheer en -vrouw, Rob en Laura, je uit voor een huisgemaakte maaltijd aan een gezamenlijke tafel. Er zijn een paar
regels: je checkt in op maandag, woensdag of vrijdag en blijft minimaal twee nachten. Wij durven ‘m aan: Dalauro behoort tot de absolute
parels van Zuid-Limburg, vanaf € 110 per nacht voor twee personen (níét voor gezinnen met kinderen), dalauro.nl
2

HUIZE TEN BOSCH IN COTTESSEN
De groepsaccommodaties van Paradijsvogels liggen verspreid door het Heuvelland en zijn stuk voor stuk hoogvliegers. Wij vielen als een
blok voor Huize ten Bosch (4 – 10 personen), een monumentaal vakwerkhuis in Cottessen, omgeven door bos, weilanden en boomgaarden, vanaf € 350 per midweek/lang weekend en € 650 per week, groepsverblijf.nl
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horeca
slaapadres

De leukste activiteiten langs de route
3 BEWONDER HEDENDAAGSE KUNST
Op donderdag tot en met zondag en van
maart tot en met november kun je op
Buitenplaats Kasteel Wijlre terecht voor
een totaalbeleving. De hedendaagse
collectie van dit unieke kunstcentrum aan
de Geul wordt tentoongesteld in unieke
settings: een historisch koetshuis en een
hypermodern paviljoen, € 9 p.p. Lekker
weer? Reserveer van tevoren een picknickmand en strijk neer in de bekroonde landschapstuin, € 18,50 p.p., kasteelwijlre.nl
4

DOE EEN WIJNPROEVERIJ
Als je het over Wijndomein St. Martinus
hebt, ontkom je niet aan de superlatieven
− ze produceerden als eerste in Nederland
rode wijn en beschikken over de grootste
en hoogst gelegen wijngaard van het land.
Oenoloog Stan Beurskens en zijn team
staan bekend om hun vooruitstrevende
werkwijze. In de energieneutrale wijnkelder
op het terrein wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe druivenrassen en alternatieve bestrijdingsmiddelen. Als bezoeker
kun je deelnemen aan een rondleiding met
proeverij (€ 18,50 p.p.) of meehelpen met
plukken (oktober), wijngaardmartinus.nl
5 DINEER EN DROOM WEG
De titel voor het mooiste terras van
Nederland gaat naar … Restaurant
Geradushoeve. Dit restaurant in Epen
biedt een verbluffend uitzicht en is een
begrip in de regio. Het menu kenmerkt zich
door producten uit de streek. Zo is de
kalfslende afkomstig van Lakenvelderkoeien uit de wei vóór het restaurant en de
witte wijn van een gaard op vijfhonderd
meter afstand, gerardushoeve.nl

Het adembenemende uitzicht vanuit de tuin van Rob en Laura. 1

treinstation
activiteit

6 VERDIEP JE IN EEN WATERMOLEN
Als je Molen Otten in vol ornaat wil aanschouwen wandel je tussen Wijlre en

Stokhem over het pad langs de Geul.
De machinekamer van de watermolen is
alleen te betreden op de Nationale
Molendag (molens.nl) en de Limburgse
Open Molendag (limburgsemolens.nl).
Maar wellicht maakt molenaar Jo een
uitzondering als je blijft logeren in een
van zijn vakantiewoningen aan huis,
aandewatermolen.nl

HEERLEN

VALKENBURG
A/D GEUL

START ROUTE

6
3
GULPEN 9
MECHELEN

5

7

LAAT JE LEIDEN DOOR EEN GIDS
Of je nou geïnteresseerd bent in oude
dorpskernen, de legendarische Bokkenrijders of mindfulness; je kunt je door gids
Wilma Rooijakkers-Vliex op sleeptouw
laten nemen. Het is mogelijk om op locatie
af te spreken. Wilma ging ons voor naar de
Belletter Boomgaard en de Heimansgroeve,
onontdekte stukjes Geuldal die we anders
nooit gevonden hadden, hetgroenelevenspad.nl
8 GA IN DE LEER BIJ EEN HERDER
Samen met zijn bordercollie Meg geeft
schaapherder Rob unieke teambuildingdemonstraties in het schapendrijven.
Jij kunt het duo van dichtbij in actie zien in
de weide naast Hoeve ten Bosch in
Cottessen, € 230 voor max. 18 personen,
groepsverblijf.nl. Via diezelfde website kun
je je inschrijven voor andere activiteiten,
zoals vlaaibakken en de ‘Heuvellandgames’.
9 DRINK BIER BIJ DE BRON
Het hippe Gulpener BrouwLokaal herbergt een bierwinkel, microbrouwerij en
eetcafé. Laatstgenoemde heeft maar liefst
zestien Gulpener-bieren op tap en serveert
smaakvolle gerechten volgens het 25 milesprincipe, wat betekent dat alle ingrediënten
binnen een straal van veertig kilometer
worden geproduceerd. Strijk neer in de
Hoptuin en geniet van een high beerarrangement, gulpenerbrouwlokaal.nl
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ZUIDELIJKSTE PUNT

De ideale route
Je pakt de draad op in Valkenburg aan de
Geul en fietst over de Keutenberg naar
Stokhem. Met de fiets aan de hand loop je
naar de watermolen in Wijlre. Breng hier
een bezoek aan Buitenplaats Kasteel
Wijlre en rijd daarna binnendoor naar je
slaapplek in Eyserheide. Na een wandeling
daal je de volgende dag weer af naar het
Geuldal. In Partij neem je de Weg in de
Wegen naar Mechelen. Bij Hoeve
Hurpesch steek je de rivier over. Parkeer je
fiets voor een wandeling en geniet later
van een wijnproeverij op Wijndomein St.
Martinus. Keer weer om en fiets via
Bommerig naar Cottessen. Bij Hoeve ten
Bosch ga je op pad met een schapenherder.
Nadat je ook het uiterste deel van het
Geuldal hebt verkend fiets je via Terziet en
Het Veld naar het zuidelijkste punt van
Nederland: grenspaal 12.
BESTE REISTIJD Je kunt het zuiden van
Limburg het beste bezoeken in het
voor- en najaar. Plaatsen als Valkenburg,
Mechelen en Epen zijn dan minder druk en
de weersomstandigheden zijn aangenaam.

